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Abstract 

The model of logic of understanding governing "Tasnim's 

interpretation" in the verses of femaleMethodology is one of the most 

important and fundamental topics in the scope of the interpretation of 

sacred texts that can be designed at various levels. Investigating and 

drawing the logic of understanding is undoubtedly one of its most 

important pillars. The logic of the interpreter's understanding covers a 

wide range of his deep beliefs and cognitions that can be discussed in 

the overall structure of the world, human, and epistemological, 

systematic and epistemological. This structure provides a general and 

measurable criterion to explain and compare ideas. The cultural and 

social problems of today's society, especially in the issue of women, 

have made the need to enter the foundations of understanding - 

especially in sacred texts. In this regard, this research seeks to discuss 

the methodology of Ayatollah Javadi Amoli in her view and draw on 

the three titles from her point of view, and to make the current 

methodology model more comprehensive in terms of interpretation. 

His cosmological perspective is a comprehensive and single 

comprehensiveness of matter. Their view of women's discussion is 

generally more emerging in the anthropology sector. Relying on their 

cosmological view, they divide human existence into the body and 
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soul, and the spiritual part of existence is the cause of men and women 

in human perfection and physical part due to differences in the relative 

characteristics and virtues of the two sexes, commensurate with family 

responsibilities and family responsibilities. They know social and 

describe this view in the verses.  

Keywords: Methodology, Logic of Understanding,, Javadi Amoli, 

Tasnim's Interpretation, Female Verses. 
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 زن اتیآ ریدر تفس یآمل یجواد اهللتیمنطق فهم آ

 رانیتهران، ا ،یئدانشگاه عالمه طباطبا ث،یعلوم قرآن و حد ارگروهیدانش   یفخار رضایعل
  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ث،یارشد علوم قرآن و حد یکارشناس   یداد ابهر یمهسا عل
 

 چکیده
 سطوح دراست که خود متون مقدس  ریدر گستره تفسترین مباحث  ترین و بنیادییکی از مهم شناسی روش

منطق ترین ارکان آن است. از مهم شک یکی فهم، بدونبررسی و ترسیم منطق  .است طرحمختلفی قابل 

ها را در  توان آن شود که می های عمیق او را شامل می ای از باورها و شناخت حیطه گسترده فهم مفسر،

، هامند و تدقیق کرد. این ساختار شناختی، نظام  کلی نگاه به جهان، انسان و مباحث معرفت هایساختار

الت فرهنگی و کند. مشک ها فراهم می و مقایسه اندیشهء معیاری عمومی و قابل سنجش را جهت تبیین آرا

ضروری  –خاصه در متون مقدس  -های فهم را  اجتماعی امروز جامعه بویژه در مساله زن، لزوم ورود به پایه

شناسی فهم آیت اهلل جوادی آملی در نگاه به  است. در این راستا، این تحقیق بر آن است که به روشکرده

ماده و مجرد در  عِجام وی، شناسی دیدگاه جهانگانه مذکور در آن بپردازد؛  مبحث زن و ترسیم عناوین سه

ظهور و بروز بیشتری شناسی  در بخش انسانعموما  ،بحث زن در مراتب مختلف است. نگاه جوادی آملی

پردازند و بخش  به تقسیم وجود انسان به جسم و روح می ،شناسی خود ایشان با تکیه بر نگاه جهان .دارد

مرد در کماالت انسانی و بخش جسمانی را به سبب اختالف در روحانی وجود را علت همتایی زن و 

دانند و به  های خانوادگی و اجتماعی می های نسبی دو جنس، متناسب با مسئولیت خصوصیات و فضیلت

شناسی تفسیری رایج را  تواند الگوی روش پردازند. این بررسی می شرح این دیدگاه در مصادیق آیات می

 جامعیت بیشتری بخشد.

 .زن اتیآ م،یتسن ریتفس ،یآمل یمنطق فهم، جواد ،یشناس روش :ها واژهیدکل
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 . مقدمه5

، گام مهمی است در تنقیح در فهم متون بویژه متن قرآنرصد و احصای تجربه دیگران 

 بخورد،شناسی، اگر با موضوع خاصی گره  . این روشتر کاملالگویی  ارائهیند فهم و آفر

. از سوی دیگر، موضوع زن و یابد ی میت بیشترقطعاً به تناسب اهمیت موضوع، ضرور

پژوهان است که توجه به  ترین موضوعات دین آیات مربوط به آن امروزه یکی از پردغدغه

تواند موضع افراد را  های گوناگون در نوع نگاه به این موضوع، می داشتِ صبغه   آن و لحاظ

 .نسبت به دین رقم زند

شناسایی و استخراج منطق فهم مفسر در آیات مربوط به زن از  ،مدآ  براساس آنچه

ای برخوردار است. چرا که ضمن بسترسازی برای نیل به چارچوب فکری  اهمیت ویژه

گذاری و تعیین سبک و منظرِ  در سیاست _تواند ـ نفیاً یا ایجاباً  مفسر در موضوع زن، می

 اندیشه ما مؤثر واقع شود. 

تری در قبال چنین  دقیقهای  ها بتواند زیرساخت انتظار بر آن است که این بررسی

است  پاسخ به این پرسشه دنبال باین نوشتار  رو از اینموضوعی درخور، به ارمغان آورد. 

بر است تا زن حاکم  اتیآ ریدر تفس یآمل یاهلل جوادتیآ منطق فهم یی برالگوکه چه 

 ترسیم نماید. اتیآاین دست از با ان را ایشمواجهه نحوه  آن مبنای

الگوی مدنظر در این بررسی، مبتنی بر ساختاری دو بخشی است که از درون مفسر 

گیری تفسیر،  شود. در واقع، بررسی مسیر شکل آغاز شده و به مکتوب تفسیری او ختم می

و بر ما  خورد میبراساس تمام آن چیزهایی است که در اندیشه و درونیات مفسر رقم 

، مبتنی بر اصول فردی و منطق فهم در حوزه فسرهای نظری م زمینه پیش شود. مکشوف می

 نامیم. اجتماعی هر علم است که آنها را به ترتیب، انگاره و پارادایم می

عنوان اصول تغییرناپذیر و متصلب  ههایی را ب هر دوره، گزارهدر حاکم   پارادایم علمی

ها خالق تصاویری در ذهن مفسر هستند که در کنار  نهد. این گزاره یبنیان م  در جامعه علمی

شناسی مفسر را  هستیهای  کنند که پایه ها و باورها را خلق می از انگاره  نظامی ،سایر تصاویر

مفسر ذهن گیری را در  ها، نوع خاصی از جهت دهند. این نظام قدرتمند انگاره شکل می
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دهد. پس از آن مفسر بر پایه این فهم  کل خاصی صورت میکند و فهم او را در ش ایجاد می

به نظر در متن قرآن پرداخته و به تبیین و مشخص درونی، هدفمند و براساس دیدگاهی 

 پردازد. خود در تفسیر می  ، در قالب اندیشه علمیمتن قرآنتشریح و بسط 

 روش ذاتیِ زمان، طی در تغییر امکان و نسبیت تکثر، بودن، توجه به اینکه ظنی با

توان نتیجه گرفت که متن تفسیری هر یک از مفسرین که مبتنی بر  میاست،  علمی

شان است، آگاهانه یا ناآگاهانه، مسیری ایهای ذهنی  های حاکم و همچنین انگاره پارادایم

 ،شناس کند. کار روش از متن قرآن طی می تفسیر و برداشتییابی به  خاص را در دست

ها و  ها و سنجش نتایج آن براساس الگوهای پنهان در پارادایم شبررسی این رو

 هاست. انگاره

های  پارادایم زن، مبحث در آملی تفسیری جوادی آرای بررسی در اساس این بر 

 و شناسی انسان ،شناسی جهان سطح سه های ذهنی ایشان در حاکم بر تفکر و انگاره

که به آن  براساس ماهیت متغیر روش. شاید استتفکیک و بررسی  قابل شناسی معرفت

گانه با علم حاصل شده)تفسیر( را در الگوهای  یوه ارتباط این مراتب سهش، بتوان اشاره شد

 متفاوتی تشریح کرد. این تحقیق درصدد تشریح یکی از این الگوهاست.

 نظامیرسد منطق فهم،  نظر می به و آنچه گذشت براساس تامالت انجام شده

با تعیین اصول و  شناختی ما مبتنی است و  فراگیر است که بر کلیت دستگاه مند و چارچوب 

این نظام ممکن است براساس  کند. ها و رویکردها را مشخص می گیری جهت، اهداف

مبنای اعتقادات فرد در  متصلب بر یاین دستگاه دارای نظمفهم شکل بگیرد. ءسو

 .ستوشناسی ا معرفت شناسی و  شناسی، انسان جهان

 . پیشینۀ پژوهش1-1
شان نسبت  ناختی درباره ایشان و مبنای فکریش شاید بتوان گفت تاکنون چنین بررسیِ روش

، محدود به فعلیهای  پژوهشرسد  نظر می است. در بررسی آثار موجود بهبه زن، ارایه نشده

صول تطبیق اثر تفسیری مفسر با مباحث مبانی، گرایش، منهج تفسیری و نهایتاً قواعد و ا
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اند که به  پرداختهرغم کثرت، تنها به تکرار همین مباحث تفسیری است و مقاالت علی

 شود: برخی از این موارد اشاره می

از علی اوسط « ها و عالیق مفسر در تفسیر قرآن  دانسته  نقش پیش»کتاب نخست 

، تفسیردر پیشین مفسر ی ها گاهیو آتأثیر عالیق از جوم عداز یا جوباقری، که به بررسی  

ر متصواشکال سی رهمچنین برتفسیری و یند افردر نها ل آکنتردن یا نبودن پذیر بو نمکاا

ارد روا و ناروای آن تعیین موآن و تفسیر قردر نستهها دا پیشو فرینی عالیق آنقش

ای به جزئیات منطق فهم دارند، هرچند به این  موارد مذکور در مفهوم کلی اشاره پردازد. می

 اند. مبرده نشدهعنوان نا

عنوان رصد و توصیف عملکرد مفسر ـ آثار متعددی درباره  به شناسی ـ  در حوزه روش

ها از حوصله این نوشتار خارج است. ولی برخی  تفاسیر مختلف نگاشته شده که بیان آن

 کنیم: جهت تایید کالم قبلی ذکر می اند به پرداخته ایشانشناسی  موارد که مستقیماً به روش

تبار در  توسط حمیدرضا فهیمی« شناسی تفسیر تسنیم روش»ین مقاله مرتبط با عنوان اول

است. های قرآنی منتشر گردیده نامه پژوهش در فصل ۷۸پژوهشی در بهار -قالب علمی

دارد که تفسیر تسنیم جامع سه روش تفسیری، قرآن به قرآن،  محقق در این مقاله بیان می

 است.قرآن با سنّت و قرآن با عقل 

خو توسط مریم ایمانی خوش« مبانی، روش و گرایش تفسیر تسنیم»مقالۀ دوم با عنوان 

است در سراج منیر به چاپ رسیده ۵۹ترویجی در زمستان -و زینب تقدسی با درجه علمی

 کند. نامه ذکر کردیم تکرار می که در آن، همان نتایجی را که در بخش پایان

به قلم مهدی شجریان در رده « اهلل جوادی آملیتاصول روش تفسیری آی»مقالۀ سوم 

است. مسأله اصلی این نامه معارج انتشار یافته در دوفصل ۵۹پژوهشی در زمستان - علمی

اهلل جوادی آملی است. هدف این های تفسیری حاکم بر دیدگاه آیت مقاله استخراج روش

صله تاریخی و لزوم پرهیز مقاله تبیین چهار اصل مؤلف محوری، روشمندی، مانع نبودن فا

ها در روش تفسیری ایشان است؛ اصولی که تا حدودی در هرمنوتیک  فرض از تأثیر پیش

محوری  مندی را در خدمت مؤلف شوند. ایشان اصل روش کالسیک نیز در نظر گرفته می
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های عام که در  مندی از روش دهند و در مقام کشف مراد کالم الهی، عالوه بر بهره قرار می

گانه تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن  های خاص سه فهم هر متنی کارآمد هستند، از روش

برد. از منظر ایشان زبان قرآن کریم با فطرت و  به سنت و تفسیر قرآن به عقل نیز بهره می

قوانینی ثابت منطبق است؛ به همین دلیل، فاصله تاریخی مفسر با عصر نزول، مانع از فهم 

ها نیز، ایشان رویکردی  شود. عالوه بر این، در حوزه تأثیر پیش فرض هی نمیمراد کالم ال

ها، نظیر علوم پایه و  ها و ضرورت آن اعتدالی دارند و ضمن پذیرش تأثیر برخی پیش فرض

های مفسر،  فرض لغت عرب، به مستور بودن مراد متکلم بر مفسر به دلیل تأثیر کامل پیش

 اعتقادی ندارند.

به همت « مبانی روش برداشت علمی آیت اهلل جوادی آملی از قرآن» مقالۀ چهارم

نامه سفینه انتشار  در فصل ۵۸محمدامین تفضلی و مجید معارف در قالب پژوهشی در پاییز

روش تفسیری قرآن به قرآن در »یافته است. این مقاله در پرتال جامع علوم انسانی با عنوان 

است. نویسندگان بیان ترویجی نیز ثبت شدهـ  لمیو نوع ع« آراء آیت اهلل جوادی آملی

دارند که آیت اهلل جوادی آملی در مقدمه تفسیر خود، در ضمن بررسی مبانی علمی  می

استناد کرده  ﴾تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ﴿روش قرآن به قرآن، به جامعیت قرآن کریم با توجه به آیه 

یز دانسته شده و لذا به طریق اولی در تبیین که در آن، قرآن حاوی تمام علوم و مبین همه چ

است. اما مقاله، با بررسی مراد قرآن نیاز از غیر، از جمله سنت تلقی شده مرادات خود بی

کریم از کل شیء و تعیین حوزه تبیینی آن بر مبنای روایات و عدم وجود تبیان الزم در 

تبیین همه مسائل بدون  دارد که تحقق جامعیت قرآن در ظواهر قرآن کریم، روشن می

مراجعه به مبین قرآن ممکن نیست و لذا استناد بدان برای اثبات حجیت روش قرآن به قرآن 

 پردازد. ها می باشد که مقاله در ادامه به بررسی این کاستی هایی روبرو می با کاستی

 توسط محدثه« اهلل جوادی آملی بررسی روش و مبانی تفسیری تسنیم آیت»مقالۀ پنجم 

نامه روش تفسیر  در دوفصل ۵۵زاده در اواخر سال وند و عیسی متقی همتیان، خدیجه زینی

ی فکری ها ضفر پیشو مبانى قرآن انتشار یافته است. در این پژوهش، مؤلف ابتدا به بیان 

د عتقاآن، اهر قراحجیت ظو، تحریفآن از مصونیت قرآن، قرز عجاابه د عتقامفسر شامل: ا
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آن با آیات دیگر و قرت یاى آتفسیرپذیرآن، قردن جهانىبوآن، قراى رباطن بو به ظاهر 

تفسیری عد اقوپردازد و در ادامه به بیان برخی از  آن میقرق در نطباى و ابه جرد عتقاا

پاسخ ت، یاآتبیین در بى م ادعلوی از گیر هبهرت، یاآترجمه ی جا تفسیر بهه گزیدهمچون 

 پردازد. یت میاآیل بعضى ت روز ذشبهابرخی به 

های فوق  رسد شناخت عواملی که موجب انتخاب دیدگاه نظر می این مباحث، به در 

های دیدگاه  تر اصول و پایه شدن دقیق  است، عالوه بر آنکه به روشندر مباحث قرآنی شده

ها و  هایی برای درک علل اصلی تفاوت دیدگاه کند؛ معیارها و مالکیایشان کمک می

با رو  تحقیق پیش دهد. دست می های قرآنی به ها، در پژوهش مشخص کردن سطوح آن

انجام  مرتبط ایشان ثارآآیه و دیگر  ۶۷۹عنایت به مطالعه نظرات ایشان در تفسیر تسنیم ذیل 

 است.شده

 . روش پژوهش5-1

سه و احصای ساختار فکری وی در  منطق فهم مفسر یالگو نییتع به منظور پژوهش نیا

توصیفی ـ تبیینی را پیش روی  روش، «یشناس و معرفت یشناس انسان ،یشناس جهان» حتسا

خود قرار داده است تا ضمن بیان آراء و نحوه مواجهه مفسر با آیات مد نظر، به تشریح 

 چرایی رویکرد او بپردازد.

 . تعریف مفاهیم کاربردی1

 انگاره. 1-5

 به است؛ قدرت یدارا یالیخ صورتِ یمعنا به و است Image واژه یبرا یمعادل انگاره،

 انیناسخر.ک؛ )گذارد یم ریتاث افعال در جه،ینت در و ها برداشت احساسات، در که معنا نیا

 طیشرا و افراد ا،یاش با فرد هر برخورد در ها انگاره(. ۸۹-۸۷صص :۶۹۵۹ ،یقراملک فرامرز و

 مرکز در کنند، یم حاصل که یتحوالت یط و شوند یم جادیا او درون ،یزندگ روزمره

 منطق قیطر از دارند، فرد در که ینفوذ قدرت لیبدل و رندیگ یم قرار انسان یریگ میتصم
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-۹۹صص همان،ر.ک؛ ) گذارند یم اثر یرفتارساز در او یریگ میتصم ندیفرآ در رجحان

۹۶.) 

  5پارادایم. 1-1

و نحوه  ۸، به بررسی مبحث پارادایم۹های علمی در کتاب ساختار انقالب 2توماس کوهن

کوهن دستاوردهای علمی را به شرط وجود  پردازد. می  های علمی گیری انقالب شکل

نظیر و نو بودن، به شکلی که توجه گروه پایداری از  نامد. نخست بی دویژگی پارادایم می

های رقیب فعالیت علمی منصرف کرده و به خود جلب کند و دوم آنکه  حامیان را از روش

روی  یابی به پاسخ، پیشکه همواره انواعی از مسائل را برای دست بقدری گسترده باشد

 (.۹۵-۸۴، صص۶۹۵۹زیباکالم،  ؛گران نوپا قرار بدهد)کوهنپژوهش

 (Cosmology)شناسی جهان. 1-3

اشاره به امر سوبژکتیو)ذهنی( و وجود  شناسی، تلویحاً در اصطالح جهان ‹۹شناسی-› پسوند

بندی و تبیین انسان  چارچوب ،شناسی فاعل شناسا در فرآیند شناخت دارد؛ از این رو جهان

که در  (Cosmogony)پیدایی جهاناز جهان است، برخالف مفهوم پیدایش در اصطالح 

 پیدایی نقشی ندارد. بندی جهان شناسا در چارچوب آن، فاعل

 جهان نظم با کهی دانست ینقوانرا شناخت انسان از فرآیندها و  شناسی جهانتوان  می

د و این شناخت را بنا به روش چارچوب بندی مفاهیم، در دو شاخه کلی هستن ارتباط در

 ,Gunn, 1981, p6 and Peebles)۹یا فیزیکی و علمی (Smeenk & Ellis, 2017فلسفی )

1993, p3) ای طوالنی در فلسفه یونان، فلسفه  فلسفی پیشینه شناسی بندی کرد. جهاندسته

ای  عنوان شاخه به شناسی  اسالمی و در فلسفه غرب تا حوالی رنسانس دارد؛ زمانی که جهان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Παράδειγμα: Paradigm 

2. Thomas Kuhn 

3. The structure of Scientific Revolutions 

4. Παράδειγμα: Paradigm 

5. logia 

 .آن یاحتمال سرنوشت و جهان بزرگ اسیمق یساختارها مطالعه و واحد کل کی عنوان به  جهان شناخت .۹
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لی های تجربی محصل است و علمی از فلسفه جدا شد و گرچه بنای آن در بررسی گزاره

 (.Weinberg, 1972 .p407هرگز از فلسفه مستقل نیست)

 (Anthropologyشناسی) نسانا. 1-4

»λόγος« لوگوس به معنی انسان و«ἄνθρωπος» آنتروپولوژی از دو واژه یونانی آنتروپوس

کولمن، سیمون و واتسون، هلن؛ محسن ر.ک؛ گیرد) می  به معنای کلمه یا بررسی، ریشه 

تعریفی که در ترین  شناسی عبارتست از مطالعه انسان یا صفات انسانی. ساده (. انسان2ثالثی،

باشد. او  می ۶شناسی پیشنهاد شده مربوط به جرالد ویس های اخیر در زمینه انسان سال

های مرتبط با انسان در هر جای سیاره  عنوان علم مطالعه مجموعه پدیده شناسی را به انسان

ها تعریف کرده است)ولو، وای و رابرت، فرانک؛  زمین و حتی فراتر از آن در تمامی زمان

 (.۶رضا قبادی، یعل

 (Epistemology)شناسی معرفت. 1-1

 دانش، دانایی، را آن توان میکه «  «ἐπιστήμηیونانی واژه دواز « Epistemology» واژۀ

به « «λόγοςاز و کرد رجمهت ((knowledge_understanding_acquaintance معرفت

 به دلیل است،شدهگرفته ( (account_argument_reason دلیل استدالل، معنای گزارش،

 دستبه را فهم از خاصی شکل ترجمه هر یونانی، واژگان از گوناگون یها ترجمه

 عقبه اما نیست قرن چند از بیش اصطالح این عمر . گرچه(Steup & Ram,2020)دهد می

 تاریخ مختلف یها بخشدر  )همان(.است فلسفه دیگر یها شاخه قدمت به آن قدمت و

 قرار اندیشمندان و فالسفه توجه مورد آن از متفاوتی یها جنبه شناسی، معرفت  گسترده

 وها  محدودیت اکتساب، معیارهای دانش، دقیق و منظم مطالعه)همان(. است گرفته

 (.Hendricks,2006. p1)نامیم می شناسی معرفت  را آن توجیه یها روش

های مذکور،  حیطهاهلل جوادی آملی در بر اساس آنچه گفته شد، مبانی فکری آیت

 شود: بررسی شده و از نتایج حاصل، منطق ایشان در تفسیر آیات مورد بحث، مشخص می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gerald Weiss(1973)  
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 شناسی جهان. 2-6

عنوان قاعده در ساختار  به شناسی خود، به یک مبنا  جوادی آملی در ذکر مبانی جهان

شناسی در آن  معرفتشناسی و  شناسی در مبحث زن اشاره کرده و به بیان کلیات انسان انسان

 کند: پردازد. این مبنا تمایز دو پارادایم کلی را ترسیم می می

جوادی آملی، عبداهلل، ر.ک؛ ) نخست، پارادایمی که در آن اصالت با ماده است

شناختی این تفکر،   (، یعنی هستی منحصر در ماده است. در ساختار معرفت۹۹۶: ۹ج ،۶۹۷۴

شوند و ابزار شناخت بر مدار حس و  معنا تلقی می و بی امور غیرمادی، تعریف نشده، مهمل

ین تفکر، از آنجا که به وجود روح مجرد برای انسان ا حصر معرفت در تجربه حسی است.

 در (.۸2۹: ۶۹ج، ۶۹۷۷همو، ر.ک؛ ) داند می یماد کریپ درمنحصر  رااعتقادی ندارد، او 

 انیم تام تفاوت به آن براساس و است حاکم یحس تجربه یمبنا برشناسی  روان منظر، نیا

همو، ر.ک؛ ) است مطرح مرد و زن نیتبا ای کامل یتساو بحث لذا شود، می حکم مرد و زن

 (.۹۹۶: ۹ج، ۶۹۷۴

 یکیتشک وجود است مجرد و ماده جامع یکیتشک وجودبا  اصالت در پارادایم دوم،

هستی منحصر حقیقت در این منظر،  در .(۹۹۶:همانر.ک؛ ) اصالت دارد مجرد و ماده جامع

م تا ای از احساس، خیال، توهّ شناختی این تفکر گستره  ساختار معرفتلذا در ماده نیست، 

 )همان(. گیرد تعقل و شهود قلبی را در برمی

 مجرد و لیاص راآن تلقی کرده و  روح همان را انسان قتیحق این نگاه از آنجا که

بنابراین در حقیقت انسان  ،داند دخیل در امور مجرد نمی را  و از طرفی، جنسیت داند می

 (.۸2۹: ۶۹ج، ۶۹۷۷همو، ر.ک؛ ) نیست مرد و زن نمیاتفاوت  سخنی از

 روح = انسان قتیحق .الف

 مجرد و لیاص = انسان روحب  

 در امر مجرد جنسیت طرحعدم  .ج

 در حقیقت انسانیت مرد و زن نیبعدم تفاوت  .د
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 و یاعتقاد معارف دررا  مرد و زن ییهمتاو با عنایت به اصل فوق،  منظر نیا درایشان 

و بر این باور  (۹۹2: ۹ج، ۶۹۷۴همو، ر.ک؛ ) نتیجه گرفته آن مانند و یاخالق یها ارزش

 حقوق و فقه حوزه است که ییاجرا مسائل صرفا مربوط به مرد و زن تفاوت است که

 . (۹۹2:همانر.ک؛ ) دار ترسیم آنهاست عهده

 در حقوق یتساو بامیان زن و مرد در اسالم  یتساوشکل از  نیا، جوادی آملیاز نظر 

 تیاز جنس یعار انسان را در روحِ تیاسالم انسانچرا که  دارد، یماهو تفاوتتفکر غربی 

 مرد و زن کهد یگو می لذا(. ۹: ۶۴تحریم، جلسه) داند که نه مذکر است و نه مونث می

ایشان بحث از جنسیت را در نظر  برابرند؛ باهم و میدار مرد و زن ندیگو می آنها اما میندار

به انتفاء  سالبهدانند در حالی که این بحث در تفکر غرب  می موضوعبه انتفاء  سالبهخودشان 

 )همان(. است محمول

 نیب و یتساو اثبات نه است تفاوت سلب و تیجنس ریتاث ینف از سخن نگاه، نیا در

ین ا (.۸۵۵: ۹۶، ج۶۹۵۹؛ ۸2۹: ۶۹ج، ۶۹۷۷همو، ر.ک؛ ) است اریبس فرقنگاه  دو نیا

 .به جهان و انسان به عنوان بخشی از جهان استجوادی آملی پارادایم، مبنای نگاه 

بیان شده  ۶۴-۶2، تحریم: ۶۷۵، اعراف:۶۵۹، آل عمران:۹۹این دیدگاه در آیات بقره:

 :۹۶ج، ۶۹۵۹؛ ۸2۹: ۶۹ج، ۶۹۷۷؛ ۹۹۶ـ۹۹2صص: ۹ج، ۶۹۷۴همو، ر.ک؛ ) است

 .(۸ـ۹، صص۶۴؛ تحریم، جلسه۸۵۵ـ۹۴۴صص

 شناسی انسان. 1-7

 ؛۶۵۹:عمران آل ؛ ۶،۹۸:نسا اتیآ در فوق،شناسی  جهان یمبنا رشیپذ با ،یآمل یجواد

همو، ر.ک؛ ) کند می یمعرف( ماده) جسم و( مجرد) روح جامعِ یوجود را انسان ،۶۷۵:اعراف

 و( ۸۷۹: ۹۶ج،۶۹۵۹ ؛۸2۹: ۶۹ج،۶۹۷۷ ؛۹۹۸-۹۹۹صص ،۶۷ج، ۶۹۷۵ ؛۶۴۴: ۶۸ج، ۶۹۷۵

 .پردازد می بخش دو نیا زاتیمم وها  یژگیو شرح به مختلف اتیآ در
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 روح. 1-7-5

 را، انسان وجود ساختار در قتیحق و اصل ،۶۴ـ۶2: میتحر ؛۹۸:نساء اتیآ در شانیا الف(

 یجواد(. ۹ :۶۴جلسهتحریم،  ؛۹۹۸-۹۹۹صص :۶۷ج، ۶۹۷۵همو، ر.ک؛ ) دانند می روح

ر.ک؛ ) است بدن تیفرع نشاندهنده که کند می جامه به ریتعب روح با جسم رابطه از یآمل

(. روح آن اصل اصیلی است که هویت انسان است و انسانیت وی ۸۵۵: ۹۶ج، ۶۹۵۹همو، 

-کند و در تعبیرات دینی از این حقیقت تغییرناپذیر به قلب نیز یاد شده مین میأرا ت

 (.2۷2: ۶۹۷۹ همو،ر.ک؛ ) است

 نیا ازسخن  و( همان) است یانسان یها ارزش اریمع روح اتیآ نیا در از نظر او

 رایز ،(۹۹۸-۹۹۹صص :۶۷ج، ۶۹۷۵همو، ر.ک؛ ) معناست یب یجسمان مسائل درها  ارزش

 حجرات،) یارزش نظام نه است ییشناسا نظام یمبنا یجسمان مسائل در اختالف و تفاوت

 (.۵: ۶۷جلسه

 فرهنگ زاتیمم از ،یجسمان بُعد در را یگذار ارزش نظام رشیپذ ۹۵:نحل در وی

-۹۹2صص ،۸۹ج، ۶۹۵۷)همو،  کوثر نه است تکاثر ارزش اریمع آن در که داند می یجاهل

 شود، یم مشخص...  و لهیقب افراد و اوالد و اموال یافزون در فرد ارزشدیگر سخن،  ( به۹۹۶

 قت،یحق در. کند یگذارارزش کثرت نیا بر حرمت، ای تیحل مانند یگرید اریمع آنکه یب

 در را تفکر نیا اساس ،۸۴:اسراء. ایشان ذیل است ارزش کثرت، صِرف ،یجاهل نگاه در

 :۸۵ج، ۶۹۵۷همو، ر.ک؛ ) دانند می «گرا حس معرفت» و «مدارانه حسشناسی  جهان»

 به تفکر، نیا برابر در اشاره شد و شناسی جهاندیدگاه  نیا به شتریپ که ،(2۷-2۵صص

همو، )ر.ک؛  است یگذار ارزش اریمع کوثر، آن در که پردازند یم یگرید نظرگاه میترس 

 استشده لحاظ کثرت کوثر، واژه دروی معتقد است که . (۹۹۶-۹۹2صص :۸۹ج، ۶۹۵۷

 ارزش، اریمع بلکه شود، ینم محسوب ارزش عامل یفزون صرف آن در که یکثرت اما

 (.2-۹، صص۶)سوره کوثر، جلسهاست حسن و ریخ و حقماندگاری و 

 در را یانسان یها ارزش تیمحور ،۶۹:حجرات ؛۹۵:نحل ؛۹:مائده ؛22۶:بقره در شانیا

 ۶۹۹-۶۹۸صص :۶۶ج، ۶۹۷۸همو، )ر.ک؛  داند می تقوا یفزون در و خدا به مانیا مراتب
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 رو نیا از(. ۵: ۶۷جلسه حجرات، ؛۹۹۶-۹۹2صص ،۸۹ج، ۶۹۵۷ ؛۹۹: 22ج، ۶۹۷۵ ؛۶۸۹،

 حضرت مقام انیب در که چنان رد،یپذ نمی جنس دو از کی چیه در را یذات یبرتر چیه

 آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا﴿ اتیآ براساس - حتسبیال رزق از را شانیا یبرخوردار علت م،یمر

 وَمَنْ﴿...  و( تغابن۶۹) ﴾... اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا﴿ ،(عمران آل۶۴2) ﴾... تُقَاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا

 تام یتقوا -( طالق ۹) ﴾... یَحْتَسِبُ لَا حَیْثُ مِنْ وَیَرْزُقْهُ﴿( طالق2)﴾مَخْرَجًا لَهُ یَجْعَلْ اللَّهَ یَتَّقِ

 مردم یالگو عنوان به  میمر انتخاب موجب که ،(۶۹۸: ۶۹۷۵ ،۶۸جهمو، ر.ک؛ ) داند می

 (.۶۹۷: همانر.ک؛ ) مردان خصوص نه و زنان خصوص نه است، مانیا اهل

 با 2۶:نجم ؛۶۴-۶2: میتحر ؛۶۷۵:اعراف ؛۹۸:نساء ؛۶۵۹:عمران آل اتیآ در وی ب(

 که - را تیجنس ازسخن  و کرده یمعرف ماده یها یژگیو فاقد را آن روح، تجرد به اشاره

: ۶۹ج، ۶۹۷۷همو، ر.ک؛ ) داند می موضوع انتفاء به سالبه آن، در ـ شود می فیتعر ماده در

 نجم، ؛۹: ۶۴جلسه م،یتحر ؛۸۵۵: ۹۶ج، ۶۹۵۹ ؛۹۹۸-۹۹۹صص ،۶۷ج، ۶۹۷۵ ؛۸2۹

 فاقد روح، در جنس، از حاصل عوارض و تیجنس موضوع که معنا نیا به ؛(۶۴:۶۶جلسه

 .است بحث محمل

 بحث از مستقل را یانسان لیرذا و درکات زین و لیفضا و کماالت مراتب رو نیا از

-۶۷: زخرف ؛۹۷-۹۵:نحل در جمله ازی متعدد اتیآ در . این موضوعداند می تیجنس

 .استشده انیب (2ص ،۷جلسه، ۶۴ص ،۹جلسه زخرف، ؛۹۹۸: ۸۹ج، ۶۹۵۷همو، ر.ک؛ ) ۶۸

 آل ؛۶۴-۶2: میتحر در میمر مانند الگو زنان لیفضا با مرتبط موضوع درهمچنین 

 :۶۸ج، ۶۹۷۵ ؛۹ص ،۶۴جلسه م،یتحرهمو، ر.ک؛ )۶۹ ،2۶: میمر ؛۹۸ ،۸2 ،۸۹: عمران

-۶2: میتحر در هیآس ،(۶۷۹،22۸صص :۹۹ج، ۶۹۵۵ ؛2۹2 ،2۹۴-2۹۸ ،۶۹۷صص

، ۶۹۷۵همو، ر.ک؛ ) ۹۶:عمران آل در یکبر قهیصد ،(۹ص ،۶۴جلسههمو، ر.ک؛ )۶۴

 ،همانر.ک؛ ) ۹۹:عمران آل در میمر مادر مانند خوب مردم نمونه زنان و( ۸۹۵: ۶۸ج

 ،(2۸2 ،2۸۹صص :۶۹۷۸ ،همور.ک؛ ) نمل۸۸ در سبا ملکه ،(۶۸۹-۶۸۹ ،۶۸۴-۶۸۶صص

( ۶۹-۶۸صص ،2جلسه قصص، ؛2۵۸: ۹۸ج، ۶۹۵۵)همو، ۸:قصص ،۹۷: طه در یموس مادر

 زنان یاخالق لیرذا ذکر در و( ۶۴۹: ۹۵ج، ۶۹۵۸همو، ر.ک؛ ) ۸۶: هود در میابراه همسر
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-۶2: میتحر در امبریپ همسران یبرخ و همسرلوط و نوح همسر مانند بد مردم نمونه

: 2۸جلسههمو، ر.ک؛ ) 2۵:وسفی در مصر زیعز همسر ،(۹ص ،۶۴جلسه ،همور.ک؛ ) ۶۴

 آنها در که یاتیآ مجموعنیز در  و( ۷: ۶۹جلسههمو، ر.ک؛ ) ۸۸:ص در وبیا همسر و( ۶۸

به مواردی از اعتقادات  ایاست اشاره شده بد و خوب اعمال یبرا یاخرو و یویدن پاداش به

است و ثواب یا عقاب دارندگان این اعمال واعتقادات مانند ایمان، کفر و نفاق پرداخته شده

 ،(۹۹۷: ۸۸ج، ۶۹۵۷همو، ر.ک؛ )۵۸: نحل: شامل کهاست مشخص شده تیجنس از فارغ

 ،(۹۸۶: 2۴ج، ۶۹۷۵همو، ر.ک؛ ) ۶2۸: نساء ،(۶۶-۶2صص ،2۶جلسههمو، ر.ک؛ ) ۸۴:غافر

 ،۹۸ج، ۶۹۵۹همو، ر.ک؛ ) ۹۸-۹۷ ،۸۶-۸2: توبه ،(۸2۹: ۶۹ج، ۶۹۷۷)همو،  ۶۵۹: عمران آل

همو، ر.ک؛ ) 2: نور ،(۸ ،۶۴جلسه م،یتحرهمو، ر.ک؛ ) ۹۹: احزاب ،(۸۹۵-۸۸۴ ،۸۵۹ صص

 (.۹۹۵: ۹۵ج، ۶۸۴۴همو، ر.ک؛ ) 2۹( و ۹۹۸: ۸۹ج، ۶۹۵۷ ؛۶۹ص ،۶جلسه

 ی ها کمال از که( یاله تیوال)شدن اهلل یول مقام در را مرد و زن مبنا نیا بر شانیا

 و مانیا در آن یمبنا و( ۸2۸: ۶۹ج، ۶۹۷۷همو، ر.ک، ) است انسان مجرد روح یقیحق

همو، ر.ک؛ ) ۹۹: بقره: اتیآ در چنانکه داند، می همتا گریکدی با است، آن متناسب عمل

: ایانب ،(۸2۸ص ،۶۹ج، ۶۹۷۷همو، ر.ک؛ ) ۶۵۹: عمران آل ،(۹۹۹: ۹ج، ۶۹۷۴

 را میمر حضرت نام ذکر علت و دارد یاشارات نکته نیا به( ۶۸۴ص ،۹۸ج، ۶۹۵۵)همو، ۵۶

 (.۹۹۹ص ،۹ج، ۶۹۷۴)همو،  دانند می شدن اهلل یول در تیجنس ریتاث عدم اءاهلل،یاول کنار در

 ،۶۸ج، ۶۹۷۵)همو،  ۶: نساء: شامل واحده نفسمبحث  اتیآ در میتسن مفسر. ج

، ۶۹۵۷همو، ر.ک؛ ) ۸2: نحل ،(۸۷۹: ۹۶ج، ۶۹۵۹)همو،  ۶۷۵: اعراف ،(۶۴۴ ،۶۴2صص

 ،۶۹ص ،۸جلسههمو، ر.ک؛ ) ۹: زمر ،(۶۶ص ،۸جلسههمو، ر.ک؛ ) 2۶: روم ،(۹۸۴: ۸۹ج

 در را روح نشیآفر( ۸ص ،۵جلسههمو، ر.ک؛ ) ۶۶: یشور و( 2ص ،۵جلسه ،۹ص ،۷جلسه

، این بیان در داند می( واحده نفس) قتیحق کی از و گریکدی از مستقل بصورت جنس دو

رد دیدگاه تورات تحریفی و برخی اسرائیلیات وارده در روایات است که خلقت نخستین 

 داند. )آدم( می )حوا( را از دنده چپ و وابسته به نخستین مرد زن
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 جسم. 1-7-1

همو، ر.ک؛ داند) عالم می یماد بُعد بر تسلط در روح ابزار را جسم ۶۷۵: اعراف در شانیا

 کماالت وها  ارزش در آن اصالت عدم یمعنا به جسم یابزار جنبه( ۸۵۵: ۹۶ج، ۶۹۵۹

 مانند جسم تابع اتیخصوص 22۶:بقره در مفسر انیب طبق رو نیا از است، یانسان

 شود می نییتع جسم یمبنا بر آنچه و( ۶۹۹-۶۹۸صص :۶۶ج، ۶۹۷۸همو، ر.ک؛ ) ییبایز

 :۶۷ج، ۶۹۷۵همو، ر.ک؛ ) استشده اشاره آن به ۹۸ :نساء در که راثیم در تفاوت مانند

و کسی که مال بیشتری دارد نزد خدا افضل  شود نمی یتلق ارزش مالک( ۹۸۵-۹۹۴صص

 به انسان ریتفس» کتاب در شان انیب طبق نکهیا چه ،(۹: ۷همو، زخرف، جلسهر.ک؛ ) نیست

 او از باتریز بدن، مرتبه در یحت و مشترک انسان با مخلوقات از یاریبس ،یبدن نظر از «انسان

 :۶۹۷۹همو، ر.ک؛ ) اند ه بهر یب انسان، یِوجود کرامت و شرافت نظر از یول هستند؛

 ن،یط تراب، چون یریتعاب از قرآن در انسان وجود یماد بُعد نییتب در(. ۶۹۷-۶۹۵صص

 به که( ۸۷۹: ۹۶ج، ۶۹۵۹همو،ر.ک؛ ) شود یم ادی( مسنون حماء من) صلصال ،(نیمه) ماء

 .دارند اشاره واحد قتیحق کی تکامل مراحل

 سربار نه و داند می گریکدی مکمل ییاجرا امور در را مرد و زن ۸2:نحل در مفسر

 آنها انیم فیوظا یاجتماع یزندگ در رو نیا از ،(۹۸۴: ۸۹ج، ۶۹۵۷همو، ر.ک؛ ) هم

 ینسب یها یبرتر و یجسم یها یژگیو با عمل تناسب م،یتقس نیا یمبنا. استشده میتقس

: ۹ج، ۶۹۷۴همو، ر.ک؛ ) استشده اشاره آن به ۹۹:بقره در که است هم به نسبت جنس دو

۹۹۹.) 

 مختلف ریتعاب با قرآن در که ـ خلقت ماده در مرد و زن جسم ۸۹: نجم در وا انیب طبق

 :امتیق در وی نکهیا چه ،(۸: ۶۸جلسه نجم،همو، ر.ک؛ ) است کسانی زین - استشده ذکر

 دو یخالق مبدا یکسانی به ه،یاول خلقت در خالق قدرت نییتب در و خلقت مبدا به نظر با ۹۵

(، این بیان در ۸: ۶۸جلسه ؛۹: ۹جلسه ؛۸: ۸جلسه امت،یقهمو، ر.ک؛ ) دارند اشاره زین جنس

 دهد. هایی است که خلقت زن را شر دانسته و به غیر خدا نسبت می تقابل با دیدگاه

 :پردازند میدر بحث خلقت  مطلب دو از بحث به ۶۷۵: اعراف در شانیا
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 .هستند حوا و آدم از همه که نینخست نسل ریتکث یچگونگخست ن

، ۶۹۵۹همو، ر.ک؛ ) شود می انجام مادر و پدر بواسطه که ،یبعد یها نسل ریتکثدوم، 

 نظام یمبنا را...( و زبان و رنگ مانند) دوم بخش یها تفاوت ۶۹:حجرات در و( ۸۷۸: ۹۶ج

 بشر آحاد نیب در یذات یبرتر چیه رو، نیا از و( ۵: ۶۷ جلسههمو، ر.ک؛ ) داند می ییشناسا

 .ستندین قائل دوجنس انیم و

. هستند یاختالفات یدارا دارند، گریکدی با که ییها شباهت نیع در مرد و زن جسم

 یتفاخر و تفاوت چیه مرد، و زن خلقت در واحد منشأ به اعتقاد به تیعنا با جوادی آملی

 و استفاده ،«اختالف» کلمه از گر،یکدی با مرد و زن نسبت در لذا و رفتهینپذ را انسانها نیب

 وی یفکر نظام براساس(. ۸: ۸جلسه زمر،همو، ر.ک؛ ) کنند یم رد را «تفاوت» کلمه

 نابود و رفتن دست از یمعنا به فوت شهیر از «تفاوت» واژه چون، که داد احتمال توان یم

 که کند جادیا را شبهه نیا است ممکن مرد، و زن زیتما وجه در آن کاربرد است، شدن

 و ستین نیچن که یحال در هستند، ییکمبودها و صینقا یدارا گریکدی به نسبت دوطرف

 .است مکمل صنف دو عملکرد تنوع باب از اختالف

 در اختالف نیع در روح قتیحق یهمسان از ۶۴-۶2: میتحر در میتسن مفسر

 فروع در اختالف و اخالق و حقوق و احکام یکل خطوط یکسانی ،یجسمان یها یژگیو

 و تیقوام چون یصفات رو نیا از(. ۹: ۶۴جلسه م،یتحرهمو، ر.ک؛ ) ردیگ می جهینت را آنها

 در یول است مشترک دوجنس انیم 2۶: روم ؛۶: نساء در شانیا انیب طبق گرچه نت،یسک

 (.۶2: ۸جلسه روم، ؛۶۹۹: ۶۸ج، ۶۹۷۵همو، ر.ک؛ ) ابدی می اصالت یکی

ر.ک؛ ) کند می فیتعر زن با شوهر انیم نسبت در را تیقوام ۶۵۹ :عمران آل در شانیا

 میق یعنی حکم تیعموم به که ییطباطبا عالمه استادشان برخالف( ۸2۸: ۶۹ج، ۶۹۷۷همو، 

 نظر از(. ۹۸۹: ۸ج، ۶۹۵۸ ،طباطبایی، محمدحسینر.ک؛ ) دارند اذعان زنان بر مردان بودن

 نه مرد، مقابل در زن نه دارند، یقانون و یحکم تفاوت گریکدی با شوهر و زن م،یتسن مفسر

 (.۸2۸: ۶۹ج، تسنیم، ۶۹۷۷جوادی آملی، ر.ک؛ ) زن ومیق مرد نه و است مرد میق زن
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 او ناموس و زن که داند می نیا مرد یبرا را تیقوام جعل علت ۹۸ :نساء در شانیا

 داده قرار مرد برعهده را او نهیهز نیتام و یو از دفاع و حفظ خداوند که است یاله یامانت

 بحث در تیقوام لیتعل تیعموم وی منظر از(. ۹۹۶: ۶۷ج، ۶۹۷۵همو، ر.ک؛ ) است

 و ینیتکو یبرتر براساس لذا رد،یگ یدربرم هم را جامعه یرهبر اداره، و ریتدب یتوانمند

 جامعه یوال را مرد است، ارتباط در مردان با همواره که یامور و جامعه اداره در ،یعیطب

 زن نسبت به او یبرا مردم با ارتباط سهولت و مرد یجسم یتوانمند را آن علت داند، می

 (.۹۹۸: )همان کند می یمعرف

 مقدور که کنند می یمعرف عاطفه و مهر را، نتیسک یاصل عنصر 2۶: روم در ایشان

( ۶2ص ،۸جلسه روم،)همو،  دانند می آن به مامور ممکن یجا تا زین را او گرچه ست،ین مرد

 را زن «وتیالب یف لتسکنوا» نه و ﴾إِلَیْهَا لِتَسْکُنُوا﴿ ریتعب که دارند می انیب ۸2: نحل در و

(. ۹۸۶: ۸۹ج، ۶۹۵۷همو، ر.ک؛ ) استکرده یمعرف خانواده در نتیسک نیتام یاصل زمامدار

 است نیهم زین مسکن به منزل ینامگذار راز و است مرد سکونت هیما زن ،وا نظرگاه در

 آرام خانه در بدن نکهیا نه است، مرد آرامش هیما و برد یم سر به آنجا در زن که

 (.۸۷۸: ۹۶ج، ۶۹۵۹همو، ر.ک؛ ) ردیگ یم

 زن گاهیجا به مفسر نگاه عمق انگریب کالم، نیا رسد یم نظر به  دیتأک نیا به تیعنا با

 نه و شمارند یم زن وجود از یتابع را مرد نتیسک که یطورهب باشد نتیسک مبحث در

 آرامش موجب که است خانه در زن «حضور» گرید انیب به. خانه یواریچهارد به وابسته

 خانه، در مرد سکونت که دیآ یم الزم ریتعب نیا از. آن یاجزا ای خانه خود نه شود یم مرد

 جمال و جالل نهیآ در زن کتاب در خودشان چنانکه. باشد نتیسک فاقد همسر، بدون

: ۶۹۸۷ ،همور.ک؛ ) است سیان ازمندین و ندارد آرامش زن، نشیآفر یمنها مردِ: ندیگو یم

 امر نیهم بهشت، به را آدم حضرت ورود از شیپ همسر ادکردی سرّ ۹۹: بقره در و( ۸۸

 (.۹۹۹: ۹ج، ۶۹۷۴همو، ر.ک؛ ) داند می

 که «سکن» شهیر افعال در «یلإ» اضافه حرف ذکر از ،۶۵۹: عمران آل در مفسر تسنیم

 جهینت ،(۸۷۷: ۹۶ج، ۶۹۵۹همو، ر.ک؛ ) دارد کاربرد یمعنو و یقلب آرامش یمعنا در شتریب
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 مودت یمبنا بر ابد؛ی یم دست آن به خود همسر قیطر از مرد که ینتیسک نوع که رندیگ می

 .یزیغر یدوست نه و است یعقل

 رابطه نیا اوست، همسر به مرد یاُنس رابطه انیب در وی اهتمام نشانه یادب نکته نیا ذکر

 که است توجه قابل. است رحمت و مودت اصل دو یمبنا بر که است یقلب رابطه کی

 در را رابطه اصالت و کرده عبور یزیغر و  یجسم ی ها جنبه از رابطه، نیا انیب در مفسر

 .دانند یم آن یروحان مفهوم

 مالصدرا هینظر رشیپذ ضمن ،یاسالم فلسفه در نفس حدوث مبحث به ورود با وا 

 .پردازد یم ییارسطو فصل و جنس روش یمبنا بر یجوهر حرکت در یریس انیب به

 و الحدوث ۀیجسمان روح است، شده انیب ۶۷۵:اعراف لیذ که دگاهید نیا در

 از کند، یم محقق را حرکت نیا که متحرک بخش(. ۹۴۶:همانر.ک؛ ) البقاست ۀیروحان

 مطرح تیجنس ماده، بخش در است،شده لیتشک( فصل) صورت و( جنس) ماده دوبخش

 حکمت در چه انوثت و ذکورت(. همان) رسد ینم یروحان یبقا به هرگز بخش نیا و است

 یسکو ماده. صورت نه است ماده در هیمتعال حکمت در چه و اشراق حکمت در چه مشا،

 ماده از یجوهر ریس اثر در و است یماد ابتدا است ماده نیا یرو که یصورت است، پرواز

 و استشده مجرد هم اکنون نبود، مونث و مذکر قبال صورت نیا رسد، یم تجرد به

 یروحان یبقا و تحول صورت، بخش در(. ۹: ۶جلسه ل،یلهمو، ر.ک؛ ) ندارد تیجنس

 (. ۹۴۶: ۹۶ج، ۶۹۵۹همو، ر.ک؛ ) است مطرح

 مجرد، روح به انسان تیانسان جوادی آملی نظرگاه در که است الزم نکته نیا ذکر

 و مذکر صورت دو به که اوست ابزار بدن و است تیجنس مانند آن عوارض و ماده از منزه

 و یجوهر حرکت مبحث در یمشابه انیب(. ۹: ۶جلسه ل،یل)همو،  استشده دهیآفر مونث

 .استشده ذکر( ۸۹-۸۹صص) وجمال جالل نهیآ در زن کتاب در روح و جسم رابطه

 یآمل یاهلل جوادتیاز منطق فهم آ یقیمصاد. 3

 ،به دیگر سخن، قواعد فوق .زیر، مصادیقی از بیان این قواعد در نظر مفسر است تعبیر سه

 ها یا بخشی از منطق صدق در دیدگاه ایشان است: سنجش گزارهو مبنای نظر 
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 یانسان یعیطب یها شیگرا. 3-5

 خوردن، لیقب از انسان یعیطب یها شیگرا ۶۷۵:اعراف ؛۶۷۸: بقره در شانیا انیب طبق

همو، ر.ک؛ ) خلقت در هدف نه و است کار ابزار مخالف، جنس به شیگرا و دنیخواب

 در ،یشخص یبقا و یسالمت حفظ جهت به خوردن غذا به انسان شیگرا(. ۸۹۷: ۵ج، ۶۹۷۹

 عت،یطب در وان،یح برخالف انسان یغذا که است آن امر نیا علت. است شده هیتعب او

 و رنج نیا مزد خدا، پس. دیآ یم بدست رنج و یسخت با بلکه شود ینم افتی آماده

 ابا یسخت نیا انجام از و ببرد لذت او تا استداده قرار او ییچشا قوه در را یکارگر

 نیتام جمله از یموارد در زین ییزناشو هدف(. ۸۵۸: ۹۶ج، ۶۹۵۹ ؛همانر.ک؛ ) نکند

 با نسل حفظ و دیتول چون(. ۶۵2: ۶۶ج، ۶۹۷۸ همان؛ر.ک؛ ) است نسل یبقا و آرامش

 داده قرار یجنس زودگذر لذت در را دشوار یکارها نیا مزد خدا است همراه ییها مشقت

 داده قرار عاطفه در را آن مزد خدا جانفرساست یکار اوالد تیترب چون و( )همان است

 لذت بجز را یجنس زشیآم از هدف ،22۹: بقره در و( ۸۹۵: ۵ج، ۶۹۷۹همو، ر.ک؛ ) است

همو، ر.ک؛ ) باشد سودمند آخرت یبرا که داند می یصالح یفرزند فرستادن در ،یجنس

 یانسان یعیطب یکارها پس در که گوید میسخن  یلیاص اهداف از و( ۶۵۹: ۶۶ج۶۹۷۸،

 (.۶۵۶: ۶۶ج، ۶۹۷۸همو، ر.ک؛ ) رندیگ می انجام یماد یها زهیانگ با که دارد وجود

 فلسفه و انسان شأن به وا نگاه از تیحکا اتیآ نیا در یآمل یجواد یریتفس رفتار

 نظام و روح کیتفک با وی شناسی انسان دگاهید در. دارد یخاک عرصه نیا در او یوجود

 به مربوط که انسان یعیطب یها شیگرا و التیتما روح، به دادن اصالت و جسم از یارزش

 رو نیا از. شوند می خارج هدف و تیغا جنبه از و ابندی می یابزار تیشأن زین هستند، جسم

 دنبال زین را واالتر یاهداف ،یویدن اتیح یماد یها جنبه نیتام رغم یعل شاتیگرا نیا

 عتریسر که یماد اهداف صرف تا رندیبگ قرار توجه مورد دیبا افعال انجام در که کنند می

 .ردینگ قرار افعال یابی ارزش و سنجش مالک روند، می دست از عتریسر و شوند می نیتام
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 نکاح و ازدواج انیم تفاوت. 3-1

 نکاح با ازدواج انیم زیتما به جمال، و جالل نهییآ در زن کتاب در و ۶۶: یشور در شانیا

 .پردازند می

ر.ک؛ ) شود می دهید خلقت طبقات تمام در مونث، و مذکر اجتماع یمعنا به ازدواج

 ارزش انسان یبرا ازدواج صرف رو، نیا از ،(۹۶۵: ۶۹۸۹ ؛۸ص ،۵جلسه ،یشورهمو، 

)بنا به آنچه از مفهوم بحث فهمیده  ازدواج با اتیروا طبق که یتیهو و شود نمی یتلق

 ینید یتیهو شود، می حفظشود واژه صحیح در این جمله، باید نکاح باشد نه ازدواج(  می

 ازدواج با و دارد یملکوت صبغه که است نکاح ،(۹۶۵: ۶۹۸۹ ،همور.ک؛ ) یزیغر نه است

 ایانب بود؛ قبل از ازدواج(.۹: ۵جلسه ،یشورهمو، ر.ک؛ ) شود می حفظ نید از یمین ینکاح

 (. ۸: ۵جلسه ،یشورهمو، ر.ک؛ ) آوردند را نکاح

 برآورد( الف)ریاخ بخش مبحث نکات ازتر  قیعم مرتبه کی توان می را بخش نیا

 به بخش، نیا. بود شده اشاره یروحان و یجسمان بُعد دو در اهداف به آن در که کرد

 به سمتیق دو نگاه حاصل که دارد اختصاص واحد عمل کی به شانیا یدوبُعد دگاهید

 .است انسان

 و است هاارزش ضد و هاارزش صاحب که( )روح است قائل یاصالت انسان یبرا مفسر

 زنا و ازدواج به همین سبب. گردد می بر اصل آن به آنها باطن در یظاهر افعال تیمحور

 میتقس ارزش ضد و ارزش به اصل، نیا به رجوعشان با ندارند، یتفاوت یظاهر فعل در که

 بُعد از یجنس رابطه به نگاه ازدواج رو، نیا از. شود می بار آنها بر یمتفاوت آثار و شوند می

 بُعد به نگاه نکاح، که یحال در دارد، لیاص بُعد یبرا یابزار جنبه که است آن یجسمان

 حفظ از سخن بلکه ست،ین تیجنس از سخن بُعد نیا در که است آن یملکوت و یروحان

 2۶:روم در آنچه یمبنا بر البته. است یانسان نسل یبقا و یروحان آرامش نیتام ن،ید

 یدوست نه )و تیعقالن کردن لحاظ با و یملکوت جنبه به توجه با که یازدواج تنها گذشت

 نتیسک و تیزوج استحکام عامل که رحمت و مودت به منجر رد،یبپذ صورت( یزیغر

 .گردد می است،
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 جامعه لیتشک مراتب. 3-3

 :پردازند می جامعه گیری شکل مراتب سلسله انیب به ۶: نساء در مفسر

 لیتشک منشاء و محور زن، که است نیا او، یاثرگذار و زن عظمت ی ها نشانه از

ر.ک؛ ) است رحامت از سخن ه،یآ لیذ رایز است،( لهیوقب رهیعش خانواده،)کوچک جامعه

 کنیل است، شده داده مرد به یاساس سهم هیآ صدر در چند هر(. ۶۸۹: ۶۸ج، ۶۹۷۵همو، 

 از زن نشیآفر به فاصله بدون سازد، یم مرد تنها را بزرگ جامعه نشود گمان نکهیا یبرا

 خانواده یفقه احکام از یاریبس محور که رحم به سپس و حیتصر واحده قتیحق همان

 که گردد یم بر زن به جوامع یگذار انیبن از یبزرگ سهم شود معلوم تا کند یم اشاره است

 جامعه نخست قرآن(. ۶۸۸: همان) است کوچک جوامع گرید و خانواده لیتشک محور

 آن، شدن ساخته از پس تا سازد یم مرد صالبت نه و زن رحامت تیمحور با را کوچک

 همان(.) ردیگ شکل کوچک جوامع گرفتن قرار هم کنار از بزرگ جامعه

 جسم و روح ساختار دو رشیپذ در مفسر شناسی انسان یالگو یمبنا بر لیتحل نیا

 در مرد و زن بودن مکمل مبحث بخصوص جسم ی ها یژگیو انیب در و انسان یبرا

 دو ینسب یها یبرتر و یجسم یها تفاوت تناسب به فیوظا میتقس و ییاجرا یها تیمسئول

 .است گریکدی بر جنس

 در و دارند یموس حضرت داستان در مطلب نیا از گونه مصداق یانیب جوادی آملی

 شانیا نکهیا به توجه با - «ام ابن» لفظ با یموس به رونها  خطاب نییتب در ۶۹۴: اعراف

 تیمحور به ای اشارهو  زیبرانگ عاطفه، طیشرا آن در را ریتعب نیا - ندا ودهب ینیابو برادران

 و ارحام نبود، زن اگر که کنند می اذعان و دانند می یمادر یلیفام عاطفه و یشاوندیخو

همو، ر.ک؛ ) پدر صلب نه است مادر رحم رحامت محور نبود؛ افراد انیم یرحم صله

 و نسل ریتکث که کنند می انیب گونهنیا را آن علت ۹۷-۹۵: نحل در و( ۹۸۹: ۹۴، ج۶۹۵۹

. اصالب نه و شود یم ادی ارحام به شاوندانیخو از لذا و است دختران قیطر از ارحام ییدایپ

 مادر رحم. کند یم افتیدر را یاله رحمت مادر، رحم با لیفام و است آور تصلب صلب،

 ی ها سنگ و  ها آهن نرم، مالط ،یساز برج در که همانگونه دهد، یم وندیپ هم به را افراد
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 مرد از بخش نیا خصوص در زن سهم. بخشد یم استحکام و چسباند یم هم به  را سخت

 در را زن سهم خود، انیب نیا در وا (.۹۹۸-۹۹۹صص :۸۹ج، ۶۹۵۷همو، ر.ک؛ ) است شتریب

 .دانند یم مرد از شتریب خانواده نظام در یاله رحمت حفظ

 گذشت فیوظا میتقس بحث در جسم بخش یمبان در و قسمت نیا در آنچه بنابر

 :کرد میترس جامعه، و خانواده در قدرت ساختار نییتب در را ریز یالگو توان یم

 در خانواده در قدرت نیا است، زن به مربوط نتیسک مبحث در نرم قدرت اصالت

 درطرف. استآن  ساختار حافظ وخانواده  جادیا موجب و است ممکن زانیم نیشتریب

 در و خانواده در قدرت نیا است، مرد یبرا تیقوام مبحث در سخت قدرت اصالت مقابل،

 .است مرد به مربوط( زعامت بحث در) جامعه کالن سطح

 گیریبحث و نتیجه

توان چارچوب اصلی منطق فهم جوادی آملی را در مبحث زن با  بنا به آنچه گذشت می

 شناسی در بیان زیر خالصه کرد: تمرکز بحث در انسان

اصالت وجود تشکیکی ماده و مجرد مطرح است. ساختار شناسی ایشان  در جهان

ای از احساس، خیال، توهم تا تعقل و شهود قلبی را  شناختی این نظر به جهان، گستره  معرفت

)روح( است. ممیزات این  مجرد و)جسم(  ماده جامعِ وجود گیرد. بر این مبنا، انسان، در برمی

 دهد. ساخت اخالق را در تفکر ایشان شکل میدو بُعد نقش تعیین کننده در جامعه سازی و 

اصیل ساختار وجودی انسان است که آفرینش آن در هر یک  اصل وی،روح در نظر 

از دو جنس بصورت مستقل از هم ولی از یک حقیقت مشترک است و جسم در تمامی 

نشئات نسبت به آن نقش ابزاری و فرعی دارد. این اصالت موجب تثبیت معیار بودن روح 

؛ از این رو در این کماالت، جنسیت معنایی ندارد و است یانسان یها ر مبحث نظام ارزشد

محوریت با تقوا است. همسانی روح موجب یکسانی خطوط کلی در احکام، حقوق و 

 گردد. اخالق می
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جسم در هر دو جنس از یک ماده واحد خلق شده است و مراحل تطور آن که با 

 یجسمان مسائل در اختالفشود در آندو مشترک است.  تعابیر گوناگون نام برده می

 تاثیرات پلکانی بر ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد:

ها،  که این برتری است هم به  نسبت جنس دو ینسب یها یبرتردر بُعد فردی موجب 

گیرند و  کنند، مبنای تقسیم وظایف قرار می در بُعد خانوادگی در نسبتی که با اعمال پیدا می

زنند، از این رو در صفاتی مانند قوامیت یا  مکمل بودن زن و مرد را در وظایف رقم می

شود.  ها در هر دو جنس، اصالت در یک جنس متعین می سکینت در عین عمومیت آن

نین اختالفات جسمانی موجب تفاوت در فروع احکام، حقوق و اخالق میان دو جنس همچ

 نظام یمبناختالفات جسمانی در بُعد اجتماعی ا گردد. در بعد فردی و به تبع خانوادگی می

 گیرد. قرار می ییشناسا

چنان  -. ماده البقاست ۀیروحان و الحدوث ۀیجسمان ،روح ،فلسفی مفسر دگاهید در

که فارغ از ماده است، « صورت»ابزار و بستر سیر روح است و سیر تنها در  -شد  که اشاره

 شود. انجام می

 جدول زیر، توضیح موارد پیش گفته است:

 زن اتیآ ریدر تفس یآمل یاهلل جواد تیمنطق فهم آ ییخالصه ساختار نها: 5جدول

 شناسی جهان شناسی انسان

آفرینش دوجنس 

صورت مستقل  به

یک  از هم و از

 حقیقت مشترک

همتایی 

زن و مرد 

در مقام 

 والیت

عدم تاثیر 

جنسیت در 

کماالت و 

 فضایل انسانی

فاقد 

های  ویژگی

ماده از جمله 

 جنسیت

محوریت در 

 آن با تقوا

معیار 

نظام 

 ارزشی

اصل 

در 

وجود 

 انسان

 )روح( مجرد

اصالت وجود 

 تشکیکی

جامع ماده و 

 مجرد

آفرینش دو 

صورت  به جنس 

ماده مستقل از 

خلقت و یکسانی 

 مراحل تطور

مکمل 

بودن زن 

و مرد در 

امور 

 اجرایی

های  تفاوت
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 نوشتپی

 مجلدات ،۶۸۴۶ آذر در متن نیا نیتدو زمان تا که رسد یم نظر به  الزم مطلب نیا ذکر

 لزوم به تیعنا با. استشده منتشر( روم ۀسور ۹۴یۀآ انیپا) ۹۸جلد تا میتسن ریتفس

 یانتها تا قیتحق نیا به مربوط اتیآ ادامه یبررس ،شناختی  روشمطالعات  در ینگر جامع

 و شانیا به وابسته دروس یرسم کانال توسط که مفسر یصوت مکتوب مباحث در قرآن،

 و( https://t.me/esratvtelegram)تلگرام در اسرا، یانیوح علوم یالملل نیب ادیبن

 منتشر و یگذار صفحه ن،یتدو اصالح، ،یساز ادهیپ ،(a_javadiamoli_doross@) تایا

 آنچه به بنا قرآن، یانتها تا( ۹2ج) نمل سوره اتیآ یبررس در لذا. شود یم انجام است،شده

 ریتفس خارج درس یصوت جلسات مکتوب شد، خواهد عنوان مذکور، اتیآ یتمام لیذ در

 صفحات ذکر با و <جلسه> مختصر عنوان با است،شده رادیا قم، اعظم مسجد در که میتسن

 . موارد مورد استفاده این جلسات از سُور زیر است:ردیگ یم قرار مبنا مربوطه،

 م،یتحر نجم، حجرات، زخرف، ،یشور غافر، زمر، ص، روم، قصص، نور، وسف،ی

 لیل، کوثر. امت،یق
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 منابع
 قرآن کریم.

 :قم. ۹ جلد. میکر قرآن ریتفس: میتسن(. ۶۹۷۴) یقدس. تحقیق و تنظیم: احمد عبداهلل ،یآمل یجواد

 .اسراء

 و یمحمد یحسن واعظتحقیق و تنظیم: . میکر قرآن ریتفس: میتسن(. ۶۹۷۹) ___________.

 .اسراء :قم. ۵ جلد.  ین اشرفیحس

. دوم چاپی. د بندعلیسعتحقیق و تنظیم: . میکر قرآن ریتفس: میتسن  (.۶۹۷۸) ___________.

 .اسراء :قم. ۶۶ جلد

 چاپی. نیم عابدیعبدالکر. تحقیق و تنظیم: میکر قرآن ریتفس: میتسن(. ۶۹۷۵) __________.

 : اسراء.قم. ۶۸ جلد. دوم

 : اسراء.قم. ۶۹ جلد. دوم چاپ. میکر قرآن ریتفس: میتسن(. ۶۹۷۷) __________. 

عباس  و ین اشرفیحس تحقیق و تنظیم: .میکر قرآن ریتفس: میتسن (.۶۹۷۵) __________.

 : اسراء.قم. ۶۸ جلد. دوم چاپ. انیمیرح

. دوم چاپی. رزق اهلل روح تحقیق و تنظیم:. میکر قرآن ریتفس: میتسن (.۶۹۷۵)__________. 

 : اسراء.قم. ۶۷ جلد

حسن  و فریدرید حیمجتحقیق و تنظیم: . میکر قرآن ریتفس: میتسن(. ۶۹۷۵) __________.

 : اسراء.قم .2۴جلد.  زاده لیجل

محمد  و یعین شفیحس. تحقیق و تنظیم: میکر قرآن ریتفس. تسنیم(.۶۹۷۵) __________.

 : اسراء.قم. 22 جلد.فراهان

 اهلل یول و یوبیا یدرعلیح. تحقیق و تنظیم: میکر قرآن ریتفس: میتسن (.۶۹۵۹) __________.

 : اسراء.قم. ۹۴جلد. دوم چاپ.  زاده یسیع

. دوم چاپی. اهلل رزق روح تحقیق و تنظیم:. میکر قرآن ریتفس: میتسن(. ۶۹۵۹) __________. 

 اسراء.: قم. ۹۶ جلد

 : اسراء.قم. ۹۸ جلد. میکر قرآن ریتفس: میتسن(. ۶۹۵۹)__________. 

اهلل  روح ،یمحمدجواد دشت .تحقیق و تنظیم:میکر قرآن ریتفس: میتسن(. ۶۹۵۸) __________.

 : اسراء.قم. ۹۵ جلد. سوم چاپ یاحمد جمال و یرزق
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. دوم چاپی. ن اشرفیحس تنظیم:تحقیق و . میکر قرآن ریتفس: میتسن(. ۶۹۵۷) __________. 

 : اسراء.قم. ۸۹ جلد

 : اسراء.قم. ۸۸ جلد. دوم چاپ. میکر قرآن ریتفس: میتسن(. ۶۹۵۷)_______. 

 اهلل روح و ید بندعلیسع تحقیق و تنظیم:. میکر قرآن ریتفس: میتسن(. ۶۹۵۷) _______.

 : اسراء.قم. ۸۵ جلد یرزق

محمدجواد  ،یمیاحسان ابراه تحقیق و تنظیم: .میکر قرآن ریتفس: میتسن(.۶۹۵۵) .________

 : اسراء.قم. ۹۹ جلد.  رزادهیم عطاءاهلل و یدشت

: قم. ۹۸ جلدی. د بندعلیسعتحقیق و تنظیم: . میکر قرآن ریتفس: میتسن  (.۶۹۵۵)________. 

 اسراء.

: قم. ۹۵ جلد. روح اهلل رزقی . تحقیق و تنظیم:میکر قرآن ریتفس: میتسن(.۶۸۴۴) ________.

 اسراء.

:  قم. ۹۸ جلد.  مییاحسان ابراهتحقیق و تنظیم: . میکر قرآن ریتفس: میتسن(. ۶۹۵۵). ________

 اسراء.

. سوم چاپ. زاده ین الهیمحمدحستحقیق و تنظیم: . انسان به انسان ریتفس(. ۶۹۷۹) ________.

 : اسراء. قم

. هجدهم چاپ. جمال و جالل نهییآ در زن(. ۶۹۷۸) یفیمحمود لطتحقیق و تنظیم:  ________.

 : اسراء. قم

 همدان: دانشگاه بوعلی سینا.. رضا قبادی . علیشناسی فرهنگی انسان .(۶۵۸۷). رابرت ویولو، فرانک

 یاالعلم موسسه: روتیب. ۸جلد. القرآن ریتفس یف زانیالم(. ۶۹۵۸) . نیمحمدحسیی، طباطبا

 .للمطبوعات

تهران: . . ترجمه محسن ثالثیشناسی درآمدی به انسان(. ۶۵۵2کولمن، سیمون و واتسون، هلن) 

 سیمرغ.

چاپ . کالمبایز دی. ترجمه دکتر سععلمی یها ساختار انقالب(. ۶۵۹2کوهن، تامس ساموئل ) 

 ششم. تهران: سمت.

 .مجنون تهران:. انگاره قدرت .(۶۹۵۹) احد. قراملکی، فرامرز اکبر و علی ناسخیان،
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