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                           1 ابراهیم رستمی                 

 در مورد پیدایش نفس انسانی ی رایج ها نفس بر اساس دیدگاه   جنسّیت          2سیدمحمد قادری             
   اسالمی   ۀ در فلسف                                   

                                                                                                           

 چكیده 

به تبیین نظریات فالسفه در مورد چگونگی پیددیایش نفددس انسددانی    جنسّیت در این پژوهش پس از بیان تفاوت جنس و    

تحلیدد     الحیوث بودن نفددس الحیوث و جسمانیة روحانیة   ۀ نفس را با توجه به نظری   جنسّیت   ۀ پردازیم و در ادامه مسئل مي 

فقط در جنس، مطرح بوده و در نفس، جایگاهی نددیارد    جنسّیت روحانیة الحیوث، خاستگاه  ۀ كنیم. بر اساس نظری ی م 

های  ی است و فقط در مقام فع  با توجدده بدده و ددعیت جنسّیت های خود، فاقی ویژگی  مجّرد از این رو نفس به لحاظ ذات 

الحیوث بودن نفس و با عنایت بدده  جسمانیة  ۀ . اما بر اساس نظری ی خاص خود را دارد جنسّیت مختلف بینی، كاركردهای  

هددای  توان به این تحلی  دسددت یافددت كدده نفددس متدددک  از بددین و ویژگی برخی از اصول فلسفی حکمت صیرایی می 

هدداج جسددمانی، روانددی، عددا فی و  های جسمی مردانه، به لحاظ گرایش جسمی زنانه، با نفس متدک  از بین و ویژگی 

زن و مددرد بدده حددا  وجددود  ن ددا   جنسددّیت امری هویتی است و تفدداوت  جنسّیت متفاوت است و براین اساس، شناختی 

شناسددان، زن و مددرد بدده لحدداظ جسددمانی و روانددی و عددا فی  گونه كه از نظر پزشددکان و روان گردد. بنابراین همان می باز 

  ی هددا ه لحاظ فلسفی نیز نفددس زن و مددرد گرایش متفاوت بوده و براساس متون دینی نیز زن ومرد حقو  متفاوتی دارنی، ب 

 نفسانی خاص خود و متناسب با بین زنانه و مردانه را خواهنی داشت. 

 الحیوث. الحیوث، جسمانیة جنسّیت، نفس، روحانیة   واژگان کلیدی: 
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،  شدددیراز   ،   راز ی شددد  ی و علدددوم سدددالمت، دانددددگاه علدددوم پزشدددک   ی معدددارک اسدددالم   ی رشدددته ا   ن ی بددد  ی هدددا گدددروه معدددارک و مركدددز پژوهش   ار ی اسدددتاد .    1
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 ی اسالم   ۀدر فلسف   ی نفس انسان   ییایش در مورد پ   یج را   های ییگاه جنسّیت نفس بر اساس د 

 مقدمه 

متعددیدی از  ددرک   بر مبنای فلسفۀ اسالمی، انسان اعم از زن و مرد دارای دو مرتبۀ جسمانی و غیرجسمانی است و ادلۀ 

( مسددئلۀ پیددیایش نفددس، تجددّرد و  9: 8، 1428فالسفۀ اسالمی بر وجود ُبعی غیرجسمانی اقامه شیه است. )مالصیرا، 

الحددیوث  ماّدیت  ن یکی از مسائ  م م فلسفۀ اسالمی است كه در این زمینه  نظریددات متفدداوتی ماننددی نظریددۀ روحانیة 

الحیوث بودن نفس از سوی فالسددفۀ صددیرایی ارائدده شددیه اسددت.  سمانیة بودن نفس از سوی فالسفۀ مدائی و نظریۀ ج 

 ( 183: 1389  فیا ی، 302و 290)همان:  

های فق ی و حقوقی اسالم، برای زن و مرد، حقو  و وظایف متفدداوتی بیددان شددیه اسددت. در  از سوی دیگر در  موزه 

 ور خدداص  های مختلف دینی و اجتمدداعی و بدده حوزه   ها، در های اخیر با توجه به این تفاوت ژه در دهه وی جوامع اسالمی به 

در مورد زن و خانواده، شب ات و اشکاالت متعیدی بیان شیه است بددا ایددن ادعددا كدده در اسددالم سددنتی، جددنس، مقددیم بددر  

انسانّیت است و تبعیض جنسی از بیی یات فق ی اسالم سنتی است. در مددواردی چددون مرجعیددت، قزدداوت، زمامددیاری  

عه و جماعت برای مأمومنین مرد، دیه، ش ادت دادن،  ددال ، حجدداز، ازدوا  بددا غیددر مسددلم، تعددید  سیاسی، امامت جم 

همسر، ارث، سن  غاز مسؤلیت كیفری، ریاست خانواده ،قصاص والیین و غیره از مواردی اسددت كدده  در  ن حقددو  زنددان  

شددود. سددیمای  ان درجه دو محسددوز می كمتر از مردان لحاظ شیه است. در حقو  خانواده، مینی و قزایی، زن شرعًا انس 

پذیر را ارائدده  زن در قددر ن مدددکلی نددیارد، امددا سددیمای فق ددی و روایددی مددا از زن، یددس انسددان فرودسددت و  سددیب 

كننی كه تفاوت فیزیولوژیس یا بیولوژیددس بدده چدده دلیدد  مندددأ  ( مخالفان چنین استیالل مي 83:  1388كنی.)مرتزوی، می 

توانی مندأ تفاوت حقوقی باشی، چددرا تفدداوت جنسددی،  ادی و تفاوت رنگ و پوست نمی تفاوت حقوقی است؟ اگر تفاوت نژ 

گردد؟ مالک برتری در  خرت به تقواست نه جنس،تساوی حقو ، فارغ از مذكر و مینددب بددودن،  موجب تفاوت حقوقی مي 

 ( 101ت.)همان:  مطابق با عق  سلیم و تبعیض جنسی حقوقی زنان نسبت به مردان ،خالک انصاک و عیالت و عق  اس 

پرسش اصلي این است كه مندددأ كاركردهددای جنسددّیتی و تفدداوت هددای روانددی، عددا فی و ادراكددی بددین زن و مددرد  

های  های فق ی و حقوقی اسالمی در مورد زنان و مردان صرفًا ناشی از جنس زن و مرد و تفاوت چیست؟  یا همۀ تفاوت 

دهددی و چگددونگی پیددیایش  سان و حتی حقیقت انسان را تدکی  می فیزیولوژی است؟  یا نفس زن و مرد كه ُبعی دیگر ان 
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 های زن  و مرد در تکالیف و حقو  زنان و مردان نیارد؟  ن به شک  ماّدی یا مجّرد ،هیچ نقدی در ایجاد تفاوت 

شناسی پییایش زن و مرد بددر اسدداس نظریددات فالسددفۀ اسددالمی ماننددی نظریددۀ  پژوهش حا ر در پی تحلی  هستی 

توانددی خصوصددیات جسددمانی و مدداّدی را ب ددذیرد بدده  حیوث و جسمانیة الحیوث است و اینکه  یددا نفددس می روحانیة ال 

ای كه نفس مختص زنان یا مردان داشته باشیم؟ یا نفس، مجّرد و فاقی جنسّیت است و همۀ تفاوت هددای زن و مددرد  گونه 

نی تأثیر كدداماًل مسددتقیم در علددوم انسددانی  توا ناشي از عوارض بین ماّدی است؟ هر تفسیری از مسئلۀ جنسّیت نفس می 

 همچون اخال ،تربیت،حقو  و علوم تجربی ماننی پزشکی و غیره داشته باشی. 

گونه كه به لحاظ فیزیولوژی با یکییگر متفاوت هستنی، به لحاظ نفددس و  تبیین و اثبات این فرض كه زن و مرد همان 

دهنددی كدده  مرد با نفس خاص خود هیأت انسانی را تدکی  می خصوصیات نفسانی نیز تفاوت دارنی و جسم و بین زن و 

ساز پذیرش هر چه بیدتر احکام فق ی و حقوقی اسالم و مددانع  اقتزائات فق ی و حقوقی متناسب با خود را دارنی، زمینه 

شناسددی زن ومددرد بددا مسددائ   باشی. گفتنی است كه بررسی كاركردهای هستی گفته می پییایش شب ات و اشکاالت پیش 

 های دیگر است. ق ی و حقوقی، نیازمنی پژوهش ف 

 . تفاوت جنس و جنسّیت 1

قب  از تبیین نظریات فالسفۀ اسالمی و تحلی  و بررسی جنسّیت و نفس، بیان تفاوت این دو اهمیددت و  ددرورت دارد   

نسددان نیسددت،  از این رو بایی توجه كرد كه مسئلۀ جنسّیت نفس، بحب از جنس، صرفًا به معنددای مدداّدی و بیولددوژیکی ا 

هددا و  های انسانی اعم از جسمانی، روحددانی، شخصددیتی و روانددی را كدده بددر اسدداس  ن ددا نقش بلکه همۀ ابعاد و ویژگی 

گیرد. اگرچه جنس و مذكر و مینب بددودن در نگدداه اول ندداظر  گردد، دربرمي رفتارهای فردی و اجتماعی تعیین و تبیین می 

یۀ ُبعددی مدداّدی نیسددت، بلکدده ابعدداد دیگددر وجددودی انسددان ماننددی عالیددق،  به ُبعی ماّدی است  جنسددّیت تن ددا دربردارندد 

هددای جسددمی، روحی،روانددی و  گیرد.خالصدده  نکدده بددا توجدده بدده تفاوت می ها و استعیادها را نیز در بر روحیات،توانایی 

از دل همددین   الحددیوث(  یددا شخصیتی زن ومرد بایی پرسیی  یا نفسی كه با این جسم ارتبدداد دارد )بنددا برنظریددۀ روحانیة 

هددای جسددمانی و روانددی  الحیوث( ج ددات جنسددّیتی یعنددی ویژگی جسم زایییه شیه است )باتوجه به نظریددۀ جسددمانیة 

ؤنب، نفددس خدداص  منی است و هر جنس اعم از مذكر و م خاصی  نیز در  ن منّیک است؟  یا نفس از این حیب، ج ت 
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 ی اسالم   ۀدر فلسف   ی نفس انسان   ییایش در مورد پ   یج را   های ییگاه جنسّیت نفس بر اساس د 

تام بوده و از هرگونه ویژگی جسددمانی و شخصددیتی ت ددی اسددت و    متناسب با بین خود را دارد یا اینکه نفس، دارای تجرد 

 های ماّدی و عنصری و لوازم  ن است؟ بنابراین تن ا تفاوت نفس زن و مرد در بین 

 های مختلف در مورد چگونگی پیدایش نفس انسانی . بررسی دیدگاه 2

یش نفس و حیوث وقیم  ن اسددت.  النفس مطرح است، مسئلۀ چگونگی پییا یکی از م مترین مسائلی كه در بحب علم 

از نظر تمام فالسفه، جسم انسان، حادث است، اما در مورد نفس، اختالک نظر وجود دارد كدده نفددس قددییم یددا حددادث  

 ( 290:  1389است.)فیا ی، 

 . قول به قدیم بودن نفس 2-1

 .بیان دیدگاه افالطون 2-1-1

صورت مجددّرد در عددالم برتددر یعنددی عددالم ُم ددُ  و  ه افال ون معتقی است نفس، جوهری بسیط و ثابت است كه از ازل ب 

مجّردات وجود داشته و در  ن عالم همۀ حقایق را مداهیه كرده است و پس از اینکه نطفۀ انسان مراح  تحددّول وتکامدد   

 ن    گیرد كه بعی در پی ورود به دنیا و تعلق بدده بددین، كنی و به بین تعلق می خویش را  ی نمود، نفس از  ن عالم تنّزل می 

م و یددادگیری.  حقایق نیز فراموش می  شود. بنابراین از نظر وی دانسددتن بدده معنددای یدداد وری و بدداز موزی اسددت ندده تعلددّ

( از این رو براساس این نظریه، نفس و بین دو جوهر منفصدد  و  289: 8، 1428   مالصیرا، 514: 1، 1367)افال ون، 

 عتباری است. جیا از هم بوده و ارتباد  ن ا یس ارتباد َعَر ی و ا 

 . قول به حدوث نفس 2-2

 . دیدگاه فالسفۀ مشاء 2-2-1

از نظر فالسفۀ مداء حقیقت انسان متدک  از دو جوهر است  حقیقت نفس به م ابددۀ جددوهر عقالنددی و بددین بدده م ابددۀ  

فددس بددا  ای دوگانگی میان  ن ا وجود دارد. مدائیان منکر قییم بددودن نفددس بددوده و معتقینددی كدده ن جوهر ماّدی كه نحوه 

گردد. به بیان دیگر زمانی كه در بین، استعیاد پذیرش نفس به وجود  یی، از  رک عقدد  فعددال،  حیوث بین، حادث می 

الحددیوث بددودن نفددس معتقددی هسددتنی،  نمایی. بنابراین مدائیان به روحانیة گردد كه بین را تیبیر می نفسی بر ن افا ه می 

ّرد و مبّرا از ماّده اسددت، امددا ایددن حددیوث، بددیون بسددتر جسددمانی  یعنی نفس از ابتیای خلقت و حیوث ،موجودی مج 
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( از نظر بوعلی، بین، شرد حیوث و تحقق نفددس اسددت  108: 1363سینا، باشی. )ابن پذیر نمی مناسب و مستّعی امکان 

موجددب    نیستنی و بین و مزا  بینی خاص،   یکسان ها برای پذیرش نفوس  و تکّ ر و تمایز نفوس به واسطۀ بین بوده و بین 

( و اینکه رابطۀ نفس و بین از نددوع عالقددۀ صددورت و  199: 2، 1404  تعلق و اختصاص یس نفس خاص است. )همو، 

باشددی ندده در  ( با این تفاوت كه نفس چون جوهری مجّرد است، صورتی با بین می 307و 114: 1383ماّده است ) همو، 

 بین و تركیب میان  ن ا از نوع تركیب انزمامی است. 

 دگاه صدرالمتألهین و تابعان فلسفۀ صدرایی . دی 2-3

های فلسفی مالصیرا است. وی با ارائدده ایددن نظریدده و براسدداس مبددانی  الحیوث بودن نفس یکی از نو وری نظریۀ جسمانیة 

الددنفس بدده وجددود  ورد.  فلسفی خود ماننی اصالت وجود،تدکیس وجود و حركت جوهری تحول شگرفی در مباحددب علم 

نفس در ابتیا موجودی جسمانی است، یعنی ماهّیت نفس در ابتیای پییایش چیزی جز همان جسددم و    براساس این نظریه، 

الحیوث به اینکه نفس دارای نحددوۀ  ددعیفی از تجددرد در  (  تفسیر جسمانیة 302: 1404ماّدۀ جسمانی نیست. )مالصیرا، 

یددن نظریدده در مقابدد  نظریددۀ   الحیوث بددودن در ا ابتددیای پیددیایش خددود اسددت، قابدد  پددذیرش نیسددت  زیددرا جسددمانیة 

الحیوث مالصیرا گفته شود مقصود این است كدده نفددس  الحیوث مدائیان قرار دارد و اگر در تفسیر نظریۀ جسمانیة روحانیة 

كنی  بددا ایددن تفدداوت كدده از  الحیوث مداء بازگدت می در ابتیای پییایش، ب ره ای از تجرد دارد، این نظریه به نظریۀ روحانیة 

فس در بیو پییایش از شّیت تجّرد بیدتری برخوردار است، اما در نظریۀ صیرا، نفددس دارای تجددردی  ددعیف  نظر مداء، ن 

باشی. بنابراین نفس در ابتیا عین جسم است و به واسطۀ حركت جوهری تکام  پییا كرده  و نخستین مرحلدده از مراحدد   می 

باشددی وسدد س  و نمددو اسددت و فاقددی حركددت ارادی می تکام  نفس، نفس نباتی است  زیرا نفس در این مرحله دارای رشددی  

تکام  پییا كرده و دارای نفس حیوانی شیه و در ادامه در سیر حركت جوهری از كمال دیگری به نام نفددس نا قدده و انسددانی  

 ( 316:  1382ناپذیر نفس انسانی است.)همو، گردد و این میار  نفس، جزء جیایی برخوردار می 

داننی، معتقددی اسددت تركیددب مدداّده و صددورت،  ه تركیب ماّده و صورت را انزمامی می مالصیرا بر خالک مدائیان ك 

( در تركیب اتحادی اگرچه هر یس از اجزاء در خار  موجددود هسددتنی، امددا  1504: 2،  1380اتحادی است. )ر ا نژاد، 

جددوهر دیگددری بدده نددام   هیچ یس از  ن ا با دیگری مغایر نیست. به بیان دیگر از موجود خارجی، جوهری به نددام مدداّده و 

شود، اما این تمایز به معنای متکّ ر بودن موجود خارجی نیست، بلکه به لحدداظ وجددود خددارجی دارای  صورت أخذ می 
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شود. بنابراین از نظر مالصیرا، نفس و بددین بدده یددس  ای وجود است كه در تحلی  عقلی، دارای اجزاء محسوز می نحوه 

ای كه هر یك به دیگری نیازمنی است و تقّیم نفددس بددر  عالقۀ لزومیه است به گونه وجود موجود هستنی و عالقۀ میان  ن ا  

 یددی.  بین از نوع تقّیم رتبی و ذاتی است نه زمانی  زیرا نفس از نظر ُبعی زمان بعی از بددین و از خددود بددین بدده وجددود می 

مرتبۀ عالی  ن نفس و مرتبۀ نددازل  بنابراین ما یس نفس و یس بین نیاریم، بلکه انسان یس حقیقت است كه این حقیقت،  

 ن بین است و برخالک دییگاه مدائیان، نفس دارای وجود مجّرد )چه قب  از بین و چه همراه بددین( نبددوده و بددین هددم  

عّلت بالعرض برای نفس نیست، بلکه بین، عّلت ماّدی نفس بوده و نفس هم برخواسته از همددین بسددتر مدداّدی اسددت و  

 باشی.  پذیر نمی تحقق  ن امکان   بیون چنین بستری اساساً 

 رایج در مورد چگونگی پیدایش نفس   ی ها . تحلیل و بررسی جنسّیت نفس بر اساس دیدگاه 3

كه معتقی است نفس قب  از پییایش بین، در عالم مجّردات خلددق شددیه  -مسئلۀ جنسّیت نفس براساس دییگاه افال ون 
معتقی است نفس با پییایش و تکام  بددین از عددالم دیگددر حددادث   كه -سینا و همچنین دییگاه ابن  -و قییم زمانی است 

باشددی كدده هددیچ  قاب  مناقده است به این دلی  كدده تجددّردی كدده در اینجددا مددی نظددر اسددت، تجددرد عقلددی می   -گردد می 
سددینا، عددالم هسددتی شددام  مجددّردات و  شناسی افال ددون و ابن خصوصیتی از ماّده و  ثار ماّدی را نیارد. بر مبنای هستی 

ماّدیات می باشی و بر همین اساس موجودات یا مجّرد یا ماّدی هستنی و این دو، قسیم یکییگر بوده و تدکیس میان  ن ددا  
ای وجود دارد. از سویی مندأ پییایش نفس نیز عددالم مجددّردات  رو میان موجود مجّرد و ماّدی فاصله تباینی است  از این 

 ن ا مطرح نبوده است و از سوی دیگر نفددس و بددین، دو جددوهر مسددتق  از  است و مسئلۀ تجرد م الی و عالم م ال میان 
یکییگر بوده و تركیب نفس و بین ماننی تركیب ماّده و صورت، تركیب انزمامی است نه حقیقددی، بنددابراین نفددس، ذاتددًا  

ظ ذات خددود فاقددی  مجّرد است و فقط در انجام افعالش به ابزارهای بیِن ماّدی نیازمنی است. براین اساس، نفس به لحددا 
های مختلف بینی، كاركردهای جنسددّیتی خدداص خددود را دارد. بدده  های جسمانی است و تن ا با توجه به و عیت ویژگی 

بیان دیگر مندأ كاركردهای جنسّیتی نفس، خود ذات نفس نیست، بلکه مندأ این كاركردها مربود به فع  نفس اسددت و  
دهددی. خالصدده  نکدده بددر اسدداس نگدداه افال ددونی و  متنوعی انجام می های مختلف، كارهای  به حسب شرایط و موقعیت 

 مدائی، خاستگاه جنسّیت فقط در جنس بوده و جایگاهی در نفس نیارد. 

اما این استیالل كه مجّردات فاقی جنسّیت هستنی، در مورد مجّردات عقلی تام صحیح است، در حددالی كدده نفددس  
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و بنابراین اعم از میعاست  زیرا در تجددّرد م ددالی هرچنددی مدداّده وجددود   باشی دارای حركت و كمال و تجرد م الی نیز می 

سددینا كدده نفددس پددس از  البته بددا توجدده بدده  نظددر ابن  نیارد، برخی از  ثار ماّده ماننی شک ، ُبعی، و ع و غیره وجود دارد. 

از نظددر جددنس و    ها گردد، می توان گفت ممکن اسددت باتوجدده بدده تفدداوت بددین پییایش و تکام  بین ماّدی، حادث می 

 های خاص خود را دارد، حادث گردد. كاركردهای خاص  ن ا ، نفس متناسب با همان جنس كه گرایش 

 توانیم  نچه را كه در تحلی  و تبیین دییگاه مالصیرا بیان كردیم، در قالب اصول زیر تدریح كنیم: در ادامه می 

د اعم از تجّرد م الی و عقلی اسددت. در تجددّرد م ددالی  باشی. تجّر . عالم هستی شام  عالم ماّدیات،م ال و عق  می 1

هرچنی ماّده وجود نیارد، اما برخی از  ثار ماّده ماننی شک ، ُبعی، و ع و غیره وجود دارد. و بر اساس وحیت تدددکیکی  

ائلی  باشنی كه فقط از نظر شّیت و  عف هستنی و میان  ن ددا حدد وجود، موجود مجّرد و ماّدی دو مرتبه از یس وجود می 

 (       169:  9  ، 1404باشنی. )مالصیرا، وجود نیارد و قسیم یکییگر نمی 

های خاص خود ماننی مذكر یا مؤنددب  ( و این جسم از ابتیا قابلیت 302: 8. حیوث نفس جسمانی است )همو، 2

 بودن را داشته است و در همین راستا، تعینات متناسب با مذكر یا مؤنب بودن، در  ن شک  گرفته است. 

گر حركددت در  . نفس و بین ماننی جوهر و عرض هر دو به یس وجود موجودنی و حركت و تغییددر در عددرض، بیددان 3

( بنابراین تغییرات در بددین  81: 3 همو، 165: 9جوهر است، یعنی تغییر در عرض، ندانۀ تغییر در جوهر است. )همو، 

 باشی. منیی خاص نفس می دهنیۀ ج ت گیری جنس خاص، ندان و شک  

ناپذیر است و حقیقت هرشیء به وجددود خدداص اوسددت كدده  . وابستگی نفس به بین، وابستگی بالذات و اجتناز 4

خددواهیم  باشی، یعنی انسان به لحاظ خارجی به یس وجود موجود است، اما هنگامی كه می امری بسیط و غیرمّركب می 

كنیم، از همددین وجددود بسددیط، مفدداهیم و اجندداس و   ن را در ذهن و با استفاده از مفاهیم و مقوالت ذهنی تعبیر و تفسیر  

 ( 161: 9 ، 1404  كنیم. )مالصیرا، فصول را انتزاع می 

توانی از مرتبۀ  عیف بدده مرتبددۀ شددیییتر تبددیی   . حقیقت وجود، پذیرای اشتیاد و تزّعف است، یعنی وجود می 5

رو نفددس بددا وجددود تحددّوالت جددوهری  نامنی  از ایددن شود كه این فراینی را حركت اشتیادی وجود یا حركت جوهری می 

دهددی و بددر اسدداس سددعۀ  خویش از مرتبۀ جماّدی تا مرتبۀ تجّرد و فو  تجّرد، وحیت هویددت خددویش را از دسددت نمی 
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توانددی در ادراک عقلددی   ور كدده می توانی تا مرتبۀ حواس و  الت  بیعی حسددی تنددزل یابددی، همددان وجودی خویش می 

هددای خدداص   ن فراز بگیرد. بنابراین منافاتی میان تجّرد نفس و تناسددب  ن بددا ویژگی  خویش تا مرتبۀ عق ، بلکه باالتر از 

:  9، 1404 مالصددیرا، بین ماّدی وحسی وجود نیارد  زیرا همین امر ماّدی با اشتیاد وجددودی مجددّرد گردیددیه اسددت. ) 

 ( 119و   298: 8همو،    162

رود، اما این بین زمینۀ پیددیایش نفددس  به شمار نمی   ماّدی، بین حقیقی انسان   -. در عین اینکه بین و جّ ۀ عنصری 6

شود، امکان اتصدداک بدده  ( بنابراین تجّردی كه در نتیجۀ سیر و حركت ماّده حاص  می 308: 1354، مالصیرا باشی. ) می 

 مدخصات و ویژگی های ماّدی را دارد. 

س حقیقددت واحددی بددوده و مندددأ  توان به این تحلی  دست یافت كه چون نفس و بین یدد با توجه به  نچه گفته شی می 
باشی، بنابراین نفس در سیر حركددت جددوهری  پییایش نفس نیز بین است و وابستگی نفس به بین، وابستگی بالذات می 

های  ن اسددت و در پددی  ن در تجددّردی كدده در نتیجددۀ سددیر و حركددت مدداّده  و اشتیاد وجودی خود متأثر از بین و ویژگی 
ای ماّدی نیز محفوظ است  زیرا ماّده و صورت بددا یگددییگر سددنخیت داشددته  و  ه گردد، مدخصات و ویژگی حاص  می 

گوندده كدده در بددیِن زن و مددرد از ُبعددی جسددمانی  الزمۀ تفاوت در ماّده، تفدداوت در صددورت اسددت. بدده بیددان دیگددر همان 
جددّرد نفددس بدده  هایی وجود دارد، نفس نیز بایی متناسب با این بین، سیر وجودی داشددته باشددی و از سددوی دیگددر ت تفاوت 

معنای كام  و خاص  ن نیست، بلکه نفس بر خالک مجّردات عقلی دارای حركت، كمال و غیره است. بنددابراین نفسددی  
مرداندده   هددای جسددمی( گردد با نفسی كه از بستر )بددین و ویژگی های جسمی ( زنانه ایجاد می كه از بستر )بین و ویژگی 

های جسددمانی،  اشی. بنابراین حقیقت مذكر و مؤنب بودن به معنای گرایش ب  یی به لحاظ جنسّیت با متفاوت می پییی می 
منددی اسددت،   یی، در نفس منیک بوده و نفس از ج ت تأنیب و تذكیر ج ت روانی و عا فی كه در مرد و زن به وجود می 

د، در عددین اینکدده  باشنی، اما واقعیددت ایددن اسددت كدده زن و مددر البته این بیان معنا نیست كه زن و مرد دو نوع متفاوت می 
باشنی و بددا توجدده بدده همددین  ماهیت یکسانی نیارنی، دو فرد یکسان یس نوع هم نیستنی و افتراقات خاص خود را دارا می 

رو معیار ارزیابی یس زن، یس مرد نخواهی بددود و معیددار ارزیددابی یددس  ها، اقتزائات خاص خود را دارنی. از این تفاوت 
ن ج ت، برخی از خطابات شارع مقیس ناظر به انسان بودن زن و مددرد اسددت كدده در  باشی. به همی مرد نیز یس زن نمی 

این موارد بیون تردیی در احکام و حقو ، یکسان و مدترک هستنی و برخی از خطابات، ناظر به زن بودن یددا مددرد بددودن  
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نمایی كه ایددن  و وظایف فق ی متفاوتی را ایجاد می   انسان است كه این خطابات، اقتزائات خاص خود را داشته و حقو  
 تفاوت در این حقو  و تکالیف، معلوِل تفاوت در هیأت انسانی خاص )بین زن و مرد با نفس خاص خود( است 

به بیان دیگر این تفسیر از انسان كه ما انسان را دارای دو جوهر مستق  )هر چنی وابسته به یکییگر( بددیانیم و جددنس  
دفاع است كدده نفددس و بددین  ی ماّدی  ن نسبت دهیم و نفس انسان را مجّرد به تمام ذات بیانیم، در دییگاهی قاب  را به ُبع 

دو امر مجزا یکی از عالم ماّده و دیگری از عالم مجّردات و یکی دارای خصوصیات ماّدی و دیگری فاقددی خصوصددیات  
قیمه باشی. اما اگر به دییگاهی معتقی شییم كه براسدداس  الم ماّدی، یکی دانی و دیگری عالی و یکی مقیمه و دیگری ذی 

 ن، این دو به یس حقیقت وجود دارنی و در واقع دو مرتبه از یس وجود هستنی كدده هددیچ نحددوۀ انفکدداكی در ن ددا وجددود  
واسطۀ شّیت اتحاد وجودی  ن ا منکر وجددود نفددس گردنددی و انسددان را تددس ُبعددیی بیاننددی(،  نیارد )تا  نجا كه برخی به 

تددوان گفددت كدده نفددس دارای بددین اسددت و  جیاكردن این دو و صادر كردن احکام جیاگانه برای  ن ا منطقی نیست. نمی 
وابستگی  ن به بین بالذات است وبین یس مرتبۀ الینفس  ن است، اما در عین حال معتقی بود احکام بین بددر ن صددی   

و می توانی  تا مرتبددۀ حددواس و  الت  بیعددی حسددی تنددزل  گونه كه بیان شی نفس سعۀ وجودی دارد كنی. البته همان نمی 
كرده و عین  ن ا گردد و همچنین قادر است تا مرتبۀ فو  عق  فرا رود، اما فراز نفس در مرتبۀ عق  در وجود انسددانی و یددا  

ز  رسیین به مراتب عقول مجّرد و فو   ن در عالم هستی به معنای نیاشتن بین و خصوصیات خدداص  ن نیسددت، بلکدده ا 
ای است كه بین در  نجا قرار دارد. بنابراین نفددس همیددده مددالزم  بددا بددین اسددت و هددر  ج ت عیم توجه به بین و مرتبه 

حکمی كه برای بین )از  ن ج ت كه بین است( وجود دارد، امکان اتصاک نفس بدده  ن احکددام نیددز وجددود دارد و جددیا  
رو نفس به حکم اتحاد با بددین،  مناقده است. از این اب  كردن نفس و بین هنگام متصف كردن به صفات، مح  تأم  و ق 

 گردد. ات و عالیق( متصف می جسمانی )ماننی روحیّ های بین اعم از جسمانی )ماننی تذكیر و تأنیب( و غیر به ویژگی 

هرچنی مالصیرا و فالسفۀ پیدین در ارتباد با جنسّیت نفس و مسددائ  مددرتبط بددا  ن وارد بحددب مسددتق  و صددریح  
تددوان بددر اسدداس اصددول و مبددانی فکددری  ن ددا نتیجدده گرفددت كدده بحددب جنسددّیت نفددس بددا دیددیگاه  نی، امددا می ا ندددیه 

الحیوث بودن نفس، سازگار بددوده و از نتددایج  ن بدده  الحیوث بودن نفس چنیان همخوانی نیارد، اما با جسمانیة روحانیة 
 رود. شمار می 

القوی اعم از قوای ظدداهری و بددا نی بددوده  دربرگیرد و نفس ك  اگر حقیقت انسان، یس وجود واحی باشی كه نفس و بین را  
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هددا، عالیددق، عوا ددف و رفتارهددای  ( پس تفاوت در گرایش 193:  8،  1428  ، مالصیرا و فاع  حقیقی همۀ افعال انسانی باشی ) 
ن و مددرد بددوده و در  باشی به گونه ای كه جنسّیت، ویژگددی حقیقددِت انسددان، اعددم از ز كننیۀ تفاوت در نفس  ن ا می زن و مرد بیان 

 باشی. های انسانی مؤثر است و اساسًا عملکرد نفس انسان، متأثر و متناسب با نیازهای جسمی و روحانی او می همۀ حوزه 

شناسی انسان در فلسفۀ صیرایی و اینکه جسمانیت جزء مقّوم انسانیت اسددت و همچنددین بددر  بنابراین بر پایۀ هستی 
توان به این نتیجه دست یافددت كدده نفددس  حقوقی زن و مرد، می  -های فق ی ه به تفاوت شناختی دینی با توج مبنای انسان 

زن و مرد به لحاظ جنسّیت، ابعاد متفاوتی داشته و تفاوت در افعال، ناشی از تفاوت در خاستگاه فواع  و نفددوس اسددت.  
در مجّردات تذكیر و تأنیددب راه  برخی از پیروان حکمت متعالیه معتقی هستنی این ادعا كه روح، موجودی مجّرد است و 

هماهنددگ اسددت،    نیارد، بنابراین ا ال  جنسّیت به روح درست نیست  نه با دییگاه صیرالمتأل ین و نه با دییگاه مدائی 
ای بددودیم  الحیوث بودن نفس مستلزم این است كه هم نفس زن داشته باشیم و هم نفس مرد،اگر ما شددی  بلکه جسمانیة 

توانستیم بگوییم نفس دارای تأنیددب و  شی، می چ ارتبا ی با بین نیاشت و در واقع از باال افا ه می كه از نظر پییایش هی 
ای  تذكیر نیست، اما وقتی نفس در جریان تکام  از همین موجود ماّدی بدده وجددود  مددیه و در حقیقددت، در هددر مرحلدده 

ت بدده روح بددا دیددیگاه صددیر المتددأل ین  كمال متناسب با خود را كسب كرده است، این ادعا یعنی عددیم اتصدداک جنسددیّ 
:  1391باشددی. )غددروی، المتأل ین مستلزم جنسّیت نفس می )جسمانیةالحیوث بودن نفس( سازگار نیست و نظریۀ صیر 

( همچنان این دسته از پیروان در مورد سنخیت میان روح و بین از نظر مدائیان معتقددی هسددتنی كدده بدده نظددر  129-133
بیان دیگر از نظر مدائیان، روح بایی با بینی كه به  ن تعلددق   م سنخیت، التزام داشته باشی، به الرئیس به عی رسی شیخ نمی 
 (  142واهی بوسیلۀ  ن افعالش را انجام دهی، سنخیت داشته باشی. )همان:  گیرد و می  می 

یعنی زن و مرد دو نددوع  برخی دیگر از پیروان مالصیرا  پا فراتر ن اده و معتقینی كه نفوس انسانی ك رت نوعی دارنی،  
باشنی، اما در مددورد  كه همۀ فالسفه به ك رت افرادی نفس معتقی می ( تو یح این 146: 1389از انسان هستنی. )فیا ی، 

ها  سینا و پیروانش بر این باورنی كدده نفددوس انسددان وحیت یا ك رت نوعی نفس میان ایدان اختالک نظر وجود دارد. ابن 
باشنی و ارواح افراد انسان در زمان پیددیایش و هنگددام بقدداء، یددس حقیقددت نددوعی دارنددی و  حی می حیوثًا و بقائًا از نوع وا 

ها حددیوثًا یددس نددوع  ( مالصددیرا معتقددی اسددت نفددوس انسددان 126ها و اعراض است. )همان: شان به تدخص اختالک 
اد انسانی نوع واحددیی از نفددوس  شونی. در واقع خیاونی متعال در همۀ افر هستنی، ولی در بقاء به انواع مختلف تبیی  می 
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را با حقیقتی واحی ایجاد می نمایی ولی هریس از افراد با انتخاز نوع عمدد  جددوارحی و جددوانحی، بدده حقددایق و انددواع  
 ( 319: 1382)مالصیرا،   متفاوت تبیی  می شونی. 

از تعلددق بدده بددین و  الله فیا ی معتقی است كه نفوس نه تن ا در بقاء دارای اخددتالک نددوعی هسددتنی بلکدده قبدد   یت 

 نمایی: گونه استیالل می وی بر میعای خود این   »هنگام تعلق به بین« نیز دارای اختالک نوعی هستنی. 

 مقیمۀ اول: نفوس انسانی در كیفیاتی ماننی شجاعت و ترس، شکیبایی و خدم و غیره متفاوت هستنی. 

ش موجودنددی و بددا اخددتالک در كیفیددات نفسددانی،  مقیمۀ دوم: كیفیات نفسانی مزبور برای هر نفسی به عین وجددود ذاتدد 
باشددنی و ناگفتدده  جواهر نیز مختلف خواهنی بود  زیرا كیفیات، اعراض نفس هستنی و اعراض، شددئون ذات و جددوهر می 

 پییاست كه شأن چیزی به عین وجود  ن، موجود است. 

 الک  ن ا دلی  بر اختالک نفوس است. مقیمۀ سوم:  نگاه كه كیفیات نفسانی به عین وجود همان نفس موجود باشنی،اخت 

 ( 153نتیجه: نفوس از لحاظ نوعی اختالک دارنی.)همان:  

باشنی، امددا نفددس زن و مددرد بدده  در حالی كه میعای نگارنیه این است كه نفوس دارای وحیت نوعی در پییایش می 
باشددنی،  یگر متفدداوت می ها و عالیق، عوا ف و احساسات، بددا یگددی روانی،گرایش -لحاظ جنسّیت یعنی حاالت روحی 

گردد  زیرا ایجاد یددس نددوع جییددی منددود بدده پیددیایش  ها و كیفیات نفسانی، سبب اختالک نوعی  ن ا نمی اما این تفاوت 
انتساز و ارجاع به اجزای قب  نباشی ماننی رشی ونمو نسبت به جماد یا متحرک باالراده بددودن  اثری است كه اساسًا  قاب  

هددا و  های نفس زن و مددرد بدده لحدداظ عالیددق و روحیددات و توانایی ی حیوان، در حالی كه تفاوت برای نبات و نا قیت برا 
ساز نیستنی )مگر اینکه انسان بودن را به جای حیوان، جددنس قریددب دانسددته و ایددن  استعیادها چنین ویژگی نیاشته و نوع 

 ل خوز یا بی، اختالک نوعی خواهنی داشت. ها را فص  بیانیم(. اما نفوس انسانی به لحاظ بقاء با توجه به افعا تفاوت 

بنابراین زن و مرد به لحاظ مرتبۀ وجودی در عالم تکوین و به لحاظ ماهیت و نوع انسددانی همسددان و در یددس راسددتا  
سدداز حقددو   بوده، اما به لحاظ حقیقت و ساختار وجودی با یگییگر متفاوت هستنی و همین حقیقت وجودی  ن ا زمینه 

كننیۀ افعال  ن است. خالصه اینکه در  زن و مرد افتراقددات جددیی ندده از ج ددت ذاتیددات منطقددی  تعیین و تکالیف ویژه و 
هددا مندددأ كمددال و موجددب  ها و تمایالت جنسّیتی وجود دارد كدده ایددن تفاوت چون جنس و فص ، بلکه از لحاظ گرایش 

جددا چددون فعدد  و  باشددی. در این ن می احساس نیاز متقاب  و زمینۀ بقاء حیات انسانی و اجتماعی و بخدی از نظام احسدد 
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رو وجود هر یس از  ن ا  اقتزائات خاص خود را داشته و افعال متناسب بددا خددود  فاع  با یکییگر سنخیت داشته  از این 
كه برای انسان ممکن باشی (هددر دو  یابی به مقامات وجودی و هیک غایی  فرینش ) انجام خواهنی داد، بنابراین در دست 

هددای جسددمانی و عددا فی و  اما راه رسیین به این میار  و مقامات برای هر كیام متفاوت بددوده و تفاوت مدترک هستنی، 
باشی. در ادامه به چنی نموندده از  كننیۀ چگونگی افعال  ن ا می شناختی  ن ا كه با ساختار وجودی  ن ا عجین است، تعیین 

 كنیم. ها در متون علمی و دینی اشاره می این تفاوت 

هددای معددین و  هددای زن و مددرد تحقیقددات فراوانددی انجددام داده و مقیاس شناسددان در زمینددۀ تفاوت و زیست پزشکان  
ها شددام  دسددتگاه تولیددی م دد  )كدده یکددی از  انی كه این تفاوت مدخصی در تمایز و تفاوت میان این دوجنس بیان نموده 

بنیی،  ی و عصددبی ،گوارشددی و اسددتخوان های مغددز باشی(، دستگاه های جسمانی میان زن و مرد می ترین تفاوت اساسی 
تر بودن دستگاه تولیی م   در زنددان نسددبت  عنوان م ال پیچییه ( به 4: 1377گردد. )خیارحیمی، تنفس و خون و غیره می 

به مردان، تحوالت هورمونی و تغییرات  ن در هر ماه، مسائلی همچون قاعیگی، زایمان، شیردهی، یائسددگی و غیددره بددر  
 ( 118:  1372گذارد. ) یزاک، فتار زنان تأثیر می جسم و روان و ر 

هددای جنسددی و  ، فعالیت های هیجانی ماننی پرخاشددگری ها، میزان و نوع ترشح  ن ا در ایجاد حالت   تفاوت هورمون 
نمایی. همچنین تفاوت در مغز و اعصدداز  های  ن ا را بیدتر  شکار می دیگر ابعاد رفتاری زن و مرد اثرگذار بوده و تفاوت 

 ( 4:  1375كننیه در رفتارها و عملکرد  ن ا دارد. )گان، بنیی زن ومرد و دیگر ابعاد جسمانی نقدی تعیین نوع استخوان و 

هددا بددر  ها و تمایزات زن  و مرد بدده تددأثیر ایددن تفاوت های پزشکی و تفاوت شناسان با تکیه بر همین مبانی و یافته روان 
شناسددان،  انددی. از نظددر روان وت عددا فی و شددناختی زن و مددرد پرداخته رفتار انسان و همچنددین  تفسددیر رفتارهددای متفددا 

تددأثیر  تر تحت  ینددی و سددریع تر اسددت و زنددان زودتددر از مددردان بدده هیجددان می احساسات و عوا ف زن از مددرد جوشددان 
به مرد   . زن  بعًا به زینت و زیور  الت و جمال و  رایش عالقه دارد و نسبت گیرنی احساسات و عوا ف خویش قرار می 

باشی، اما مردها معمواًل جسورتر هستنی. احساسات زن، مادرانه بوده و عالقددۀ زن بدده خددانواده  تر می تر و مذهبی محتاد 
 ( 199:  1369باشی. )مط ری، بیدتر می 

خیاونی متعال در قر ن كریم به صراحت تمام در  یات متعید بر یکسان بودن انسان اعم از زن و مرد به لحاظ مرتبدده    
 فرمایی:  یابی به مقامات انسانی تأكیی نموده در این زمینه می ودی و دست وج 



 1399 پاییز و زمستان ، دهم   ۀ شمار  پنجم،   سال 

  
 

 57 

 (  13« )حجرات/ 1»یا ای ا الناس انا خلقناكم من ذكٍر وان ی وجعلناكم شعوبًا وقبائ  لتعارفوا ان اكرمکم عنیالله اتقیکم. 

 ( 124« )نساء/ 2جّنة وال یظلمون نقیرًا. »و من َیْعَم  ِمن الّصالحات ِمْن ذكٍر او ان ی و هو مومن فاولئس ییُخُلون ال 

ُ م َاجرُهم ِبَاحسِن ما كانوا یعَم  ه حیاًة  یبًة و َلَنْجِزَینَّ  ( 97« )نح /  3لون »من َعِمَ  صالحًا من ذكٍر َاْوان ی َو هو مِومُن َفَلُنْحِیَینَّ

باشددنی، امددا  مدددتركی می   این خطابات ناظر به انسان بودن زن و مرد است كه بر همین اساس دارای حقو  یکسان و 
عنوان م ددال در   یددۀ  هایی میان زن و مرد قائ  شیه و برای  ن ا وظایف خاصی تعیین نموده است. بدده در عین حال تفاوت 

« براسدداس ایددن  یددۀ  4فرمایی: »الرجال قّوامون علی النساء بما فز  الله بعز م علی بعددض... سورۀ مباركۀ نساء می  34
باشنی كه بر همین اساس در انجام كارهددای  های  بیعی و فطری خاص خود می ها و ویژگی یت شریفه، مردان دارای فزل 

باشن  از این رو مییریت خانواده بر ع یۀ  ن ددا قددرار داده شددیه  تر می ها مقاوم تر و در تحم  شیایی و سختی دشوار موفق 
ه گرفت كه هرجا از جددنس و انسددان بددودن زن و  توان نتیج های »ذكر و ان ی« و» رجال و نساء« می است. با توجه به واژه 

های زن و مددرد  های »ذكر و ان ی« استفاده شیه است و هر جا سخن از جنسّیت و تفاوت مرد سخن به میان  میه، از واژه 
 های» رجال و نساء« استفاده شیه است. بوده، از واژه 

ای زنان ب تددرین صددفات بددوده، امددا در عددین  افزون بر ن در روایات نیز صفاتی برشمرده شیه است كه این صفات بر 
گر تفدداوت زن و مددرد در سدداختار وجددودی و  هددا بیددان گردد كه ایددن تفاوت حال برای مردان بیترین صفات محسوز می 

 فرمایی: البالغه می ن ج  234در حکمت  ها و رفتارهای  ن است. به عنوان م ال امیرالمؤمنین علی نقش 

ین خلق و خوی ز  ر  نان، زشت برخی از نیكوتر ین اخالق مردان است، مانند تكبررر، ترررس، بخررل، هرگرراه زنرری متكبررّ تر

یم خود راه نمی  کنررد و چررون ترسرران  دهد و اگر بخیل باشد، اموال خود و شوهرش را حفررم می باشد، بیگانه را به حر

یان رساند، فاصله می   ( 679: 1380)دشتی،  گیرد. باشد از هرچیزی که به آبروی او ز

های جسددمانی و روانددی بددا یکددییگر  شناسان زن و مرد به لحاظ ویژگی گونه كه از نظر پزشکان و روان خالصه همان 
توان از نظر فلسفی نیددز بدده  هایی وجود دارد، می باشنی و همچنین در متون دینی میان حقو  زن ومرد تفاوت متفاوت می 

وانی، عا فی و شناختی )و هر نچدده كدده بدده  های جسمانی، ر این تحلی  دست یافت كه نفوس زن ومرد به لحاظ گرایش 
 رو از نظر جنسّیت میان نفس زن و مرد تفاوت وجود دارد. باشنی  از این منی می گردد( ج ت جسم مربود می 
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 گیری نتیجه

انکددار نیسددت و هددای جسددمی، روانددی، شددناختی و عددا فی زن و مددرد قاب با وجود انسان بددودن زن و مددرد، تفاوت 

نظر دارنی. از سوی دیگر بر اساس مبانی فلسفی حکمددت صددیرایی علمی نیز بر این مو وع اتفا   های دینی و موزه 

ای از وجود انسان است و نفس انسددان از همددین روحانی است و جسم، مرتبه-انسان یس حقیقت واحیۀ جسمانی  

در جسم  بیعددی صددورت    یی و با توجه به تعّیناتی كهجسم و در بستر همین جسم در یس سیر جوهری به وجود می

گردد. بنابراین نفسددی پذیرد و ظ ور  ن در جسم عنصری وتعلیمی )كه همان بین ظاهری است( كاماًل نمایان میمی

هددای مرداندده در  ن تعددین باشی  یعنی از جسمی كه ویژگیگردد، متناسب با  ن میكه از دل همین جسم حاص  می

های زنانه در  ن تدخص یافته، نفسی  یی و از جسمی كه ویژگیییی مییافته، نفس مجّردی متناسب با همان جسم پ

عنوان م ال از ج ت تذكیر و تأنیب، چه ماننددی مدددائیان  ن را از اعددراض شود. بهمتناسب با همان جسم، حادث می

نفددس نا قدده در ( یا ماننی صیرائیان از عوارض ماّده نباتی بیانیم، چون  494:  1379سینا، الزم حیوانیت بیانیم )ابن

توان نفس را از  ثار و كماالت مراح  قبلی مّبرا دانسددت. از یافتۀ نفس نباتی و حیوانی است، بنابراین نمیواقع تکام 

های دیگر نیز نفس متأثر از جسددم و باشی و در مورد دیگر ویژگیمنی میرو نفس به لحاظ ُانوثت و ذكورت ج تاین

ای تناسددب های خاص جسم و نفوس زن و مرد نحوه ها و ویژگیها و تواناییرایشبین خود خواهی بود، یعنی میان گ

وجود دارد. بنابراین زن و مرد به لحاظ جنسّیت نفس با یکییگر متفاوت بوده و تفاوت جنسددّیت زن و مددرد بدده حددا  

های تغییددر مؤلفددهگردد و برخالک دییگاه رایج، جنسّیت، صرفًا یس مسئلۀ فرهنگددی نیسددت كدده بددا  وجود  ن ا بازمی

 باشی.اجتماعی بتوان  ن را تغییر داد، بلکه جنسّیت، امری هویتی است كه در حا  ذات نفس منیک می

ساز نیست، اما هرگز در ردیف دیگر تمایزات ماننی رنگ، زبان و غیره هددم قددرار  البته تمایز جنسّیتی در عین اینکه نوع 

باشی و بر همین اساس، زن و مرد در عین اینکدده بدده لحدداظ مرتبددۀ  تمایزات می نیاشته، بلکه جایگاه  ن بسیار برتر از این 

 وجودی در یس راستا هستنی، اما حقو  و تکالیِف متفاوتی دارنی. 
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 هانوشت پی 
 

ترین شما نزد خیا ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکییگر را بدناسیی. هر  ینه گرامیما شما را از مرد و زن  فریییم و شما را مّلت.  1
 باتقواترین شماست.

شونی، و بدده قددیر یمن باشنی،  نان داخ  ب دت مؤكه م یدرحال -زن ایچه مرد باشنی  -كننی   ستهیشا  یكه كارها  یو كسان.  2
 .رنییگیمورد ستم قرار نم ییخرما ۀپدت هست یگود

بخدددیم و ای حیات میچه زن باشی و چه مرد او را در فزای زنیگی پاكیزه   ،ای انجام دهیهر كه از اه  ایمان كار شایسته.  3
 دهیم.پاداش می ،انی نان را به نیکوتر از  نچه عم  كرده

 و... دلی   نکه خیا برخی از ایدان را بر برخی برتری دادهمردان سرپرست زناننی به . 4
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