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 .18/2/1391: ، تاریخ تأیید21/8/1390: تاریخ دریافت *

  :چکیده
هایی در متون دینی که در ظاهر آنها برتري مردان  با توجه به انعکاس گزاره

نظران مسلمان، مردان را به  توجه قرار گرفته، شماري از صاحب بر زنان مورد
برتري ذاتی و  ـ1: اند که عبارتند از از سه وجه بر زنان برتر دانستهیکی 

معناي کرامت  ، نه بهزنانمردان بر ـ برتري ذاتی 2ر زنان؛ کرامتی مردان ب
آنان براي اثبات دیدگاه خود به . برتري جسمی مردان بر زنان ـ3مردان؛ 

. اند استناد کرده انی و شواهد تشریعیدالیل و شواهدي همچون دالیل وحی
نگارنده در این مقاله ضمن پذیرش برتري جسمی مردان بر زنان، سایر وجوه 

  .ی قرار داده استبرتري را مورد نقد و بررس
  

  :ها کلیدواژه
نظام  /ومت مردان بر زنانمقی /برتري کرامتی/ برتري مردان/ حقوق زنان

  تکوین
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  گفتار پیش
در عرصه مطالعات مربوط به زنان، جایگاه زنان در نظام یکی از مباحث مهم 

با ادعاي . تکوین در مقایسه با مردان و بررسی مدعاي برتري مردان بر زنان است
از جایگاه اجتماعی و حقوقی زنان کاسته  ،زنان در نظام تکوین برتري مردان بر

سرحد نوکران  گراید که زنان تا میگاه چنین باورداشتی چنان به افراط . شود می
حلقه به گوش مردان که باید تمام بار آنان را بر دوش گرفته و حتی جان خود را 

   .یابند میبه پاي مردان خود فدا کنند، تنزل 
نگاهی به تاریخ برخورد ملل مختلف با زنان و جایگاه اجتماعی آنان نشان 

ه و مورد انواع شد میزنان بسان کاال داد و ستد  ،دهد که در بسیاري از جوامع می
به عقد  ،ند و به اجبارا هگرفت میو از جمله سوء استفاده جنسی قرار  ها سوء استفاده

  .اند شده میو گاه در مراسمی خاص به عنوان هدیه قربانی  ،آمدند مینکاح کسی در 
این پدیده تلخ در میان اعراب جاهلی چنان ریشه دوانده بود که آنان هماره از 

دختران را زنده به گور  ،کردند و در برخی از قبایل میس ننگ داشتن دختر احسا
این  ،)8-9/تکویر()بِأَي ذَنْبٍ قُتلَت*وإِذَا الْموءودةُ سئلَت(قرآن کریم در آیه . کردند می
  .تار زشت آنان را نکوهش کرده استرف

، با طلوع خورشید اسالم و جایگاه بلندي که متون دینی براي زنان قایل شد
ي ناروا علیه زنان گرفته شد و زنان به حقوق از دست ها و ستم ها جلوي تبعیض

الرّجالُ (ي از آیات قرآن نظیر آیه ا هوجود پار ،با این حال. رفته خود دست یافتند
و حکم نصف  ،آیه برابري شهادت دو زن در برابر یک مرد ،)مونَ علَی النساءقَوا

ن تفکر را در میان شماري از ای ،دیه مردان ادانستن دیه زنان در مقایسه ب
نظران مسلمان تقویت کرد که البد مردان به یکی از وجوه ترجیح نظیر  صاحب

  .بر زنان برتري دارند... ترجیح عقالنی، ترجیح تکوینی و
درستی یا نادرستی مدعاي برتري مردان  دربارهبه هر روي، حساسیت پرسش 

به آن حد است که نوع نگاه اسالم به جایگاه تکوینی تا  ،بر زنان و نوع پاسخ به آن
زیرا همه  .کشد میجایگاه تشریعی و حقوقی آنان را به تصویر  ،زنان و در پی آن

به اصل برابري ذاتی یا تفاوت ذاتی آنان  ،مسأله زنان دربارهگوها و و گفت ها چالش
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 مردان بر زنانوینی به این معنا که اگر کسی برتري ذاتی و تک ؛گردد با مردان برمی
ناگزیر باید زنان را در مرتبه فروتر از مردان در نظام تکوین و تشریع  ،را بپذیرد
  .دهد تن آن اجتماعی و سیاسی ی،حقوق ،کالمی لوازم تمام به باید بالطبع و جاي دهد
برابر دانستن زنان با مردان در نظام تکوین و عدم پذیرش برتري مردان  چنانکه
 ،طلبد که از جمله آنها مینتایج متناسب با خود را  ،نظر ذاتی و تکوینیبر زنان از 
برتري تکوینی  ،ي دینی است که از ظاهر آنهاها ویل آن دست از آموزهأضرورت ت

نگارنده در این مقاله با بازکاوي . شود میمردان بر زنان از نظر عقل و روح استفاده 
بدین منظور . ردان بر زنان پرداخته استبه نقد تفکر برتري مطلق م ،دیدگاه مفسران

مورد نقد و  ها نخست وجوه ادعایی برتري مردان بر زنان و دالیل هر یک از دیدگاه
  .بررسی قرار گرفته است

  

  دعایی برتري مردان بر زناناوجوه 
 ،گانه بر اساس یکی از وجوه سهدهد که آنان  میدیدگاه مفسران نشان  نگاهی به

برتري ذاتی و  ـ1: ند که عبارتند ازا هقرار داد تأکیدان را مورد برتري مردان بر زن
 ـ3معناي کرامت مردان؛  ، نه بهزنان برتري ذاتی مردان بر ـ2کرامتی مردان بر زنان؛ 

  .پردازیم میاینک به بررسی این سه دیدگاه . برتري جسمی مردان بر زنان
  

   برتري ذاتی و کرامتی مردان بر زنان. 1
  :دهد، معتقدند میین دیدگاه که گروه زیادي از مفسران را تشکیل طرفداران ا

یعنی  ؛مردان در نظام تکوین و از نظر نوع آفرینش و نیز در نظام تشریع ـ1
 .بر زنان ترجیح و برتري دارند ،بینی شده احکامی که منحصراً براي آنان پیش

  .بر زنان است، روحی و بدنی مردان برتري عقلی ،مقصود آنان از نظام تکوین
برتري ذاتی مردان بر زنان کرامتی از سوي خداوند براي آنان محسوب  ـ2

. آشکاري منعکس نشده است تمفسران به صور بیشتر ياین امر در آرا .گردد می
جا که آنان به صورت مطلق از فضیلت بخشی خداوند به مردان در برابر اما از آن

توان چنین  می ،ندا هم برتري را برشمردزنان سخن به میان آورده و انواع و اقسا
 . ي ذاتی از نوع کرامت الهی است، برتربرداشت کرد که مقصود آنان
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در عین پذیرش برتري  ،»المیزان«این در حالی است که در تفاسیري همچون 
این نکته مورد توجه قرار گرفته که این برتري به اقتضاي  ،ذاتی مردان بر زنان

معناي کرامت ذاتی مردان بر زنان و  ق یافته و به هیچ وجه بهیایی تحقحیات این دن
 .د خداوند نیستبرخورداري از مقام قرب و منزلت بیشتر نز

. براي روشن شدن بحث الزم است دیدگاه مفسران را مورد بررسی قرار دهیم
بدین منظور نخست اهم تفاسیر شیعه و سپس تفاسیر اهل سنت را با رعایت ترتیب 

  .دهیم میرد بررسی قرار تاریخی مو
  )3/189طوسی، ( .داند میوجه برتري مردان بر زنان را عقل و رأي آنان شیخ طوسی 

 داند مییی و عزم رأ نیک ،عقل ،طبرسی برتري مردان بر زنان را از جهت علم
او در جوامع الجامع گفتار زمخشري که مردان را از  .)3/69طبرسی، مجمع البیان، (

همو، ( .به تلخیص و موافقانه نقل کرده است، از زنان معرفی کرده جهات مختلف برتر
  )1/253جوامع الجامع، 

مردان از چهار جهت بر  ،بر اساس گفتاري که در تفسیر روح الجنان در این باره آمده
از این جهت خداوند  ،امور معنوي ـ3 ؛دین و ایمان ـ2 ؛عقل ـ1 :زنان برتري دارند

احکام  ـ محرومیت زنان از برخی4؛ را در میان آنان قرار نداد امامت و خالفت ،پیامبري
عدم امکان  ،نظیر محرومیت از جهاد یا محرومیت از امامت جمعه و جماعات ،شرعی

  )5/348رازي، ( .واگذاري طالق به مردان ،تعدد همسر
ي ها یا زمینه ها مربوط به نشانه ،الفتوح رازي برشمردهپیداست برخی از مواردي که ابو

نظیر عدم امکان انجام عبادت در ایام عادت  ؛نه اصل برتري ،برتري مردان بر زنان است
تواند ناظر  مییقین مورد اشاره در سخن رازي  به .یا برابري گواهی دو زن با یک مرد ،زنان

  .به ایمان باشد
برتري مردان بر زنان از پنج جهت دانسته شده است  ،از نظر مال فتح اهللا کاشانی

 گردد؛ میصفاتی همچون حسن تدبیر و وفور فهم به عقل بر .عقل ـ1 :عبارتند از که
 ـ4 ؛جسم که از آن به مزید قوت در اعمال و عبادات تعبیر نموده است ـ3 ؛علم ـ2

نظیر برانگیخته شدن پیامبران از  ،مقامات معنوي ـ5 ؛تشریعاتی که ویژه مردان است
  )3/18کاشانی، ( .میان مردان
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  :قایق در این باره چنین آمده استر کنز الددر تفسی
به خاطر آنکه خداوند مردان را به خاطر کمال عقل، حسن تدبیر و فزونی قوت «

   )3/396قمی مشهدي، (» .در انجام اعمال و طاعات، بر زنان ترجیح داده است
 آن گاه فیض روایتی را از پیامبر. گفتار فیض کاشانی نیز شبیه سخن پیشین است

فیض کاشانی، (. شده است تأکیدبر برتري مردان بر زنان  ،کند که در آن میل نق 6
  )1/448تفسیر الصافی، 

  :ندا هجهت بر زنان ترجیح داده شدسه در این روایت مردان از 
از این جهت مردان به مثابه آب و . وجود مردان اصلی و وجود زنان تبعی استـ 1

  .ندا هزنان به مثابه زمین دانسته شد
   .شدند میزنان خلق ن ،ند و اگر مردان نبودندـ زنان طفیل وجود مردان2
که زنان گرفتار ، نظیر آنندـ مردان از برخی جهات طبیعی و جسمی برتر از زنان3

، در حالی که این شوند میگاه از انجام عبادت محروم  ،خاطر آنه ند و با قذارت حیض
  1.در مردان وجود ندارد ابتال

   )1/207همو، تفسیر اصفی، ( .تکرار شده است ها نیز نظیر این عبارت در تفسیر اصفی
  :گوید میالهیجی در این باره 

 را ایشان بعضى بعضَهم تعالى خداى است داده که زیادتى به سبب اللَّه فَضَّلَ بِما«
 و عقل کمال و بدن به قوت زنانند، که دیگر بعضى بر بعضٍ  على مردانند که

 و جهاد و اسالم شعائر اقامت و والیت و امامت و نبوت اختصاص و رتدبی حسن
  )1/469شریف الهیجی، (» .است موهبتى فضل این و میراث در نصیب زیادتى

مقامات  ـ2 ؛عقل ـ1 :وجوه برتري مردان بر زنان از نگاه الهیجی عبارت است از
  .احکام خاص مردان ـ3 ؛معنوي

شجاعت و  ،عقل ،ر زنان از جهت علمسبزواري معتقد است برتري مردان ب
   )89/سبزواري، ( .قدرت بدنی است

گنابادي نیز وجه برتري مردان بر زنان را از دو جهت ذاتی و عرضی دانسته و 
حسن  ،قدرت ادراك ،برتري ذاتی مردان بر زنان را از جهات جثّه و توان بدنی

  )2/14گنابادي، ( .تدبیر و کمال عقل دانسته است
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اد مغنیه معتقد است که مرد و زن دو رکن حیاتند که حیات بدون آنها محمد جو
زیرا اگر  ،و خود این امر نشانگر ضرورت وجود تفاوت میان آنهاست ،گیرد میسامان ن

د جاي دیگري بنشینند و دیگر نتوانست میهر یک  ،آنان از هر جهت با هم برابر بودند
وجود تفاوت تکوینی در  ،ي دیگرسواز . نیازي به دو جنس زن و مرد وجود نداشت

معناي آن است که باید در نظام تشریع نیز میان آنان تفاوت وجود داشته  به مردان و زنان
پذیرند که مثالً کار  میکند که حتی مدافعان برابري حقوق زن و مرد  می تأکیداو  .باشد

   )2/315مغنیه، . (نه مردان ،حمل و شیردادن مختص زنان است
کند که مردان از نظر بدنی و عقلی بر  می تأکید» اللَّه فَضَّلَ بِما«ر تفسیر فقره مغنیه د

فلسفه  ،دین ،علم او معتقد است که کارهاي بزرگ در اموري همچون .زنان برتري دارند
به  ،و اگر در جایی کار در دست زنان است ،و سیاست در دست مردان است نه زنان

زنان بیشتر در فکر  ،ولی به عکس .توان بر آن تکیه کرد میصورت شاذّ و نادر است که ن
 .ي زنانه خود هستند تا مردان را مجذوب خود سازندها آراستن خود و نشان دادن زیبایی

  )316/همان، (
خود  ،زن را خداوند به مردان داده است هاي هزینهلیت ؤووقتی مس ،دیگر از سوي

  )همان(. ان استاین امر برهانی دیگر بر فضیلت مردان بر زن
  :گوید میبالغی 

چنانکه پیداست، مردان از نظر قدرت درك و کمال خلقت و اخالق بر زنان «
حتی عالمان تشریح به استناد آنچه که بر اساس تکرار و تجربه . برتري دارند

از مغز و قلب  دریافتند، اتفاق نظر دارند که در تمام ادوار تاریخ، مغز و قلب مرد
  )2/105بالغی، (» .ده استتر بو زن بزرگ

  :عبارت دو نکته قابل استفاده استاز این 
بیش از قوت درك مردان : اول: زیر بر زنان برتري دارندمردان از جهات . 1

دان در حوزه مر :سوم .تر از خلقت زنان است خلقت مردان کامل: دوم. زنان است
  .اخالق برتر از زنانند

از مغز و قلب زنان  تر زرگو قلب مردان ب در علم تشریح اثبات شده که مغز. 2
  .است و این امر در همه ادوار چنین بوده است
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بالغی تفاوت تکوینی میان مردان و زنان را منطبق با حکمت و مصلحت 
  )همان( .داند می

ت مردان بر زنان چنین وجه فضیل دربارهزمخشري  ،در میان تفاسیر اهل سنت
  :آورده است

عقل، محتاط بودن، : مردان بر زنان وجوهی گفته شده استدرباره وجوه برتري «
نیز . عزم، قدرت بدنی، توان کتابت در بیشتر اوقات، اسب سواري، تیر اندازي

پیامبران و عالمان از میان مردانند و امامت کبیر و صغیر، جهاد، اذان، سخنرانی، 
، قصاص، اعتکاف، تکبیرهاي ایام تشریق از نگاه ابوحنیفه، شهادت در حدود

فزونی سهم در ارث، تعصیب در میراث، حماله، قسامه، والیت در نکاح، طالق و 
طالق رجعی، تعدد همسران، انتساب فرزندان از اختصاصات مردان است، چنانکه 

  )1/505زمخشري، (» .محاسن و عمامه از آنِ مردان است
 ،ز جهات جسمیمردان ا ،بر اساس این عبارت که زمخشري آن را موافقانه نقل کرده

 .و اجتماعی بر زنان ترجیح دارندتشریعی  ،معنوي ،روحی
سمرقندي در تحلیل علت برتري روحی و جسمی مردان بر زنان بر این نکته 

حرارت و خشکی غلبه دارد، از این جهت قوت و  ،اشاره دارد که در طبیعت مردان
و سردي غالب رطوبت  ،در حالی که در طبیعت زنان .شدت در مردان بیشتر است

  )1/325سمرقندي، ( .مشهودتر است نرمی و ضعف در زنان ،است و از این جهت
مات معنوي و امق ،دین ،برتري مردان بر زنان از جهت عقل ،از نظر بغوي

  )1/422بغوي، ( .تشریعات خاص مردان است

بر اساس گفتاري که نسفی در تفسیر خود آورده و شبیه گفتار زمخشري است، 
هایی  زیرا ویژگی ،روح ـ2 ؛عقل ـ1 :ري مردان بر زنان عبارت است ازوجوه برت

برتري  ـ4 ؛تشریعات خاص مردان ـ3 ؛گردد همچون عزم و حزم به روح برمی
  )1/220نسفی، ( .اجتماعی همچون اختصاص عمامه به مردان

برشمرده است و شوکانی به  ،که در سایر تفاسیر آمدهرا بیضاوي همان وجوهی 
وجه برتري مردان بر زنان را وجود خالفت و امارت در میان مردان  ،اختصار

  )1/460شوکانی، ( .داند می
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 داند و سایر مواردي میآلوسی برتري مردان بر زنان را از دو جهت عقل و دین 
 .ناشی از این دو نوع برتري معرفی کرده است شود، میکه به عنوان برتري تلقی  را
 )1/460آلوسی، (

سه نکته قابل  ،)4/114ابن عاشور، ( که ابن عاشور در این باره آوردهاز گفتاري 
  :استفاده است

از دو دلیل برهانی و  ،ت مردان بر زنانمومخداوند براي اثبات حکمت قیـ 1
برتري ذاتی و جبلی مردان بر  ،مقصود از دلیل برهانی .خطابی استفاده کرده است

و  .ظ و حراست را ضروري ساخته استزنان است که نیاز زنان به مردان براي حف
این  ،از نظر ابن عاشور .ولیت مالی زنان به مردان است، واگذاري مسؤدلیل خطابی

 توجه با خداوند و بوده شده شناخته يا هروی ملل و امر از قدیم االیام میان مردم اقوام
  .است جسته بهره زنان بر مردان تمومقی بر دلیلی عنوان به آن از ،يا هپیشین چنین به

در آیه  ،خاطر شناخته شده بودن دلیل خطابی هابن عاشور معتقد است که بـ 2
و از » واقُفَنْما اَبِ« :که فرمودنخست آن: مورد بحث از دو تعبیر استفاده شده است

خواهد بفرماید خرجی دادن زنان  میگویا خداوند  .ساختار صیغه ماضی استفاده کرد
 :که فرموددوم آن. مري شناخته شده و رایج بوده استاز گذشته ا ،از سوي مردان

»ن اَمدر  در حقیقتو اموال را به مردان نسبت داد تا نشان دهد که اموال » همموال
  .اختیار مردان است

او معتقد است که در دنیاي امروز گرچه شکل اکتساب مردان فرق کرده و ـ 3
چنان کار ، اما همپردازند میگاه نیز زنان به صورت محدود به کار اقتصادي 

 .اقتصادي در دست مردان است و این قانون فرو نپاشیده است
فخر رازي با تفصیل بیشتر در این باره سخن گفته و  ،در بین مفسران اهل سنت

 ).10/88فخررازي، ( بندي ارایه کرده است برتري مردان بر زنان را با دسته وجوه
مقصود  .داند میدو جهت حقیقی و تشریعی  فخر رازي برتري مردان بر زنان را از

همان برتري ذاتی و جبلی است که در گفتار دیگر مفسران  ،او از برتري حقیقی
و برتري حقیقی مردان بر زنان نیز بازگشت به دو صفت برتري علمی و  .آمده است

تمام مواردي که به عنوان برتري مردان بر زنان برشمرده  ،از نظر رازي .جسمی دارد
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  .زنان ناظر است به این دو نوع برتري حقیقی یا تشریعی مردان بر ،شود می
  
  زنان و نه به معناي کرامت مردان  برتري ذاتی مردان بر. 2

وجه برتري مردان بر زنان اظهار  دربارهعالمه طباطبایی در مواردي از تفسیر المیزان 
ثر از ت تعقل است و این امر متأان از جهبرتري مردان بر زن ایشان،از نظر  .نظر کرده است

عالمه در این باره  .آورد میاقتضاي زندگی است که لزوماً کرامتی را براي مردان پدید ن
  :گوید میچنین 

زیرا حیات مردان حیات بر . مراد از برتري مردان بر زنان فزونی در تعقل است«
 ».مبناي تعقل، و حیات زنان حیات بر مبناي احساسات و عواطف است

  )4/343طباطبایی، (
داند و بر این  میعالمه برتري مردان بر زنان را به فزونی تعقل مردان  ،بر این اساس

 .و حیات زنان مبتنی بر احساس و عاطفه است ،باور است که حیات مردان مبتنی بر تعقل
ساس آن، داند که بر ا میاین تقسیم را منطبق با حکمت تدبیر جهان  وي ،از سویی دیگر

  )215/همان، ( .سوم به عاطفه داده شده است سوم تدبیر به عقل و یکدو
معتقد است که بر همین اساس سهم مردان و زنان از ارث و چگونگی  ایشان

لک دوسوم ثروت دنیا و زن مالک از نظر ایشان گرچه مرد ما. پرداخت نفقه متفاوت است
سوم  ، و یکز آنِ زنانسوم مصرف این ثروت امقابل، دودر  ،سوم این ثروت است یک

  .مصرف از آنِ مردان است
برتري جسمی و برخورداري  ،عالمه معتقد است که مقصود از برتري مردان بر زنان

در  ،نداز این جهت داراي برتري بر زنانزیرا اگر مردان  ؛از غلظت و خشونت نیست
ند و در ف و احساسات لطیف از مردان برترزنان از جهت برخورداري از عواط مقابل،
  .سنجی با مردان برابر خواهند بوددر نسبت  ،نتیجه

بر این  مجدداً ،»النساء على الرجال مۀقیمو معنى فی کالم«ایشان در مبحثی با عنوان 
نکته پاي فشرده است که قرآن جانب عقل سلیم را بر عواطف و احساسات ترجیح داده 

فرد تربیت یافته  ،ه در سایه آنبه اهمیت احساسات لطیف و زیبا ک ،است و در عین حال
  )347/همان، ( .گیرد، غفلت نکرده است میو بنیان اجتماع سامان 
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خاطر برتري عقل و غلبه آن بر  هب ،بر اساس این سخن خداوندعالمه معتقد است 
ي اجتماعی همچون حکومت ها ولیت، مسؤاحساسات و عواطف که در مردان وجود دارد

 یید این نظریه از سنت نبوي شاهدأآن گاه براي ت .است و قضاوت را به مردان سپرده
دخالت زنان همراه با عواطف و احساسات  ودر نتیجه هر جا که حضور . آورده است

دست گرفتن زمام این دست از کارها را داده ه به زن اجازه حضور در اجتماع و ب ،نیست
  )همان( .است

، نیک کند که در آن میروایتی را نقل  ،آن گاه عالمه به نقل از الدر المنثور سیوطی
  )350/همان، ( .داري زنان برابر با همه امتیازات مرد دانسته شده استشوهر

  :ده استآوردست  هاین نتایج را ب ،عالمه از مجموع مباحث روایی
زنان آن است که زنان به تدبیر امور منزل و  دربارههی ـ روش مورد رضایت ال1

کمتر وارد اجتماع شده و با مردان  ،شند و جز در موارد نیازتربیت فرزندان مشغول با
در  ،و اینکه امروزه در اثر ابتذال در غرب به زن آزادي داده شده .اختالط پیدا کنند

  .اند هحقیقت زمینه نابودي اخالق و تباهی حیات اجتماعی را فراهم کرد
ون جهاد و قضاوت همچ سنت اسالمی مبتنی بر آن است که زنان نباید در اموري ـ2

  .دخالت کنند
یت زنان از فضایل اموري همچون جهاد را با اموري دیگر همچون ماسالم محرو ـ3

. »جهاد المرأة حسن التبعل« :فرمود6پیامبر چنانکه .نیک همسرداري جبران کرده است
  )5/507کلینی، (

شده  ضیلت مردان بر زنانف دربارهعالمه در جایی دیگر متذکر نکته مهم دیگري 
برتري مردان بر زنان مبتنی بر اصل  ،که از نظر ایشاناین است  است و آن

معناي وجود کرامت و فضیلت نزد  ها و مقتضیات این دنیایی است و به ضرورت
آید که مردان  میدست نه زنان ب بربه این معنا که از برتري مردان  ،خداوند نیست

در یک جمله ایشان  .ندبه زنانقام و منزلت برتري نسبت نزد خداوند داراي م
نه  ،اند معناي فزونی ، مردان داراي فضیلت بهگوید بر اساس آیه مورد بحث می

زیرا فضیلت از نوع کرامت تنها در سایه تقوا حاصل  ؛فضیلت به معناي کرامت
  )4/217طباطبایی، ( .شود می
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ی نیز بر زنان از نظر روحی و عقل ،مردان افزون بر قواي بدنی ،بر اساس این نظریه
تر آنان نزد  امر دلیل بر برتري و کرامت افزوناین  ،اما با این حال ،ندا هبرتري داده شد

به این معنا که کرامت عند اللهی مبتنی بر اصل عدالت و مقایسه میان  .شود میخداوند ن
این جا که ، از آناگر خداوند به مردان برتري عقلی یا روحی داده .ستها و آورده ها داده

ولیت مردان ، مسؤبه میزان این برتري ،شود میبرتري اکتسابی نبوده و برتري موهبتی تلقی 
 کند همراهی زنان می تأکیدکه خداوند درست نظیر آن. شود میدر مقایسه با زنان بیشتر 

ولیت آنان را در مقایسه با سایر زنان ، مسؤهی استپیامبر با آن حضرت که موهبتی ال
  .دساز میدوچندان 

تفسیر نویسنده در میان تفاسیري که مورد بررسی قرار گرفت، افزون بر المیزان، 
   )7/41صادقی تهرانی، ( .الفرقان نیز به این نکته توجه نموده است

  :از گفتاري که وي در این باره آورده، دو نکته قابل استفاده است
و از روي حکمت  برتري مردان بر زنان بنا به اقتضاي مصالح فردي و اجتماعی ـ1
  .نه از روي صدفه و اتفاق ،بوده

مستلزم فضیلت  ،جا که تفضیل مردان بر زنان موهبتی و از سوي خداوند استـ از آن2
ولیت ، مسؤباشد و از این جهت میذاتی و افزونی کرامت مردان بر زنان نزد خداوند ن
  .یابد میمردان در مقایسه با زنان به تناسب آن برتري افزایش 

برتري مردان بر زنان را از جهت  ،سیر نمونه نیز همصدا با بسیاري از تفاسیر فریقینتف
 :خوانیم میدر این تفسیر در این باره چنین  .روحی و جسمی دانسته است

 تفکر قدرت ترجیح مانند است؛ مرد در خصوصیاتى وجود خاطر به موقعیت این«
 عواطف سرشار نیروى از که زن عکسِ به( احساسات و عاطفه نیروى بر او

 اولى با که بیشتر جسمى نیروى و بنیه داشتن دیگرى و .)است مند  بهره بیشترى
 دفاع خود خانواده حریم از بتواند دومى با و کند، طرح نقشه و بیندیشد بتواند
  )3/370مکارم شیرازي، (» .نماید

بر زنان ت مردان متفسیر نمونه پرداخت نفقه زن از سوي مرد را علت دوم قیمو
د که از جهات فوق برتر از شون میپذیرد که گاه زنانی یافت  میالبته این تفسیر  .داند می
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، کند میجا که این امر شاذ و نادر است و قانون بر موارد نادر تکیه ن، اما از آنندمردان
  )همان( .رو در اسالم مبناي برتري قرار نگرفته است ایناز

که برتري مردان از نظر جسم و روح را ، در عین آنیزانتفسیر همصدا با تفسیر الماین 
ت زنان به مردان را دلیلی بر برتري شخصیت مومواگذاري قی ،قرار داده تأکیدمورد 

  )371/همان، ( .داند میانسانی آنان ن
ویژه از نظر روحی و عقلی بر زنان  هي پیشین که بر برتري مردان بها در برابر دیدگاه

د و معتقد دان میفضل اهللا اساس برتري مردان بر زنان را مخدوش  عالمه ،داشت تأکید
بلکه عکس آن  ،توان مشهود زنان قابل اثبات نیست بهنگریستن است که این برتري با 

بسان  ،به این معنا که زنان در عموم کارهایی که به آنان واگذار شده .قابل اثبات است
  .اند همردان موفق بود

 ،برتري مردان بر زنان از باب برتري ذاتی مردان بر زنان نیستاعالم  ،بر این اساس
عواطف و احساسات غلبه دارد و  ،بلکه از آن جهت است که در زنان به صورت عارضی

حوادث و رخدادها و امور اجتماعی به درستی داوري  دربارهگذارد که زنان  میاین امر ن
برابر با یک مرد شهادت دو زن  ،به همین جهت در شهادت بر رخدادها چنانکه .کنند

  .دانسته شده است
او غلبه  ،رو اینان بر زنان را مخدوش دانسته و ازعالمه فضل اهللا ادعاي برتري مرد

  )7/236فضل اهللا، ( .داند میعارضی عواطف بر زنان را علت برتري مردان بر زنان 
، غلبه مهتفاوت این دیدگاه با دیدگاه عالمه طباطبایی از آن جهت است که عال

اما فضل اهللا آن را  ،داند میامري ذاتی و طبیعی آنان را در زنان  عواطف و احساسات
  .ها گذاشته است خداوند در نهاد زنداند که البته  میامري عارضی 

  

  برتري جسمی مردان بر زنان. 3
عاملی در تفسیر خود برتري مردان بر زنان را از جهت طبیعی و  ،در میان مفسران

تواند بار نفقه همسر خود را بر  میداند که مرد از رهگذر این برتري جسمی  میجسمی 
بِما «و » بِما فَضَّلَ اهللا بعضهم علی بعض«گویا دو جمله  ،تر به عبارت روشن. دوش کشد

و آن  کند میت مردان بر زنان را بیان موموجه قی ،در طول یکدیگر» أنفقوا منْ اَموالهم
مردان برتري جسمی نسبت به زنان داده و از این جهت آنان باید  که چون خداوند بهاین
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در  ،با این بیان .ت زنان به مردان داده شده استمومقی ،خانوده را بر دوش گیرند هزینهبار 
  :سخن عاملی چنین است .نه دو دلیل ،حقیقت این دو جمله بیانگر یک دلیل است

 است کرده یادآورى را مرد و زن بین ىطبیع اختالف »قَوامونَ الرِّجالُ«  جمله«
 برترى زندگى، ىها سختى انجام براى آمادگى  واسطه به مرد ساختمان چون که

 را زندگانى سنگین کارهاى تواند مى ناقص و کم بسیار که زن اسکلت بر دارد
 شریک زن با کند، مى فراهم آنچه از است موظف جهت به همین کند؛ تحمل
 و .»النِّساء علَى قَوامونَ« معناى است همین و بدهد به او دخو  سرمایه از و شود

به  است، نشده تصدیق مرد براى امتیازى و تفوق و برترى حقّ هیچ جمله این در
  )2/396عاملی، (» .زندگى مشقات باربرى همان جز

جمله اخیر این مفسر کامالً صراحت دارد که او برتري زنان از جهات دیگر همچون 
  .را نپذیرفته است... معنوي و ،علمی ،ي عقلیبرتر

  

  ران در برتري ذاتی مردان بر زناننتیجه بررسی دیدگاه مفس
برتري مردان بر زنان آشنا  دربارهبا سه دیدگاه رایج  ،مفسران با بررسی تفصیلی آراي

 که مردان بر زنان برترياند و آن این اراي یک نقطه اشتراك اصلیاین سه دیدگاه د .شدیم
هر چند این برتري از ناحیه خداوند به آنان داده شده و آنان خود از روي اختیار و  ؛دارند

  .ندا هاراده آن را اختیار نکرد
به این معنا که در برابر دو . یی وجود داردها با این حال میان این سه دیدگاه تفاوت

و  ،داند میسمی دیدگاه سوم برتري مردان بر زنان را منحصر در توان ج ،دیدگاه نخست
این نوع برتري موهبتی را دلیل بر  ،رغم پذیرش اصل برتري مردان بر زنانه دیدگاه دوم ب

  .داند میکرامت و منزلت برتر مردان ن
گفتاري که از مفسران در تبیین برتري ذاتی مردان بر  نگاه بهاز سویی دیگر، با 

مردان از  ،نظران صاحبآید که از نظر این دست از  میدست ه ب ،زنان ذکر کردیم
  :نان ترجیح دارند که عبارتند ازهشت جهت بر ز

  .عزم ناظر به این نوع از برتري است صفاتی همچون حزم و ؛برتري روحیـ 1
 ،شود و امامت کبري میاز میان مردان انتخاب  ؛ اینکه پیامبران و علمابرتري معنويـ 2

یعنی امامت در  ،و امامت صغري ،ییعنی امامت و پیشوایی امت یا همان حاکمیت اسالم
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  .حکایت از برتري معنوي مردان بر زنان دارد ،شود مینماز جماعت به زنان داده ن
تقریباً همه آنان مردان  ،در بررسی گفتار مفسران دانسته شد چنانکه ؛برتري عقلی ـ3

  .ندا هرا از نظر قدرت عقل و تعقل برتر از زنان دانست
ند که علم و دانش مردان بر ا هکرد تأکیدسران بر این نکته عموم مف ؛برتري علمی ـ4

  .ظهور دانشمندان کمتر در میان زنان است ،زنان برتري دارد و شاهد آن
برخی از مفسران مرتبه یقین و ایمان مردان را برتر از مرتبه زنان  ؛برتري دینی ـ5
  .داري استان و دیندان بر زنان در حوزه ایماین امر ناظر به برتري مر .ندا هدانست
برخی از امتیازات به زنان داده نشده  ،یعنی در نظام تشریعی اسالم ؛برتري تشریعی ـ6

احکامی همچون  ،بر این اساس .است که خود حکایت از برتري مردان بر زنان دارد
تکبیرهاي ایام تشریق بنا به نظریه  ،اعتکاف ،خطابه در نماز جمعه و عیدین ،ذانا ،جهاد

 ،در حدود و قصاص از زنان برداشته شده و آنان از فزونی سهم ارث شهادت فه،حنیابو
  .ندا هدر ازدواج و طالق و تعدد همسر محروم شد والیت ،در میراث حق تعصیب

توانند  میو  !مردان از آن جهت که خداوند به آنان محاسن داده ؛برتري اجتماعی ـ7
  .بر زنان ترجیح دارند !عمامه بگذارند

برتري جسمی مردان بر زنان که به طبیعت و  ،مشهود است چنانکه ؛تري جسمیبر ـ8
 ،)توان جسمی(صفاتی همچون قوت  .مورد اتفاق مفسران است ،آنان ناظر است تجبل

الً مقصود سرعت نگارش و احتما(و کتابت ) تیراندازي(رمی  ،)سوارکاري(فروسیت 
  .ن استناظر به برتري جسمی مردان بر زنا ،)استنساخ است

  

  دالیل ارایه شده در دیدگاه مفسران مبنی بر برتري مردان بر زنان 
توان نتیجه گرفت  میوجوه برتري مردان بر زنان  دربارهخوانی دیدگاه مفسران از باز
  :ند که عبارتند ازا هبه دالیل و شواهدي استناد کرد ،مدعاي خودبراي اثبات که آنان 

آنان از آیه مورد  ،ار عموم مفسران مشهود استدر گفت چنانکه ؛دالیل وحیانیـ 1
و نیز از  ،شده تأکیدبحث که در آن از فضیلت دهی مردان بر زنان از سوي خداوند 
براي اثبات برتري  ،روایات مختلفی که در آنها از نقصان عقول زنان سخن به میان آمده

  .ندا همردان بر زنان بهره جست
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اي از میان  امام یا وصی ،گویند هیچ پیامبر میران که عموم مفس؛ اینشواهد تاریخیـ 2
  .ستمدعا اثبات براي تاریخی پدیده هب استناد معناي به حقیقت در ،است زنان انتخاب نشده

را به مردان عموم مفسران اختصاص شماري از احکام تشریعی  ؛دالیل تشریعیـ 3
گویند وقتی زنان از  میمعنا که به این  ،ندا هبر زنان دانست ایشاندلیل برتري روحی و عقلی 

ت به مردان داده ، یا حق طالق و حضانندا هتصدي برخی مناصب مهم اجتماعی منع شد
  .یلی بر برتري مردان بر آنان استاین امر دل ،شده

برتري  ،ي علمیها ند با استناد به تحلیلا هبرخی از مفسران کوشید ؛دالیل علمیـ 4
البته این امر به صورت بسیار ضعیفی در  .اثبات کنندروحی و جسمی مردان بر زنان را 

حرارت و خشکی در مردان و غلبه رطوبت و ادعاي غلبه  .تفاسیر منعکس شده است
در زنان ناظر به دستاوردهاي علمی مربوط به فیزیولوژي بدن مردان و زنان است  سردي

دعی است که مغز و م نیز وقتی بالغی .ثر باشدتواند در چند و چون روان آنان مؤ میکه 
  .می استناد کرده استلدر حقیقت به دلیل ع ،ن استزناتر از  قلب مردان بزرگ

 ،در گفتار ابن عاشور و تفسیر احسن الحدیث منعکس شد چنانکه ؛شواهد تجربیـ 5
آنان از شیوه برخورد با زنان در میان جهانیان براي اثبات برتري مردان بر زنان بهره 

ه در نوع برخورد عملی جهانیان با زنان ب با نگاهیگویند  مین معنا که به ای .ندا هجست
  .ندا هآید که آنان پیش انگاره برتري مردان بر زنان را پذیرفت میدست 
مقصود ادعاي برخی از مفسران همچون  ،اشاره شد چنانکه ؛شواهد اجتماعیـ 6

 !دارند برتري زنان بر عمامه و محاسن داشتن خاطر هب مردان زمخشري است که مدعی است
  

  نقد ادله برتري روحی و عقلی مردان بر زنان
 .تبیین نماییم را در این بارهرأي خود  ناسب است با نقد و تحلیل این آرا،اینک م

قرار  تأکیدنخست باید دانست که برتري جسمی مردان بر زنان که در دیدگاه سوم مورد 
علم و تجربه به خوبی آن را اثبات  .است از نظر ما امري مسلم و پذیرفته شده ،گرفت

  .طلبد میزیادي را ن هزینهکند و اثبات آن  می
، اگر ما با عاملی همصدا شده و برتري مردان بر زنان را تنها در برتري جسمی بدانیم

 هاللَّ فَضَّلَ بِما النِّساء على قَوامونَ الرِّجالُ«که ظاهر آیه مورد بحث و فقره افزون بر آن
مضَهعب لىضٍ  ععتمام  ،یما هویل و خالف ظاهر نشدمورد توجه قرار گرفته و مرتکب تأ »ب
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 ،گردد میمحذوراتی که احیاناً بر پذیرش برتري عقلی و معنوي مردان بر زنان مترتب 
کند که نقطه توجه خود را به دو دیدگاه  میرو منطق بحث ایجاب  ازاین. شود میمرتفع 

بر برتري عقلی و روحی مردان بر  ،م معطوف سازیم که افزون بر برتري جسمیاول و دو
  .فشرد میزنان پاي 

آنان مردان را از هشت جهت بر زنان ترجیح  ،مفسران آوردیم يدر تحلیل آرا چنانکه
ن بر زنان است که ما وجه هشتم ناظر به برتري جسمانی مردا ،در میان این وجوه .ندا هداد

اما سایر وجوه ترجیحی که آنان ادعا  .آن سخنی نداریم دربارهزنیم و  میید یبر آن مهر تأ
  .زیر قابل مناقشه و نقد استاز جهات  ،ندا هکرد

  

  )ادله وحیانی(نقد دلیل اول 
آیاتی از قرآن از جمله آیه مورد بحث و  ،مقصود از ادله وحیانی ،اشاره کردیم چنانکه

. قرار گرفته است تأکیدبرتري مردان بر زنان مورد  ،روایاتی از معصومان است که در آنها
ی لَع ونَاموقَ جالُالرِّ«شماري از آنان از آیه  ،مفسران دانسته شد چنانکه از بررسی آراي

به عنوان دلیل  نند و از آا هبه عنوان دلیلی بر برتري مردان بر زنان بهره جست» ساءالنِّ
ه مردان را ب ،»والهممأَ نْوا مقُفَنْما أَو بِ«استناد به فقره  با ،ند و در کنار آنا هموهبتی یاد کرد

  .اند هبرتر از آنان معرفی کرده و آن را برتري کسبی نام نهاد ،خاطر دادن نفقه به زنان
جاي بحث و  ،قرار گرفته تأکیددر اینکه در این آیه برتري مردان بر زنان مورد 

نظر بر اساس ممکن است کسی  .ي استاما سخن در وجه این برتر ،گو نیستو گفت
توان از  میدر این صورت دیگر ن ،این برتري را منحصر در برتري جسمی بداند ،عاملی

و اگر قرار باشد در بازکاوي  .اثبات کردرا این آیه برتري روحی و عقلی مردان بر زنان 
، دالل شودمحدوده داللت آیه مورد بحث بر برتري مردان بر زنان از خود این آیه است

یعنی بدان معناست که ما مدعا را عین دلیل قرار  ؛طلوب خواهد بودممعناي مصادره به  به
  .ایم هداد

 و فَرَجلٌ( عبارتبا استناد به  ،الفتوح رازي، برخی دیگر از مفسران همچون ابودر برابر
برتري  ،ه شدهکه در آن شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد دانست) 282/بقره()امرَأَتانِ

  .ندا هقرار داد تأکیدعقالنی مردان بر زنان را مورد 
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واستَشْهِدوا (از آیه  ،نددعی برتري عقالنی مردان بر زنانعموماً کسانی که م ،باري
هداء أَنْ تَضلَّ إِحداهما شَهِیدینِ منْ رِجالکُم فَإِنْ لَم یکُونَا رجلَینِ فَرَجلٌ وامرَأَتَانِ ممنْ تَرْضَونَ منَ الشُّ

در این آیه تصریح شده که اگر دو  .جویند میبهره ) 282/بقره()فَتُذَکّرَ إِحداهما األخْرَى
در حقیقت برابر  از یک شاهد مرد و دو شاهد زن که ،شاهد مرد وجود نداشته باشد

آن دانسته که اگر یکی قرآن خود دلیل این امر را  .ده شودااستف ،ندبا یک شاهد مرد
  .دیگري اشتباهش را اصالح کند ،از زنان دچار اشتباه در گواهی شد

 ،گویند که اگر عقل زنان برابر با مردان باشد میمدعیان برتري عقلی مردان بر زنان 
پدیده خطا و  ،چرا شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد دانسته شده و چرا در این آیه

  !ه زنان نسبت داده شده است؟اهی باشتباه در گو
رسد که استناد به این آیه براي اثبات برتري عقالنی مردان بر زنان دچار  میبه نظر 

ادراك و تفکر است که از آن به  ،قوه فهم ،زیرا مراد از عقل مورد بحث .اشکال است
در  .دهد میو این همان عقلی است که کار پردازش اطالعات را انجام  ،کنیم میتعقل یاد 

فیزیک  ،مسایل پیچیده ریاضی ،گیرد میبستر چنین عقلی است که استدالل و برهان شکل 
آور در  ، کارهاي حیرتشود و دست قدرتمند بشر میت و نجوم حالجی ، هیأو شیمی

کند و از  میو با چنین عقلی است که بشر مدارج علمی را طی  .آورد میعرصه هنر پدید 
تواند راه  میشود و  می رود و قادر به شناخت خیر و شرّ مینردبان معنویت و اخالق باال 

  .شناسدهدایت از ضاللت را باز
عقل نظري و عقل عملی است که بر اساس عقل  ،مراد از عقل ،تر به عبارت روشن

و  ها به باید ،دهد و بر اساس عقل عملی میرا تشخیص  ها و نیست ها هست ،نظري
فالن حادثه با چه جزئیاتی همراه بوده و آن جزئیات در  اما اینکه .شود میملتزم  ها نباید

ناظر به عقل به  ،ذهن نقش بندد تا در هنگام شهادت بتواند آنها را به درستی منتقل نماید
را که نقش توان مغز آدمی  میتر  به عبارت روشن. اك و تفکر نیسترعنوان قدرت اد

به دو بخش اصلی حافظه و بخش پردازش تقسیم  ،کند میبازي  ر براي روانمرکزیت تفک
) cpu(درست نظیر دستگاه رایانه که براي آن دو بخش حافظه و مرکز پردازش  .کرد

  .بینی شده است پیش
 .ضعف زنان از نظر قدرت ضبط حوادث و رخدادها دانسته شده است ،در این آیه



 

 

175 

گاه
ید

ی د
رس

 بر
د و

نق
 ها 

ان
ر زن

ن ب
ردا

ي م
رتر

ه ب
جو

ه و
مین

ر ز
د

 

و فراموشی مربوط  ،معناي فراموشی است ت که بهاس» تضلّ«شاهد مدعا کاربست کلمه 
معناي ضعف قوه درك  زئیات حوادث ضرورتاً بهو ضعف ضبط ج ،به بخش حافظه است

  .و تفکر نیست
ضعف عقل زنان را مربوط به عقل معاش  ،نظران ، شماري از صاحباز سویی دیگر

چنین  ،راز و نشیب آني اجتماعی و فها ند که در اثر ارتباط کمتر زنان با محیطا هدانست
عالمه طباطبایی در تحلیل آیه نظر  ،اشاره شد چنانکهالبته . آید میضعفی در آنان پدید 

شود که زنان  میاو معتقد است که حیات عاطفی و احساسی زنان مانع از آن  .دیگري دارد
  .درباره جزئیات حوادث گواهی دهندبتوانند فارغ از عواطف و احساسات خود 

رتري حیات تعقلی مردان بر زنان و غلبه حیات احساسی و عاطفی در زنان پیداست ب
که ، در عین آنتر به عبارت روشن. دان بر زنان نیستمعناي برتري عقالنی مر لزوماً به

خاطر  هتوان مدعی شد که ب میي مردان و زنان را برابر دانست، دتوان عقل خدادا می
طف و احساسات در زنان را به مصلحت آنان خداوند غلبه عوا ،دنیوي اقتضائات نظام

در تحلیل علت برابري  هایی ضبا وجود چنین احتماالت و فر ،به هر روي. دانسته است
مردان بر توان از برتري عقالنی  میراحتی ن هدیگر ب ،شهادت دو زن با شهادت یک مرد

  .زنان سخن گفت
استدالل به آن  ،شهادت زنان دربارهبا فرض تمام نبودن استدالل به آیه مورد اشاره 

دسته از ادله روایی که در آنها عقل مردان برتر از عقل زنان دانسته شده نیز مخدوش 
ي ا هعلت برتري عقل مردان بر زنان همان نکت ،زیرا در این دست از روایات ؛گردد می

یعنی گفته شده که چون شهادت دو زن  ؛دانسته شده که در آیه مورد اشاره آمده است
  .قل مردان بیشتر از عقل زنان استپس ع ،برابر با شهادت یک مرد است

جا آن. در نهج البالغه است 7گفتار حضرت امیر ،از جمله شواهد روایی مورد ادعا
فأما . معاشر الناس إن النساء نواقص اإلیمان نواقص الحظوظ نواقص العقول« :که فرمود

وأما نقصان حظوظهن . ی أیام حیضهننقصان إیمانهن فقعودهن عن الصالة والصیام ف
وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتین . فمواریثهن على االنصاف من مواریث الرجال

وکونوا من خیارهن على حذر وال تطیعوهن . فاتقوا شرار النساء. کشهادة الرجل الواحد
  )80نهج البالغه، خطبه ( ».فی المعروف حتى ال یطمعن فی المنکر
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در  »وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتین کشهادة الرجل الواحد«محل شاهد فقره 
آیه مورد اشاره داللت  ،بیان کردیم چنانکهاز سوي دیگر  .است 7گفتار حضرت امیر

استدالل به  ،صریح و روشنی بر برتري عقالنی مردان بر زنان ندارد و با چنین فرضی
نایی دیگر از این دست از ناگزیر باید معیات به خودي خود سست خواهد شد و روا

  .دست داد هروایات ب
  

  )شواهد تاریخی(نقد دلیل دوم 
را از میان زنان انتخاب  ، ائمه و اوصیابر اساس این دلیل گفته شده که خداوند پیامبران

با . تواند دلیلی بر برتري روحی و عقلی مردان بر زنان باشد مینکرده است و این امر 
در این  ،دست ما رسیده هب آنان یخ پیامبران و اوصیادر زمینه تار بررسی آیات و روایاتی که

امبر یا وصی او خوریم که به عنوان پی میتوان تردید کرد که ما به زنی برن میمدعا ن
  .انتخاب شده باشد

تواند شاهدي بر مدعاي برتري روحی و معنوي مردان  میانصاف آن است که این امر 
توان از آن به عنوان دلیل قاطع بر مدعا بهره  میاین حال ناما با  .بر زنان تلقی گردد

آیا این امر لزوماً بدان دانیم  میبه این معنا که ما ن ؛ست، زیرا دلیل اعم از مدعاجست
معناست که زنان از شایستگی روحی و عقلی الزم براي تصدي این منصب برخوردار 

  )120/ ان،بست( .یا آن وجهی دیگر در کار بوده است ،ندا هنبود
به عنوان مثال ممکن است کسی ادعا کند که اساساً خداوند به خاطر حفظ حرمت 

با هر گونه حضور زنان  ،زنان و دفاع از حریم خانواده و براي تقویت اصل عفت و عفاف
ده ارو شدن و اختالط با مردان و سستی بنیان خانو هدر محیط اجتماع که مستلزم روب

امامت  ،خالفت ،تماما ،اگذاري مناصبی همچون پیامبريمخالف است و عدم و ،است
  .جماعت ناشی از این امر بوده استجمعه و 

این امر را مورد توجه قرار داد که توان  میبراي روشن شدن قدرت این استدالل 
مقام و  ،به عنوان مثال .شود میولیت سنگین اجتماعی متوجه صاحبان مناصب مذکور مسؤ

دعوت از  ،ولیتی که متوجه پیامبران استنخستین مسؤ. نظر بگیریم نقش یک پیامبر را در
دهد که این  میبررسی تاریخ پیامبران نشان . امت براي پذیرش ایمان و دین باوري است

از  ها و لجاجت ها رو بوده و با انواع و اقسام مخالفت هدعوت با موانع بسیار زیادي روب
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داستان دعوت چند صد ساله نوح بهترین گواه  .ندا هسوي کافران و مشرکان مواجه بود
  .ستمدعا

توان چند پرسش اساسی را  می ،حال با فرض پذیرش انتخاب پیامبر از جنس زنان
  :طرح کرد

فر و مشرك را مورد دل کاپیامبر زنی است که مخاطبان بیمارآیا به صالح چنین  ـ1
ز حریم زنان پیامبر چه یم که خداوند در دفاع اا هآیا از یاد برد! ؟خطاب قرار دهد

جا که از مسلمانان خواسته کاالي مورد درخواست خود از ، تا آندستورات اکیدي داده
  )53/احزاب( !ي درخواست کنندا ههمسران پیامبر را از وراي پرد

رو شدن مستقیم با همسران پیامبر منع شده  همنان از روباگر قرار باشد مسلمانان و مؤ
مردمی کافر و  یرفت که خداوند اجازه دهد تا پیامبرانی از زنان باتوان پذ میآیا  ،باشند

  !رو شوند؟ فاسق روبه
بهره  ها دانیم که معاندان پیامبران براي تخریب شخصیت آنان از انواع تهمت می ـ2
را یت بدن عور او ی تهمت لخت شدن کنار رودخانه و رؤجا که به موس، تا آنندا هجست

آیا با توجه به  .مبر را به داشتن رابطه نامشروع متهم ساختندشه همسر پیا، و عایدندز
خطر پیامبري در ، روا بود که خداوند مسؤولیت پرآسیب پذیر بودن زنان در این عرصه

ن صورت ؟ آیا در ایداد میبرابر کافران معاندي همچون نمرود و فرعون را به زنان 
ي ها و متوجه ساختن انواع تهمته گرفتن آن پیامبران زن دستاویز کافی براي به سخر

یا رابطه داشتن آنان با یاران و اصحاب خود  ،جنسی نظیر ادعاي رابطه داشتن خود با آنان
  !شد؟ میفراهم ن
نیازمند  ،ولیت هدایت و مدیریت امت افزون بر صدها آسیب و آفتـ مسؤ3

سپاه براي  رهبري ،ترین حالت برخورداري از توشه و توان بدنی زیاد است که در ساده
جنگ با دشمنان امر  ،در سیره عموم پیامبران چنانکه .مقابله با انواع خطرات معاندان است

داران که از توان از پیامبر دین میآیا  ،با فرض ضرورت نبرد با دشمن .رایجی بوده است
آیا اساساً ! ؟اندهی سپاه آنان را بر عهده گیردتوقع داشت که فرم ،جنس زنان انتخاب شده

 ،با چنین فرضی ؟جهاد از زنان برداشته نشده است ،خاطر این دست از محذورات هب
  !رماندهی سپاهی را به زنان سپرد؟ولیت فتوان مسؤ میچگونه 
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آیا  ،امامت و وصایت به زنان ،با فرض سپرده شدن مناصبی همچون پیامبري ـ4
و فرزندداري را به ولیت همسرداري ن دست از زنان انتظار داشت که مسؤتوان از ای می

مسؤولیت آیا تصدي چنین مناصب مهمی با داشتن  ،تر رت روشنبه عبا .نیکی انجام دهند
  !داري و فرزندداري قابل جمع است؟ ، شوهرداري سنگین خانه
امامت و وصایت از  ،در عین پذیرش عدم واگذاري مناصبی همچون پیامبريبنابراین 

ته غافل نباشیم که اساساً چنین واگذاري با هویت باید از این نک ،سوي خداوند به زنان
  .باشد میسازگار ن ،زنان و نقشی که در نظام تکوین براي آنان در نظر گرفته شده

علت عدم واگذاري مناصبی همچون امامت  دربارهما درست همین مالحظات را 
ا که به این معن .دانیم میجاري به زنان مرجعیت و حاکمیت  ،قضاوت ،جماعات ،جمعه

معتقدیم اوالً تصدي این مناصب با اصل تحفظ بر عفاف زنان و رعایت اصل عدم 
ي ها مسؤولیتو ثانیاً امکان جمع این مناصب با  ،اختالط آنان با مردان در تعارض است

  .وجود ندارد داريداري و فرزند ، خانهسنگین دیگري همچون همسرداري
  

  )ادله تشریعی(نقد دلیل سوم 
برشمرده شده و ما از  تشریعاتعنوان برتري مردان بر زنان در حوزه وجوهی که به 

تواند به عنوان دلیلی مستقل بر اثبات  میاز سه جهت ن ،آن به عنوان وجه ششم یاد کردیم
  .برتري مردان بر زنان تلقی گردد

یا  ،شیعه و اهل سنت شده جزء موارد اختالف میان فقهاي برخی از موارد ادعا .اول
تکبیرات و نظیر ممنوع بودن اعتکاف  ؛رد اختالف میان فقیهان اهل سنت استحتی موا

  .زنان تنها از نظر ابوحنیفه ادعا شده است دربارهایام تشریق که ممنوعیت آنها 
چنانکه به  ،شود میتشریع را باید به مثابه لباسی دانست که بر تن تکوین دوخته  .مدو

بر این  .حکم روزه از آنان برداشته شده است ،مرداندنبال ضعف بدنی پیرزنان و پیر
خاطر رعایت حرمت زنان و  هب ،اگر جهاد از عهده زنان برداشته شده ،اساس به عنوان مثال

توان به عنوان  میدست از احکام تنها این براین از بنا. ضعف جسمی آنان بوده است
آن شاهد بتواند آن هم مشروط بر آن است که  .شاهدي بر مدعا بهره جست و نه دلیل

  .برتري روحی و عقلی مردان بر زنان را اثبات کند
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مورد  زنان بر مردان روحی و عقلی برتري عنوان به که تشریعات شماري از موارد .ومس
توان  میبه این معنا که از آنها ن ،فاقد وجاهت علمی براي استناد است ،استناد قرار گرفته

مورد ادعا را  تشریعاتدن مدعا الزم است براي روشن ش. این مدعا را اثبات کرد
  :بدین شرح تقسیم کردتوان آنها را به چهار دسته  میمل در این موارد با تأ. بندي کنیم دسته
به عنوان مثال مناصبی همچون امامت . برخی از موارد ناظر به امور اجتماعی استـ 1

  .اجتماع است چگونگی حضور زنان درحکومت و قضاوت مربوط به  ،جماعت و جمعه
برخی از موارد مورد ادعا ناظر به فعالیت و شؤونات اقتصادي زنان است، نظیر ـ 2

  .کاستی سهم زنان در ارث و دیات
نظیر جواز تعدد همسر براي  ،برخی از موارد مربوط به حوزه خانه و خانوده استـ 3

  .مردان و واگذاري حق طالق به مردان
  .زنان از جهاد شدن برداشته نظیر ،است ناظر جسم و نت برخی از موارد نیز به حوزهـ 4

تواند به عنوان دلیلی بر برتري عقلی  میسوم و چهارم ن ،مورد دوم ،از میان این موارد
براي روشن شدن مدعا به تفصیل به  .و روحی مردان بر زنان مورد استفاده قرار گیرد

  .پردازیم میبررسی آنها 
  

  م ارث و دیه بر ضعف روحی و عقالنی زنانعدم داللت کاسته شدن سه) الف
کاسته  ،ندا هنظران توضیح داد مه طباطبایی و برخی دیگر از صاحبعال چنانکهزیرا 

به  .شدن سهم ارث و دیه زنان ناشی از نقش اقتصادي آنان در حوزه خانه و اجتماع است
مین مسؤولیت تأ این معنا که وقتی خداوند مدیریت اقتصادي خانواده را به مردان داده و

در حقیقت از سهم االرث زنان خواسته نشده که  ،واگذار کرده ایشانمعاش خانواده را به 
بلکه همه میراث زنان از آنِ خود آنان خواهد  ،در سفره خانواده مورد استفاده قرار گیرد

د دیه زنان نیز چنین تحلیلی وجو درباره .توانند به دلخواه خود مصرف نمایند میبود که 
سهم دیه آنان کاسته  ،ماعخاطر نقش اندك اقتصادي زنان در خانه و اجته یعنی ب ؛دارد

  .شده است
ي بر ا هبه هیچ صاحب اندیش ،ما در تحلیل علت کاستی سهم ارث و دیه زنان

اگر کسی چنین ادعایی  .یم که علت این امر را ضعف عقالنی زنان دانسته باشدا هنخورد
  :سیدتوان از او پر می ،بکند
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پذیرند که باید  میآیا آنان  شود، کم میسهم ارث و دیه  ،اگر بر مبناي کاستی عقل ـ1
  !یابد؟یا سهم دیه سفیهان جامعه به نصف تقلیل  سهم ارث فرزندان سفیه خانواده

ند که عقل زنان نیمی از عقل مردان ا هآیا مدعیان کاستی عقل زنان از مردان پذیرفت ـ2
همه کسانی که  ،باري! نصف شدن سهم ارث و دیه قابل دفاع باشد؟ ،است تا بر مبناي آن

ند که ا هند، فی الجمله گفتا هردان بر زنان سخن به میان آوردماز برتري عقالنی و روحی 
تواند ادعا کند که  میاما آیا کسی در این بین  ،ندبر زنان از نظر عقل و روح برتر مردان

  !ت؟روح مردان دو برابر زنان اسعقل و 
  

  عدم داللت محدودیت زنان در امور خانواده بر برتري روحی و عقلی مردان) ب
ند که از جمله ا هبرخی مدعی شد ،تشریعاتي زنان در حوزه ها در بخش برتري

. وق در حوزه خانواده استمحدودیت زنان از برخی حق ،دالیل برتري مردان بر زنان
الق به مرد واگذار یا حق ط ،انتخاب کند تواند چند همسر میگویند زن ن میکه نظیر آن

  .شده است
را براي زنان مقرر نموده و  ها که خداوند در حوزه خانواده برخی از محدودیتدر این

 ،دست مردان سپرده هیا حق طالق را ب ،مثالً حق تعدد همسر را منحصراً به مردان داده
تواند به عنوان دلیلی  میرد پرسش اساسی این است که آیا این موا ، اماجاي تردید نیست
  !عقلی مردان بر زنان تلقی گردد؟ بر برتري روحی و

ما به نیکی  ،زنان دربارهزیرا در مورد ممنوعیت تعدد همسر ؛ پاسخ ما منفی است
بلکه دالیل  ،دانیم که این امر ربطی به برتري عقالنی و روحی مردان بر زنان ندارد می

 ،به عنوان نمونه یکی از دالیل آن .آن دخیل است روانی و اجتماعی دیگر در، روحی
ي در گذشته و حال در ا هبه این معنا که چنین روی .ستها مخالفت این امر با فطرت انسان

در  چنانکه .شود که نشان از مخالفت آن با فطرت دارد میمیان اقوام و ملل مشاهده ن
توان  میبه این معنا که ن ؛شود میند چنین امري باعث اختالط میاه ا هتعلیل آن گفت

  .مشخص کرد که کدام فرزند به کدام پدر تعلق دارد
استدالل  ،این امر با قوام بودن مرد در تناقض است که در این صورت ،افزون بر آن

برتري  ،یعنی براي اثبات قوامیت مردان بر زنان ؛به آن مصادره به مطلوب خواهد بود
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ر گیرد و براي اثبات برتري عقلی و روحی مردان روحی و عقلی مردان مورد استناد قرا
  .به قوامیت مردان استناد شود ،بر زنان

خداوند  ،یعنی به حکم قوامیت مردان بر زنان ؛طالق نیز صادق است دربارهاین امر 
را  مرداندست  هحال اگر کسی واگذاري طالق ب .دست مردان داده است هطالق زنان را ب

دست مردان را  هست که احاله طالق ب، بدان معنازنان بداند شاهدي بر برتري مردان بر
  .دلیل بر قوامیت مردان بر زنان دانسته است

  
  عدم داللت محرومیت زنان از جهاد بر برتري روحی و عقلی مردان) ج

رار گرفته و آنان از جمله مواردي که در حوزه تشریع مورد استناد شماري از مفسران ق
محرومیت زنان از  ،ندا هي عقلی و روحی مردان بر زنان پاي فشردبرتر به استناد آن به

  .جهاد است
تواند به  میاما این امر ن ،، تردیدي وجود نداردکه بر زنان جهاد واجب نیستدر این

زیرا برداشتن تکلیف  .عنوان دلیلی بر برتري روحی و عقلی مردان بر زنان تلقی گردد
نان و رعایت حرمت و حریم زنان است که در خاطر ضعف جسمانی ز هجهاد از زنان ب

امروزه در کشورهاي سکوالر که  .امکان مراقبت مناسب از آن وجود ندارد ،میدان جنگ
این امر اثبات شده که در ایام  ،دندر ارتش آنان مردان و زنان به صورت مختلط وجود دار

حریم  دربارهرعایت بسیاري از امور حداقلی  ،جنگ و جهاد و در کوران حوادث آن
  .خصوصی زنان امکان ندارد

  
  ماعی بر برتري روحی و عقلی مردانعدم داللت ممنوعیت زنان از برخی مناصب اجت) د

ترین  ، مهمي تشریعی زنان برشمرده شدهها در میان مواردي که با عنوان محدودیت
ن دلیلی تواند به عنوا میمورد را باید محرومیت زنان برخی از مناصب اجتماعی است که 

  .بر برتري روحی و عقلی مردان بر زنان تلقی گردد
خداوند برخی از مناصب  ،به استناد ادله روایی و در برخی موارد ادله قرآنی ،باري

امامت جمعه و  ،مرجعیت ،تیماکنظیر ح ،اجتماعی را از عهده زنان برداشته است
ی مناصب اجتماعی یت زنان از برخمباید اذعان کرد که علت ظاهري محرو .جماعات

تواند ادعا کند که چون عقل  میچه بسا کسی  .تواند ضعف عقالنی آنان تلقی گردد می
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خداوند کارهاي مهم اجتماعی را به زنان  ،ي پایین تر از مردان قرار داردا هزنان در مرتب
  .واگذار نکرده است

 .ده استي است که به صورت روشن در گفتار عالمه طباطبایی منعکس شا هاین نکت
 ،حیات عاطفی و احساسی است نه حیات عقالنی ،ایشان مدعی است چون حیات زن

 .از زنان دور نگاه داشته شده است ،رو اموري که با عقالنیت گره بیشتري دارد ایناز
  )4/347طباطبایی، (
  

  ) شواهد علمی(نقد دلیل چهارم 
غلبه رطوبت و سردي بر مدعاهایی نظیر  ،مراد از شواهد علمی ،اشاره کردیم چنانکه

   .و بزرگ بودن مغز و قلب مردان بر زنان است زنان و غلبه خشکی و گرمی در مردان
ي جسمی و ها در تحلیل و نقد این دلیل باید بگوییم در اینکه میان مرد و زن تفاوت

 .گو نیستو جاي هیچ گفت ،تر و پرتوان ترند فیزیکی وجود داشته و مردان از زنان قوي
ل اهللا ضَّما فَبِ«تواند در فقره  میبرتري جسمی مردان بر زنان قطعاً  ،از نظر ما چنانکه

مورد نظر باشد» هم علی بعضعضَب.  
برتري علمی و عقالنی مردان  ،اما اگر کسی بخواهد با استناد به دستاوردهاي علمی

تر از  زرگبر زنان را اثبات نماید و مثالً بسان بالغی مدعی شود که مغز و قلب مردان ب
ي ها درست نظیر آن است که در دنیاي امروز و با وجود پیشرفت ،مغز و قلب زنان است

ز مغز حیواناتی همچون میمون مدعی آن باشد که مغز انسان ا ،عظیم بشر در حوزه علوم
  .تر اوست همین مغز بزرگ ،تر است و علت برتري آدمیان در حوزه علم و تعقل بزرگ

تر  مغز انسان از مغز میمون بزرگ پاسخ داده خواهد شد که اوالً زیرا بالفاصله به او
ثانیاً  .تر است نی مغز میمون از مغز آدمیان بزرگیع ؛بلکه عکس آن صادق است نیست،
  .تفکر و تعقل ربطی به بزرگی و کوچکی مغز ندارد ،هوش

دام حال اگر اندیشمندان علوم تجربی از امثال عالمه بالغی بپرسند که شما در ک
قلب و مغز مردان و زنان را وزن کرده و وزن قلب و مغز مردان را بیشتر از  ،آزمایشگاه

و اگر از ایشان بپرسند که بر  !؟پاسخ ایشان چه خواهد بود ،یدا هقلب و مغز زنان یافت
ید که بزرگی مغز و قلب داللت بر ا هاساس کدام یک از دستاوردهاي علمی اثبات کرد

  !خی خواهند داد؟، چه پاسبرتري است



 

 

183 

گاه
ید

ی د
رس

 بر
د و

نق
 ها 

ان
ر زن

ن ب
ردا

ي م
رتر

ه ب
جو

ه و
مین

ر ز
د

 

 ها، گوزن ها، کوسه ها، توان مدعی شد که نهنگ می ،آیا اگر این مدعا درست باشد
و انواع و اقسام حیونات که مغز و قلب آنها در تناسب با اندامشان از آدمیان  ها فیل

از نظر روحی و عقلی چندین برابر در مقایسه با آدمیان در جایگاه برتري  ،تر است بزرگ
  )130/بستان، ( !رند؟قرار دا

  :دهد مینشان نیز این حقیقت را مطالعات تجربی 
 دختر نوزاد مغز از پسر نوزاد مغز تولد، بدو در که دهد می نشان مطالعات تمام تقریباً«

 منوال، همین به نیز پسر نوزاد سر دور اندازه. درصد 20 تا 12 بین چیزي است، تر بزرگ
 در با را مغز اندازه سنین، همین در وقتی اما. است تر رگبز دختر نوزاد سر دور اندازه از

 مغز اندازه بین چندانی تفاوت که بینیم می کنیم، می حساب بدن کلی وزن گرفتن نظر
 از درصد 12 تا 11 بین مردان مغز وزن بزرگساالن، در .ماند نمی باقی پسر و دختر نوزاد
 از مردان وزن معموالً که گرفت نظر در هم را این باید البته و است بیشتر زنان مغز وزن
 معیار مغز خالص اندازه شاید حساب، این با. است بیشتر خودشان  همسن زنان وزن

 معناداري هاي تفاوت که مطالعاتی حقیقت، در. نباشد آن عملکرد سنجش براي مناسبی
 گفت شود یم که ناچیزند قدر آن باشند، شده قایل ساختاري نظر از مردان و زنان مغز بین

  ».گرفت نادیده باید ها نورولوژیست نظر از را مغزي هاي نیمکره در ساختاري هاي تفاوت
 )/http://www.hamseda.ir/fa/news: برگرفته از سایت(
  

  )شواهد تجربی(نقد دلیل پنجم 
به این معنا که  .حال و وضع زنان در گذشته و جهان معاصر است ،مراد از ادله تجربی

دست  هکه کارهاي بزرگ در دنیا ب اند روحی و عقلی مردان بر زنان مدعی ريمدعیان برت
دهد که عمالً  میدنیا در گذشته و حال نشان  نگاهی بهیعنی  .زنان داده نشده است

 ها، خانه تصدي وزارت ،ي بزرگ اجتماعی همچون زمامداري بر کشورهاها مسؤولیت
نقش داشتن در خلق آثار علمی  ،رگي علمی بزها نقش داشتن در اختراعات و پیشرفت

مهم و تولید علم و دانش و مسایلی از این دست به زنان سپرده نشده و آنان نقش کلیدي 
تواند دلیلی بر نقصان روحی و عقلی زنان در  میاین امر  .ندا هگفته نداشت در امور پیش

  .مقایسه با مردان باشد
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ي اجتماعی دوران ما و دوران ها واقعیتدر  نگاهی بهدر نقد این دلیل باید بگوییم که 
ي ها کافی است که فهرست چهره .گذارد میتردیدي در درستی این مدعا باقی ن ،گذشته

فرهنگی و  ،فلسفی ،ي مختلف علمیها تی را در عرصهگذار هر کشور و ملیتأثیرکلیدي و 
  .اجتماعی مورد بازنگري قرار دهیم

تی درخواهیم یافت که فزونی فهرست راح هب ،زیرا در سایه چنین نگاه آماري
ي کلیدي ها ي کلیدي مردان در حدي است که به هیچ وجه قابل مقایسه با نقشها نقش

تواند دلیلی  میچنان معتقدیم که این امر نهم ،رغم اذعان به این حقیقت هما ب. زنان نیست
  .قانع کننده بر برتري روحی و عقلی مردان بر زنان قلمداد گردد

ي ها معتقدند که عقب بودن زنان از مردان در عرصه ها خی و عموماً فمنیستبر ،باري
ند که ا هه ندادمردان بوده است که نخواسته و اجازي مزورانه ها به دلیل سیاست ،گفته پیش

برخوردار  ها سیاست و سایر عرصه ،فرهنگ ،ي در حوزه علوما هزنان از جایگاه شایست
 ،کنند که در سایه آزادي داده شده به زنان میغربی استناد  آنان گاه به جوامع بازِ .شوند

  .ندا هگذار اجتماعی خود را باز یافتتأثیري ها برخی از زنان نقش
قد است علت پیشگامی مردان در معت ،گفته ي پیشها رغم اذعان به واقعیت هنگارنده ب

ممانعت از  دخالت آنان در این عرصه و ،ي علمی و اجتماعیها آفرینی در زمینه نقش
بهترین شاهد مدعا آن است که ما به وضوح . آفرینی زنان در این عرصه نیست نقش

و  گذرد و در سایه نظام لیبرالیزم میبینیم بیش از یک سده از جامعه باز در جهان غرب  می
که در الیحه حقوق  ها بر برابري مردان و زنان در تمام عرصه تأکیددر کنار  ،سکوالریزم
چنان فزونی نقش هم ،انسیون رفع تبعیض از حقوق زنان گنجانده شدهبشر و کنو

  .تگذار مردان نسبت به زنان قابل مقایسه نیستأثیر
و جنسیت  نسیت سران کشورهاي مختلف اروپاییبراي اثبات مدعا کافی است ج

  . آنها را مورد بررسی قرار دهیم تا درستی مدعا آشکار گردد يوزرا
اجتماعی  ،ي مختلف علمیها باعث کاستی نقش زنان در عرصهاز نظر ما آنچه  ،باري

در عرصه خانه و خانواده را اراده تکوینی خداوند است که سه نقش مهم  ،و سیاسی شده
ـ 2 ؛داريـ همسر1 :زنان در نظر گرفته است و آن سه نقش عبارت است ازبراي 
  .فرزندداري ـ3 ؛داري خانه
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یاد شده » لسن تبعح«از آن به  6پیامبر این همان نقشی است که در گفتار نغز
تر،  بارت روشنبه ع .توان در همین جمله خالصه کرد میزیرا این سه نقش را  .است
ما . داري مطلوب در حقیقت شعاعی از همسرداري مناسب استداري و فرزند خانه

گذار تأثیري ها معتقدیم که این سه نقش از چنان اهمیتی برخوردار است که هرگز از نقش
شود و  میکمتر تلقی ن ،اجتماعی و علمی که ممکن است بسیار چشمگیر به نظر رسد

ي مورد بحث اجتماعی گرچه در ظاهر در دست مردان ها اساساً باید اذعان کرد که نقش
  .اما در باطن در دست زنان قرار دارد ،است

اجتماعی و  يها انکار کند که عموم موفقیت مردان در عرصه تواند میزیرا چه کسی 
به این معنا که در دوران طفولیت تا نوجوانی و  .گردد میعلمی به نوعی به زنان باز 

ند و اینک که چنان توفیقات بزرگی در ا هآفرین پرود چنین نقش ادران آنان را اینم ،جوانی
ش روحی و ایجاد مین آرامتوانند نقش همسران خود را در تأ مین ،خود دارند اند وردهپر

بسزایی در استمرار این  تأثیربخش در محیط خانه و خانواده که  شیرین و لذتفضاي 
  .انکار کنند ،ي اجتماعی داردها دست از نقش

به طور طبیعی زمینه  ،چون اراده تکوینی خداوند چنین نقشی را از زنان خواسته ،باري
شد و دنیاي  در طول تاریخ بشري فراهم ها آفرینی بیشتر مردان در این عرصه رشد و نقش

رغم تالش مضاعف براي برابر ساختن نقش اجتماعی و علمی زنان با  همتمدن امروز ب
نتوانسته توفیقی در این عرصه پیدا کند و  ،ه با قانون تکوینی خداوندرزمبا خاطر به ،مردان

 بلکه به شکست خود در مبارزه با قانون ،در آینده نیز نه تنها توفیقی نخواهد یافت
  .داوند اذعان خواهد کردتکوینی خ

ي ها آیا عدم برابري زنان با مردان در عرصه ،حال پرسش ما این است که با این فرض
آیا ! روحی و عقلی مردان بر زنان است؟مختلف علمی و اجتماعی لزوماً به معناي برتري 

کار اناراده تکوینی خداوند را در آنها  توان نقش میتقسیم مشاغل مختلف میان مردان که ن
معناي برتري روحی و عقلی برخی از مردان  هماره به ،کرده تأکیدکرد و قرآن خود بر آن 

  !ست؟بر برخی دیگر ا
ین عرصه روي آورد و مثالً خاطر عالقه وافر به هنر به ا به عنوان مثال اگر مردي به

 ،خاطر عالقه به پزشکی هپیکرتراش یا خطاط ماهري شد و دیگري ب ،نقاش ،دان موسیقی
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 ،ي شناخته شدا هدان برجست، ریاضییا عالقه به ریاضیات ،جراحی مشهور در جهان شد
از عقل و  برتر و بیشتر ،توان مدعی شد که عقل و روان پزشک جراح یا ریاضیدان می

  !روان آن هنرمند است؟
  

  )شواهد اجتماعی(نقد دلیل ششم 
وجه هفتم  ،دهترین وجه ترجیح که در گفتار شماري از مفسران منعکس ش سست

آنان  ،گویند چون خداوند به مردان محاسن و عمامه داده میآنان  ،است که بر اساس آن
  .است  هاین وجه ترجیح در گفتار زمخشري و نسفی انعکاس یافت .بر زنان ترجیح دارند

آیا ! ؟، مایه برتري آنان بر زنان استندا هکه مردان داراي محاسن و عماماین راستی هآیا ب
 زنانر ه گذاشتن مردان امري وحیانی و تکوینی است که باید آن را به عنوان برتري بعمام

که در فالن فرهنگ و ملیت مردان بر سر خود عمامه تر، این به عبارت روشن! برشمرد؟
 ،بر اساس چه مبنایی ،از سویی دیگر !، دلیل برتري مردان بر زنان است؟گذارند می

برتري مردان بر تواند دلیل بر  می ،عرفی و اجتماعی بوده گزاردن عمامه بر سر که یک امر
  !زنان تلقی گردد؟

باید پرسید  ،خاطر داشتن محاسن بر زنان برتري دارند هگویند مردان ب میکه اما این
مردانگی مردان را آشکار  ،آیا مقصود آن است که محاسن! معیار این برتري چیست؟

این است که  به این معنا که مدعا .عا خواهد بوددلیل عین مد ،سازد که در این صورت می
  !بر زنان ترجیح دارند ،ندمردند و دلیل آن نیز این است که چون مردان مردان برتر از زنان

با فرض  ،شود میو اگر مقصود آن است که محاسن باعث فزونی زیبایی مردان 
یبایی آنان نان باعث زآیا محاسن نداشتن ز ،باید پرسید که با این فرض ،پذیرش این مدعا

  !نشده است؟
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  گیري خالصه و نتیجه
زیر قابل برتري مردان بر زنان انعکاس یافته، نکات  دربارهچه در این مقاله از آن

  :استفاده است
برتري ذاتی و کرامتی مردان بر زنان از  ،برخی براي اثبات برتري مردان بر زنان ـ1

روحی و  ،دان در نظام تکوین و از نظر عقلیمر ،از نظر آنان. ندا هسخن به میان آورد
  .ندبدنی بر زنان برتر

معناي کرامت  ن بر زنان از نوع برتري ذاتی و بهبرتري مردا ،از نظر عالمه طباطبایی ـ2
ثر از اقتضاي زندگی ، و این امر متأست، بلکه برتري از جهت تعقل استنیمردان بر زنان 

  .آورد میپدید ن است که لزوماً کرامتی را براي مردان
الرِّجالُ قَوامونَ علَى (وجود آیه  ،از جمله دالیل مدعاي برتري زنان بر مردان ـ3
اءّستأکیددهی مردان بر زنان از سوي خداوند  از فضیلت ،است که در آن )34/نساء()...الن 
  . استروایات مختلفی که در آنها از نقصان عقول زنان سخن به میان آمده  ، و نیزشده

عموم مفسران اختصاص شماري از احکام تشریعی را دلیل برتري روحی و عقلی  ـ4
گویند وقتی زنان از تصدي برخی مناصب مهم  میبه این معنا که  .ندا همردان بر زنان دانست

یلی بر برتري این امر دل ،ت به مردان داده شدهنیا حق طالق و حضا ،ندا هاجتماعی منع شد
  .ستمردان بر آنان ا

برتري روحی و  ،ي علمیها ند با استناد به تحلیلا هبرخی از مفسران کوشید ـ5
حرارت و خشکی در مردان و غلبه ادعاي غلبه  .جسمی مردان بر زنان را اثبات کنند

ناظر به دستاوردهاي علمی مربوط به فیزیولوژي بدن مردان و  ،در زنان رطوبت و سردي
 .ثر باشدچون روان آنان مؤتواند در چند و  میزنان است که 

برتري مردان بر زنان را اثبات  ،هیچ یک از ادله گفته شده ،از نگاه نگارنده
اگر کسی هم . توان از برتري جسمی مردان بر زنان سخن گفت میکند و تنها  مین

 .ارد، باید ادله دیگري اقامه کندد تأکیدچنان بر برتري مردان بر زنان 
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  :ها نوشت پی
أنه سئل ما فضل الرجال على 6فی العلل عن النبی«: این استروایت  -1

النساء؟ فقال کفضل الماء على األرض فبالماء تحیى األرض و بالرجال تحیى النساء و 
ثم قال أال ترى إلى النساء کیف یحضن . لوال الرجال ما خلقت النساء ثم تال هذه اآلیۀ

تفسیر الصافی، ( ».ء من الطمث یبهم شیو ال یمکنهن العبادة من القذارة و الرجال ال یص
1/448(  
  

 :مآخذو منابع 
،  العلمیه دارالکتب ،بیروت ،العظیم القرآن تفسیر فى المعانى روح ؛محمود سید ،آلوسى .1

 .   ق 1415
 .تا  ، بیروت، دار احیاء الکتب العربیۀ، بىشرح نهج البالغه ؛اهللا  ابن ابى الحدید، عبدالحمید بن هبه .2

 .بی تا،  موسسۀ التاریخ ،بیروت ،التنویر و التحریر ؛طاهر بن محمد ،عاشور ابن .3
 .ش1388، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هاي جنسیتی اسالم و تفاوت ؛بستان، حسین .4
  . ق 1420 ،بعثت بنیاد ،قم ،القرآن تفسیر فى الرحمن آالء ؛جواد محمد ،بالغى نجفى .5
 هاى پژوهش بنیاد ،مشهد، فی تفسیر القرآن روح الجنان و روح الجنان ؛رازي، ابوالفتوح .6

 . ق 1408 ،رضوى قدس آستان اسالمى

 .ق1420،  العربى التراث احیاء دار ،بیروت،  الغیب مفاتیح ؛عمر بن محمد فخرالدین ،رازى .7
 ،العربی الکتاب دار ،بیروت ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف ؛محمود ،زمخشرى .8

 . ق1407
 التعارف دار ،بیروت ،القرآن تفسیر الى االذهان ارشاد ؛اهللا حبیب بن محمد، نجفى سبزوارى .9

 . ق 1419 ،للمطبوعات

 .ش 1373 ،داد نشر دفتر ،تهران ،الهیجى شریف تفسیر ؛على بن محمد ،الهیجى شریف .10
 .  ق 1414 کثیر، ابن دار دمشق، ،القدیر فتح ؛على بن محمد ،شوکانى .11
 ، اسالمى فرهنگ انتشاراتقم،  ،بالقرآن القرآن تفسیر فى الفرقان ؛محمد، تهرانى صادقى .12

 . ش 1365
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 انتشارات جامعه مدرسین،دفتر ، قم، المیزان فى تفسیر القرآن ؛طباطبایى، سید محمد حسین .13
 .ق1417

 .ش 1377، تهران دانشگاه انتشاراتتهران،  ،الجامع جوامع فضل بن حسن؛طبرسى،  .14

 .ش1372تهران، انتشارات ناصر خسرو، ، لقرآنمجمع البیان فى علوم ا ؛ــــــــــــــــــ  .15
 . بی تا ،العربى التراث احیاء دار ،بیروت، التبیان فى تفسیر القرآن ؛طوسى، محمد بن حسن .16
 .  ش 1360، صدوق انتشارات ،تهران ،عاملى تفسیر ؛ابراهیم، عاملى .17
 .تا  ى، بۀاالسالمی ۀتهران، المکتبۀ العلمی، کتاب التفسیر ؛، محمدبن مسعودعیاشی .18
 .1413، دارالمعرفه، بیروت، تفسیر بغويفرّاء بغوي، ابومحمد،  .19

 ،النشر و للطباعۀ المالك دار ،بیروت ،القرآن وحى من تفسیر ؛حسین محمد سید ،اهللا فضل .20
 . ق 1419

 تبلیغات دفتر انتشارات مرکز، قم، تفسیر القرآن فى األصفى ؛محسن الفیض کاشانى، م .21
  .ق1418 ،اسالمى

ـ ـــــــــ .22  . ق 1415 ،الصدر انتشارات ،تهران، صافىالتفسیر  ؛ـــــــــــ
 سازمانتهران،  ،الغرائب بحر و الدقائق کنز تفسیر ؛محمدرضا بن محمد ،مشهدى قمى .23

 .ش1368 ،اسالمى ارشاد وزارت انتشارات و چاپ
 محمد ىکتابفروشتهران،  ،المخالفین الزام فى الصادقین منهج تفسیر ؛ اهللا فتح مال ،کاشانى .24

 .ش 1336 ،علمى حسن

 .ش1388على اکبر غفارى، تهران، دارالکتب االسالمیه، : تحقیق، کافی ؛محمدبن یعقوبکلینی،  .25
 األعلمی مؤسسۀ ،بیروت ،العبادة مقامات فى السعادة بیان تفسیر ؛محمد سلطان ،گنابادى .26

  . ق 1408 ،للمطبوعات
  .ق 1424 ،اإلسالمیۀ بالکت دار ،تهران ،الکاشف تفسیر ؛جواد محمد ،مغنیه .27
 .ش 1374 تهران، دارالکتب االسالمیه،، تفسیر نمونه ؛همکارانناصر و  ،شیرازي مکارم .28

   .ش 1367،  سروش انتشارات ،تهران ،نسفى تفسیر ؛محمد الدین نجم نسفى .29


