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تاريخ دريافت 1831/5/11 :؛ تاريخ پذيرش نهايي1831 /1/3 :

قرآن و مسؤولیت مدنی زنان

*

علی شیرخانی

چکیده
انسانهای موجود در کره زمین ،تقریباً ،بهطور مساوی به دو گونهه زن و مهرد تقسهی شهههانه .از آغهاز
زنهگی مشترک میان انسانها ،همواره سلطه و حاکمیت از آن مردان بوده است .پرسش این است که ،از
نظر قرآن که محک ترین سنه وحی است ،آیا سلطه و استیلای زنهان نهاروا و نامشهروی میباشهه بههین
معنی که ،در صورت احراز مسؤولیت ،گناه مرتکب شههانه در این مقاله سه آیه مه از سورههای قرآنی
( 222بقره 43 ،نساء و  44احزاب) که فقها و علمهای سهلو و فلهو ،از ایهن آیهات بهرای منهی په یر
مسؤولیت مهنی از سوی زنان ،استفاده کردهانه ،مورد نقه و بررسی قرار گرفته و نتیجه به دسهت آمههه،
آن است که آیات م کور از لحاظ دلهالی ،نهافی مسهؤولیت زنهان نیسهتنه و زنهان میتواننهه مسهؤولیت،
ریاست ،وزارت و ...داشته باشنه .حهاکثر دلالت آیات ،مربوط به شؤون فانوادگی بوده و یکی از آیات نیهز
کلاً مربوط به زنان پیامبر است و هیچ ارتباطی به موضوی بحث نهارد.
كليد واژهها
قرآن ،زنان ،مسؤولیت ،ریاست ،سلطه و مسؤولیت مهنی.

*عضو هیاتعلمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحه ق
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مقدمه

با ظهور اسلام در شبه جزیره عرب ،دین اسلام به عنوان آفرین و تکامل یافتهترین دین،
مطرح گردیه و از زمان بعثت رسول اکرم (ص) تا زمان رحلت ایشان ،کلمات آن حضرت پس از
قرآن کری منبی اصلی تشریی و قانونگ اری بوده است .مسلمانان فه فود را از قرآن و از
لسان نبی اکرم دریافت میکردنه که بعهها این دو منبی با عنوان «کتاب و سنت» شنافته
شههانه .هر چنه شیعه ،سنت نبوی و علوی را تؤامان بهعنوان منبی اجتهاد و استنباط معرفی
مینماینه ،چرا که اهل بیت رسولا( ...ص) بهعنوان بهترین مفسران سنت نبوی محسوب
میشونه.
مسلمانان با رحلت پیامبر (ص) اسلام ،افتلاف و تشتّت آراء در مسائل شرعی پیهها کردنهه و
با پیهایش چنین افتلافی ،ضرورت تعیین ضوابطی برای تشه یص احکهام شهری احسها شهه.
مسلمانان اهل سنت ،علاوه بر چهار منبی اصلی یعنی قرآن ،سهنت ،اجمهای و عقهل؛ اجتههاد بهه
رأی ،قیا  ،استحسان ،مصالح مرسله وسه ذرایی و غیره را بهعنوان منبی اجتهاد در کتهب فهود
آوردهانهه (ریسههونی .)364 :6431 ،ولهی شهیعیان کهه پههس از رحلهت پیهامبر (ص) از عرصهههی
حکومت و حکمرانی دور بودنه ،فقط چهار منبی اصلی را به عنوان منابی اصیل اجتهاد و دریافهت
احکام شری بیان کردنه (نراقی .)334 :6423 ،یکی از مه تهرین منهابی اجتههاد و فهه وظهایو
دینی مسلمانان ،قرآن کری است .قرآن از منابی مسل فقهی است کهه ههیچ یهک از فرقههههای
اسلامی و مکاتب فقهی در مبنا و منبی بودن آن هیچ شک وتردیهی نهارنه .کتاب مقه قهرآن،
به اعتراف و اذعان تمام مسلمانان همانگونه که فهاونه بهر پیهامبر(ص) نهازل کهرده اسهت .هه
اکنون در دستر مسلمانان است؛ و در همه ازمنه توانسته اسهت بهه عنهوان غنهیتهرین منبهی
اجتهاد برای است راج قوانین شرعی ،جهت پاس گوئی به نیازهای فردی و اجتماعی بشهر باشهه.
دربارهی آیات قرآن کری  ،تقسی بنهیهای فراوانی شهه است از جمله تقسی بنهیها ،نصهوص و
ظواهر قران است (سیه مرتضی .)231 :6431 ،مراد از نص و نصوص ،عبارت صریح قرآن اسهت.
وقتی در قرآن کری آمهه باشه که «اق الصلاه» دیگر هیچ شک و شبههای بهاقی نمهیمانهه کهه
نماز واجب است .اما مراد از ظاهر و ظواهر ،آن است کهه از کلمهات ،یهک معنها ظهاهر اسهتنباط
میشود ولی احتمال معنای دیگر نیز وجود دارد .اما حمل بر معنای دیگر نیهاز بهه قرینهه دارد و
در صورت قرینه نهاشتن ،حمل بر معنای ظاهری آن میشود .قرآن از ایهن زاویهه هه نصوصهات
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دارد و ظهورات (امام فمینی ،)94-93 :6341 ،ل ا درباره استفاده از قرآن در طول تاریخ اسهلام
افراط و تفریط شهه است ،اسماعلیه ه بهه ظهاهر تمسهک مهیکردنهه و هه بهه بهواطن قهرآن.
افباریها ،معانی قرآن را از ائمه اطهار علیه السلام ،مطالبه میکردنه (عل الههین-226 :6994 ،
 .)261ولی شیعیان امامی اصولی ،طرفهار اجتهاد بودنهه و معتقهه بودنهه ظههورات قهرآن قابهل
استناد است و میتوان احکام را از آنها به دست آورد (علامه حلی.)436 :6364 ،
البته پرواضح است که استفاده بهینه از قرآن ،بهویژه احکام مربوط به تقنین و تشهریی چنهان
ساده نیست که هر کس بتوانه مستقیما و بهون هیچ گونه فحص و جستجو ،بهان مراجعه کنهه.
ل ا علمای شیعهی امامیه بر اسا اصول اجتهاد و استنباط ،توانستهانه از قهرآن کهری اسهتفاده
نماینه .در این نوشته نیز سعی میشهود کهه براسها اصهول اجتههاد ،آیهاتی کهه مربهوط زنهان
میباشه ،مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مش ص گردد کهه آیها زنهان نیهز مهیتواننهه هماننهه
مردان به فعالیتهای م تلو علمی ،سیاسی ،اجتماعی ،اجتهادی ومهنی بپردازنه یا نه چرا کهه
ه اکنون و پس از گ شت ثلث قرن از انقلاب اسلامی ،همچنان این پرسش مطرح میشهود کهه
آیا زنان میتواننه مسؤولیتهای مهنی و سیاسی از قبیل ریاست ،وزارت و غیهره ،په یرا باشهنه
این نوشته سعی دارد که ضمن طرح اصل جواز مشارکت زنان در امور سیاسی ،به بررسهی آیهات
 222سوره بقره 43 ،سوره نساء و  34سوره احزاب بپردازد.
گفتار اول :جواز و عدم جواز مسؤوليتهای مدني زنان
قبل از اینکه به بررسی آیات قرآن کری بهعنوان مه ترین منبی فقه سیاسی شیعه نگریسهته
شود ،ابتها لازم است اصل جواز فعالیت زنان در امور سیاسی و اجتماعی مورد مهاقه قرار گیهرد
به عبارت دیگر ،آیا اصل فعالیت آنان از این منظر رواست یا نارواست آیها زنهان هماننهه مهردان
پستها و مناصبی سیاسی در افتیار میگیرنه و در صورت مثبت بودن ،آیا این مناصب حههود
و محهودیتی فاص نیز دارد
برای پاسخ به مطلب فوق بایه به اصل تکلیو انسان توجه شود .آیهات و حتهی روایهات اصهل
تکلیو را ه برای زن و ه برای مرد قائل هستنه .انسان بمها ههو انسهان مکلهو اسهت و ههیچ
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قیهی در این زمینه مشاههه نمیشود ،مگر در مواردی که دلیل فهاص داشهته باشهی کهه ایهن
مورد تکلیو مربوط به زنان است و یا به مردان تعلق دارد.
یکی از مصادیق تکلیو مسؤولیتپ یری در جامعه انسانی است .تکلیهو و مسهؤولیتپه یری
نیز به صورت فردی و جمعی و اجتماعی تحقق میپ یرد (مطهری .)244 :6432 ،بهطهور مثهال
میتوان به آیات امر به معروف و نهی از منکر اشاره کهرد .آیهه «ولهتکن مهنک امهه»( ،سهوره آل
عمران ،آیه  )643و «کنت فیر امه»( ،سوره آل عمران ،آیه )664و «ویهأمرون معهروف و ینههون
عن والمنکر»( ،سوره آل عمران،آیه  )663و «و المنافقون و المنافقات بعضه من بعه ٍ یهأمرون
باالمنکر و ینهون عن المعروف»( ،سوره توبه ،آیه )13و «والمؤمنهون و المؤمنهات بعضهه اولیهاء
بع ٍ یأمرون بهالمعروف و ینههون عهن المنکهر»( ،سهوره توبهه ،آیهه )36و «والتهائبون العابههون
الحامهون السائحون الراکعون السهاجهون الهامرون بهالمعروف و المنهاهون عهن المنکهر» (سهوره
توبه،آیه .)662به اصل تکلیو و مسؤولیت پ یری انسان بما هو انسان ،اشاره دارنه .انسان اعه از
م کر و مؤنث ،این ویژگیها را دارد و فطاب بهه انسهان اسهت کهه بایهه نیکهیهها را عمهل و از
زشتیها پرهیز کنه و نمیتوان گفت که امر به معروف و نهی از منکر از جمله وظایو افتصاصی
مردان است .از آنجا که معروف و منکر عام هستنه ،شامل معروفات و منکرات سیاسی مهیشهود.
حال این پرسش مطرح است که آیا زنی که منکر و معروف سیاسی را نشناسه ،مهیتوانهه آمهر و
ناهی آن باشه .شنافت منکر و معروف سیاسی نیز مستلزم حضهور زن در صهحنهههای سیاسهی
است.
اگر ب واهی آیات امر بهه معهروف و نههی از منکهر را بهه مهوارد افلهاقی ،فهانوادگی و غیهره
ت صیص بزنی  .این ت صیص فلاف ظهور آیات است و اطلاق آیه کلیه موارد را شامل مهیشهود.
در سوره انفال آیه  33و مائهه آیه 13بحث هجرت،جهاد در راه فها مطرح میشود و موارد فهوق
نیز بنا به گواهی تاریخ و روایات ،موارد افتصاصینمی باشنه.
ممکن است در اینجا دو پرسش اساسی مطرح شود که هر کهام به نوبه فود در دلالت آیهات
به مراد و مقصود ،فلل وارد نمایه.
پرسش اول :اینکه آیات با لفظ م کر ذکر شهه است .در آیه  33سوره انفال می فرمایهه« :یها
ایها ال ین آمنوا و هاجروا و جاههوا» و در آیه  13مائهه نیزمی فرمایه «یا ایها اله ین آمنهوا مهن
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یرته منک عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحبه و یحبونه ..یجاههون فی سبیل الله »..آیا لفهظ
م کر انصراف نهارد که مراد ،مردان هستنه
در جواب بایه گفت که اولا موارد زیادی در قرآن وجود دارد که با لفظ م کر ذکر شهه اسهت
ولی قطعا ،مراد تنها مردان نیستنه ،بلکه اع از مرد و زن است .به طور مثهال دربهارهی تعلهی و
تزکیه آیه میفرمایه« :یزکیه و یعلمه الکتاب و الحکمه» (سوره جمعه،آیه .)2آیا بها توجهه بهه
آیه م کورفقط مردان تعلی و تزکیه دارنه قطعا جواب منفی است .زنان نیز به ایهن مقهام نائهل
میشونه .ثانیاً قرآن بر اسا زبان محاورهای مردم عرب نازل شهه ،هر چنه فصیحتهرین و بلیهغ
ترین آن است .در محاورات عرب ،برفی اوقات م کر ذکر میشود ولی مراد اع از م کر و مؤنث
است .کما اینکه در زبان فارسی ما میگوئی « :مردم» ،مردم اع از زن و مرد است .در آیههی13
سوره مبارکه روم میفرمایه« :الله ال ی فلقک من ضعو ث جعل من بعه ضعو قهوه ثه جعهل
من بعه قوة ضعفا و شیبه» ( سوره روم ،آیه  .)13آیا مراد فلقت ،ضعو و پیهری مهرد اسهت کهه
تمام افعالش م کرآورده شهه است قطعا جواب منفی است.
پرسش دوم :اینکه قبول داری که در کلمات قرآن برفی افعال م کر ذکهر شههه اسهت ولهی
مراد اع از مؤنث و م کر است ،اما بایه به این نکته توجه داشت که بایه به دنبهال فهرد اکمهل و
ات و مصهاق تام آیات رفت .مصهاق تام آنها نیز مردان هستنه ،مهیتهوان از روایهات نیهز قهرائن
آورد .به طور مثال جهاد ابتهائی بر مردان واجب است.
جواب :اولاً انصراف به مردان ،فلاف ظاهر آیات است ،وانگهی که قرائن نیزوجود نهارد .اما روایات
نیز ناظر به وضعیت عادی زنهگی انسانها است ،کما اینکهه در مقهام دفهای و وضهعیت اضهطراری
دفای مقه و مقابله مثل بر زبان نیز واجب است .ثانیاً ،در صورت نههی مشهارکت زنهان در ایهن
گونه امور ،ثانیا و بالعرض است ،یعنی اینکه آنان تکالیو اهمهی دارنهه و در صهورت وجهود اهه
نوبت به مه نمیرسه .حفظ کیان فانواده از اه واجبات برای زنان است.
از نمونههای فراوان میتوان جهت پ یر مسؤولیتهای مهنی برای زنهان اسهتفاده کهرد .از
جملهآنها ،میتوان به بیعتهایی که زنان با پیامبر (ص) داشتهانه اشاره کرد که همه دال بر ایهن
است که پیامبر(ص) آنها را صالح برای بیعت کردن میدانسته که با آنها بیعت کهرده اسهت،و الها
پیامبر(ص) میفرمود :برویه شوهرهای شما بیاینه بیعت نماینه .نمونههههای فهوق و نمونههههای
دیگر که در کتب روایی و تاری ی ،به آنها پردافته شهه است ،دال بر این اسهت ،جهواز حضهور و
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مشارکت زنان از ناحیه شاری مقه و معصومین علیه السلام صادر شهه است .حال با توجه بهه
مباحث فوق ،آیات مورد اشاره در صفحات پیشین مورد بررسی قرار فواههه گرفهت تها ملاحظهه
شود که دلالت آیات بر حضور ومسولیت مهنی زنان است و یا عهم حضور مهیباشهه! ههر چنهه
نگارنههی این سطور تلا فواهه کرد که حضور و جواز را اثبات نمایه.
گفتار دوم :درجه و برتری مردان بر زنان
«المطلقات یتربصن بانفسهن ثلثه قروه و لا یحل لهن ان یکتمن ما فلق الله فی ارحامهن ان
کن یؤمن بالله والیوم الافر و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا و لههن مثهل اله ی
علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه والله عزیز حکی » (زنهانی کهه طلهاق داده شهههانهه ،از
شوهر نمودن فودداری نماینه تا سه پاکی بر آنان بگ رد و برای آنان روا نیست حملی کهه فهها
در رح آنها آفریهه کتمان کننه اگر به فها و روز قیامت ایمان دارنه و شهوهران آنهها در زمهان
عهه حق دارنه آنها را به زنی فود باز رجوی دهنه اگر که نیت ساز دارنه به نفی زنهان حقهوق
شنافته شههای است ماننه آنچه بر ضررشان است و برای مردها افزونهی بهر زنهاسهت و فهاونهه
نفوذناپ یر داناست) (سوره بقره ،آیه.)222
آنچه در این آیه مورد بحث است ،فراز آفر آیه و مساله درجه و برتری مردان میباشه.
مرحوم محمهتقی فوانساری استنباطی دارد که موافق سلطه و برتری مردان بر زنهان اسهت.
ایشان معتقه است که از ظاهر آیه چنین استفاده میشود که زنان یک سری حقهوقی دارنهه کهه
از مردان مطالبه مینماینه ،ماننه نفقه و امثال آن و حتی آنها بابت کار در منزل و شهیردادن بهه
بچه و ..میتواننه حقوق مطالبه نماینه .به باور فوانساری مطالبهی چنین حقوقی مترتهب اسهت
به پ یر سلطه و ارتفای و درجهمردان .در حقیقهت بهر اسها اراده الههی شهاری مقهه یهک
معامله و تجارت میان زنان و مردان رق زده است .مردان برتری دارنه ،چون نفقه و امثهال ذلهک
پردافت مینماینه و زنان نیز در برابر دریافت نفقه و غیره تمکین دارنه(فوانساری.)3:6341،
صاحب مجمی البیان در طرح این آیه احتمالات گونهاگون را مطهرح کهرده اسهت (طبرسهی،
 )131 :6342که عبارت است از :برفی درجه را به معنای فرمانروایی مردان مهیداننهه .برفهی
آن را در میراث و جهاد مطرح کهرده انهه و برفهی هها مسهالهی معاملههی زن و مهرد را مطهرح
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کردهانه و .. ..صاحب مجمی در پایان بحث درجه مردان؛ روایتی از حضرت رسول (ص) نقل مهی
کنه که اگر من اجازه داشت که امر کن کسی بر کس دیگری سجهه کنه ،دستور مهیدادم کهه
زنان بر مردان سجهه نماینه (همان.)131 ،
از مجموی دیهگاههای مطرح شهه میتوان چنین استنباط کرد کهه فضهل و درجهه و برتهری
مردان را ،عبارات فوق میرسانه و در نتیجه ،نمیتوان اجازه مسهؤولیت په یری را بهه زنهان داد،
چرا که در صورت پ یر مسؤولیت ،بر مردان سلطه فواهنه داشت و حال آنکه ایهن مسهاله در
سیاق آیه نفی شهه است ،پس نوی زنان بر مردان سلطه ن واهنه داشت.
در بررسی و تبیین این آیه بایه به چنه نکته اشاره کرد:
اولاً :در صورتی که تفسیر سلطهی نوی مردان بر زنان را بپ یری که در برفی از تفسیرها ،گفته
شهه تمام مردان بر زنان مسلط هستنه .در این صورت ،با دیگر مسلمات دینی این تفسیر
تعارض فواهه داشت .به طور مثال در یکی از آیات قرآن کری آمهه است که «هل یستوی
ال ین یعلمون و ال ین لا یعلمون»( ،سوره زمر ،آیه .)9این آیه به صورت استفهام انکاری مطرح
شهه است و مضمون آیه نیز به صورت اطلاق و عام است .تقاوتی میان زن و مرد گ اشته نشهه
است .آیه دیگر میفرمایه« :فضل الله المجاههین علی القائهین اجرأ عظیما»( سوره نسا،
آیه .)91در این آیه نیز مجاههین بر کسانی جهاد نکردهانه ،برتری دارنه .حال پرسش این است
که اگر زنی مجاههه نمایه و مردی قائه باشه ،آیا زن برتری فواهه داشت یا نه قطعا بر اسا
مضمون آیه ،پاسخ مثبت است.
ثانیاً :در صورت پ یر مطلب فوق ،امری غیر عقلائی تلقی میشود ،چون که در مصادیق
فارجی ،در صورتی که برتری و فضل از زنان مشاههه شود ،مورد پ یر قرار نمی گیرد .به
طور مثال اگر یک زنی دارای ویژگیها و ت صصیهای برتری در یک مورد داشته باشه ،ولی در
عین حال بگوئی که مرد بر زن برتری دارد ،به صورت طبیعی و عقلائی در صورتی که زن
برتری داشته باشه(کما اینکه در موارد بسیار مشاههه میشود که همچون برتری وجود دارد)
عاقلانه نیست که مردان بر آنان سلطه و استیلا داشته باشنه.
ثالثاً :اگر یک مقهاری موضوی شکافته شود ،عرفا هه ایهن مسهاله پ یرفتهه نیسهت .در اجتمهای
انسانی هیچ مردی که ،نسبتی با یک زن ،نهاشته باشه ،نمیتوانه بر زن سلطه داشهته باشهه .آن
نسبت ه در صورت صغیر بودن زن ،پهر ،و در صورت متأهل بودن ،شوهر میتوانه باشهه (علهی
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فرض قبول سلطه مردان) .آیا روا است که بگوئی فلان آقا بر فلان فان از بهاب اینکهه آقاسهت و
ایشان فان است؛ سلطه دارد
ممکن است به استهلالهای فوق ،ایراد گرفته شود که مراد آیه از درجه ،نوی مردهاست .مردها
بما هو مرد ،برتری و فضیلت دارنه ولی در مصادیق ممکن است عکس قضیهیصادق باشه .بهین
معنی که برفی از زنان بر مردان مسلط باشنه ،ولی برفی موارد ناقص کلیت مفهوم آیه ن واههه
بود.
در جواب بایه گفت که :آیه چنین ظهور نهارد که مراد نوی مردها باشه ،چرا که آیه در مقهام
بیان مباحث مربوط به مسائل فانوادگی و امر طلاق و رجهوی مهیباشهه .وانگههی همهین قهرائن
مربوط به طلاق موجب میشود کهآیه دلالت عام و تام نهاشته باشه و در موارد فاص اطلاق شود
آن ه برتری در مقام رجوی است.
علامه فضل الله از علمای برجستهی لبنان ،موضوی آیه را تحهیه به مسایل فانوادگی کرده و
مینویسه« :این درجه و برتری ،مربوط به اداره و اشراف فانواده است کهه برعهههه مهرد سهپرده
شهه است و این مساله به مبنای شرف و برتری مردها به صورت عام نمیباشه و مقیه بهه همهان
مسالهی ادارهی فانواده است»( فضل الله.)621 :6321 ،
آیت اله صادقی تهرانی نیز در تفسیر «الفرقان فی تفسیر القرآن» و ترجمهی قرآن کری  ،برتهری
مردان را در مساله طلاق دانسته است و مینویسه« :اگر مردهها قصهه اصهلاح و سهاز دارنهه و
میفواهنه به زنهگی فودشان تهاوم بب شنه ،در این صورت ،درجه و اعتبهار و برتهری دارنهه و
میتوانه رجوی نماینه و زن فود را دوباره به زوجیت افتیهار نماینهه» (صهادقی تهرانهی:6411 ،
.)619
گفتار سوم :قيوميت مردان بر زنان
«الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضه علی بع ٍ و بما انفقوا من امواله » ( ،مهردان را
بر زنان سلطه و حق نگهبانی است ،به واسطه آن برتری کهه فهها بهر بعضهی مقهرر داشهته و بهه
واسطهی آنان که مردان از مال فود بایه به زنان نفقه دهنه) (سوره نساء ،آیه .)43
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آنچه در این آیه مورد مناقشه و بحث میباشه ،واژهی «قوامون» است .در کتب تفسیری و لغوی
قوامون را سرپرستی ،پاسهاری و فرمانروایی ،معنا کردهانه .بسیاری از علمهای سهلو و فلهو بهر
این اعتقادنه که «قوام» یعنی اینکه مردان بر زنان سلطه دارنه .مرحوم طبرسی در تفسهیر فهود
معتقه است که مردان بر زنان سلطه و قوام دارنه در امر تهبیر ،تعلی و حتی تأدیب ایشان .علت
برتری و سلطهی مردان را عل و عقل و تصمی گیری و صهاحب نظهر بهودن مهیدانهه و نتیجهه
میگیرد که عاقلانه آن است ،کسانی که در این امور برتری دارنه ،بر دیگهران کهه برتهر نیسهتنه،
سلطه داشته باشنه (مسعود6341: 6431 ،و طبرسی.)12-19: 6342،
علامه طباطبایی در المیزان ،تقریبا شبیه نظر مرحوم طبرسی را دارد .ایشان مینویسه:
مراد از جمله «بما فضل الله بعضه علی بع » که پس از «الرجال قوامان علهی النسهاء» آن
زیادت هایی (افزودنیها و دارا بودنها) است که فهاونه متعال به مردان داده است .چرا به حسب
طاقتی که بر اعمال دشوار ،مردها دارنه .چون زنهگی زنان زنههگی احساسهی و عهاطفی اسهت و
اسا سرمایه زنان بر دقت و لطافت است ،پس فهاونه مردها را بر ایشان زیهادت و برتهری داده
است.
ممکن است این شبهه مطرح بشود که این قاعهه کلی که زنان زیر سلطه مردان هستنه ،از
کجای آیه است راج می شود .علامه جواب میدهه که :از عمومیت علت به دست میآیه (یعنی
علتی که مردها بر زنان برتری دارنه) .وی مینویسه :حکمی که مبتنی بر آن علت است یعنی
قی بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد .پس همه مردان بر همه زنان به صورت عموم وار و
نوعی ،قیومیّت دارنه و منحصر به شوهر نسبت به زن نیست و چنان نیست که تنها مردان بر
همسران فود قیومیّت داشته باشنه و کلا مرد بر نوی زنها قیومیت دارد و حک جعل شهه است،
برای نوی مردان است بر نوی زنان .البته سلطه مردان در جهات عمومی که ارتباط با زنهگی هر
دو طایفه (یعنی زن و مرد) دارد ،معنا ومفهوم پیها میکنه .آن جهات عبارت است از :مثل
حکومت و قضاوت .پس ما این عمومیتی که از این آیه استنباط میکنی در امر حکومت و
قضاوت است .به هیچ وجه من الوجوه زنی نمیتوانه حکومت و قضاوت داشته باشه .علامه
مینویسه :قوام این دو مسؤولیت (حکومت و قضاوت) بر نیروی تعقل است که در مردان بالطبی
بیشتر و قویتر است و در زنان کمتر است و مردان عاقلتر هستنه تا زنان .و همچنین در دفای از
سرزمین نیز مردان با داشتن نیروی بهنی و عقلی و ..؛ از زنان قویتر هستنه.
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علامه در عبارت پایانی میافزایه :سرانجام «الرجال قوامون علی النساء» اطلهاقی تهام و تمهام
دارد .ما بسیاری از حیطه ها را میبینهی آنهها مطلقها نمهیتواننهه ورود داشهته باشهنه در ایهن
حیطهها ست که میتوانی بگوئی این سیطره و حاکمیهت بها مردهها فواههه بهود (طباطبهایی،
.)434 :6341
ممکن است به علامه ایرادی وارد شود ،به اینکه احتمال دارد عبارتههای آیهه ،قیههی داشهته
باشه .ادامهآیه میفرمایه که :زنان حافظ ،قانی ،صالح هسهتنه؛ ایهن مهوارد و مهوارد بعههی آیهه،
میتوانه قیهی باشه که اراده اطلاقی و عام شما را بگیرد وآیه مربوط به مسایل فانوادگی باشهه.
آیا این قیه نمیتوانه آیه را اطلاق و عمومیت را بینهازد یعنی دیگر شما نتوانیه بگوئیه که همه
مردان به هر زن ،اطلاقا و عاما قیومیت دارنه.
پاس ی که علامهه طباطبهایی مهیدهنهه ایهن اسهت کهه :هرچنهه عبهارت بعههی ظهاهر بهر
فصوصیاتی است که مربوط به زنهگی زناشویی است ،ولی نمیفواهه این اطلاق را مقیه بنمایه.
بلکه یک حک کلی گفته شهه ،قیههای بعهی جزئی از آن و فرعی از فروعات را بیان مهیکننهه.
مثلاً اگر مردها رفتنه مسافرت ،زنان بایستی حافظ و صهالح باشهنه ،اموالشهان را حفهظ کننهه،...
اینها آن کلّی را باز آفرینی میکننه ،به معنای قیه بودن و معنای عام را سلب صهلاحیت کهردن
ن واهه بود (همان  .)434 ،همین مباحهث را نویسهنهه «تفسهیرالامثل» ،دارد .البتهه عبهارات را
مقهاری عوض کرده و مینویسه :که مرد رئیس است در اجتمای فانوادگی و زن معهاون اسهت و
از نظر کلّی مردان بر زنان برای پ یر مسؤولیت آمادگی بیشتری دارنه .هر چنه زنهانی وجهود
داشته باشنه که امتیاز بر مردان و شوهران فودشان نیز داشته باشنه ،این حکه نهاظر بهر یهک
حک کلی است و در حک کلی ما میتوانی بگوئی که اینگونهه اسهت (مکهارم شهیرازی:6329 ،
.)3-2
نویسنهه «مجمی البحرین» ،ه همین مباحث را دارد ومهینویسهه :بهرای مهردان بهر زنهان
قیومیّت و ولایت و سیاست است چرا که یکی ب اطر این است که :مهوهبتی اسهت کهه فهاونهه
متعال بر مردان این موهبت را عطا کرده است که بر زنان برتهری داشهته باشهنه بنها بهه دلایهل
گوناگون ماننه :کمال عقل ،تهبیر فوب ،قهرت تصمی گیری ،بهتر عمل کهردن و مسهائل دیگهر،
همچنین فهاونه بر مردان نبوت و امامت و ولایهت و جههاد و اقامهه شهعایر و په یر شههادت
مردان در کلیه امور را افتصاص داده است و علاوه بر ایهن سهه ارث زنهها و مردهها را متفهاوت
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کرده و به مردان بیشتر از زنان سه داده است .پس اینها موهبهتههایی اسهت کهه فهاونهه بهه
مردان عطا کرده است .پس مردها بر زنان برتری دارنه .اگر برتری نبود فهاونه ایهن را در آیهات
مطرح نمیکرد .وی بحث «کسبی و اعطایی» را مطرح میکننه و مینویسه :عموماً و ه اکنهون
در زنهگی افراد مردان نفقه اولاد و زنان را مهیدهنهه .ایهن دو مسهاله برتهری اسهت کهه مهردان
اکتساب کردهانه .پس مردها و آقایان بر زنان غلبه و برتری دارنه (طریحی.)632 :6361 ،
در کتاب «مسالک الافهام» اشاره شهه که :مراد از این آیه «الرجال قوامهون علهی النسهاء،»...
برتری مردان بر زنان است و این برتری به فاطر عل  ،عقهل ،نظهر فهوب ،داشهتن تههبیر فهوب،
داشتن تصمی گیری فوب ،قهرت زیاد در اعمال اجرایی و همچنین طاعات و مساله اسب دوانی
و تیر انهازی(ابزار آلات جنگی) ،و همین طور انبیاء و ائمه اطهار علیه السلام و امامهت کبهری از
مردان است که به فلافت و امامت اطلاق میشهود و امامهت صهغری نیهز بها مهردان اسهت (امهام
جماعت و جمعه بودن و .) . ..پس همه اینها دال بر این است که مردان فضهیلت دارنهه و مهردان
اهل جهاد و فطبه و اذان و جماعت و جمعه و امثاله هستنه که همه اینهها دال بهر ایهن اسهت
که مردها برتر از زنان هستنه( .منتظری.)439-414 :6342 ،
معتقهین به برتری مردان بر زنان برای آیه شأن نزولی مطرح مینماینه .در «مجمیالبیان» و
در «کشاف» زم شری ذکر شهه است که :زنهی از انصهار مهینهه نسهبت بهه شهوهر نافرمهانی
داشت و تمکین نمیکرد .سرانجام شوهر ایشهان ،او را زد و در اثهر بسهیار سهیلی زدن ،گونهه زن
کبود میشود که پهر دفتر با دفترفود فههمت حضهرت رسهول (ص) رفتنهه وگهزار مهاجرا
دادنه .پیامبر (ص) فرمودکه شما برویه و قصاص کنیه ،وقتی اینهها بلنهه شههنه و رفتنهه چنهه
لحظه که گ شت پیامبر (ص) دستور داد که برگردیه و برگشتنه و گفتنه یا رسول الله چه شهه
است پیامبر (ص) فرمود :شما که رد شهیه جبرییل نازل شه و این آیه را آورد «الرجال قوامهون
علی النساء »...در ادامه فرمود :ما چیزی میفواستی و فهاونه چیز دیگری می فواست و قطعها
فواسته فهاونه بهتر ،والاتر و برتر است .ل ا مفسرین میگوینه با این آیه از مرد انصاری قصهاص
رفی شه( .طبرسی 6342 ،و زم شری.)141 :6343،
کسانی که این شأن نزول را قبول نهارنه ،معتقهنه که در رابطه با شأن نزولها اولا :مطالب
متعهد گفته شهه و برفی ها ،اش اص دیگری بجای مرد انصاری گفتهانه .ثانیا :در فود شأن
نزول گفته شه«و قیل» که این آیه در این مورد نازل شهه است و وقتی «وَقیلَ» گفته میشود
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یعنی فیلی قرص و محک نیست .در نتیجه آن چه که ما بتوانی از این آیه استفاده بنمائی .
این است که فقط برتری زن و شوهر را در مساله زناشوئی معتقه باشی و بگوئی در زنهگی
زناشویی و بین مرد و زن ،مرد برتری دارد .این آیه نمی توانه دال بر این باشه که تمام جنس
مردان بر جنس زنان برتری دارنه ،چرا که :عمومیت استفاده کردن از آیه دلائل فاص میطلبه
و سیاق آیه ه در سیاق مسائل فانوادگی است؛ در این صورت ما میتوانی بگویی که این
سیاق دال بر این است که در نهایت ،برتری شوهر بر همسر فواهه بود .ثالثاً :عاقلانه و عقلایی
نیست که ما عمومیت را فرض کنی چون :ما میدانی که مرد غریبه و اجنبیه بر زن غریبه،
سلطه نهارد .نه الان و نه در گ شتههای دور ،و حتی در زمان پیامبر ه اینگونه نبوده است.
مثلاً گفته شود که ،مردان مهینه بر زنان مهینه سلط داشته انه .اگر فرضی ه باشه مبنی بر
اینکه این آیه عمومیت دارد ،همین که در رد استهلال عمومیت این آیه ،احتمال عهم عمومیت
را فرض بشود ،چون از ادله دیگر میهانی که زنان اجنبی را مرد اجنبی سلطه نهارد و این
احتمال قوی وجود دارد که برای فانواده باشه .در صورت وجود احتمال استهلال را باطل
میشود« ،اذا جاءَ الاحتمال بَطَلَ الاستهلال».
پس عمومیت آیه در این وادی یک مقهار دچار شک و تردیه مهیشهود و وقتهی کهه شهک و
تردیه شه ،آن علیت عمومی ه که مرحوم طباطبایی مطرح میکرد ،آن ه زیر سهوال مهیرود
و ما نمیتوانی از عبارت مرحوم علامه عموم استنباط کنی و رابطه علی و معلولی برقرار شهود و
در نتیجه بگوئی که مردان بر زنان سلطه دارنه.
ممکن است در اینجا اشکالی مطرح شود و آن این است که :فراز پایانی صحبت شما درسهت
نیست! بر چه اسا چون که شما گفتیهه عمومیهت نمهیتهوانی داشهته باشهی  ،وحهال آنکهه
عمومیت علی که علامه گفت کافی هست .ما بر اسا عمومیت علیهت علامهه ،عمهل مهیکنهی
میگوئی که درآیه «بما فضل اله بعضه علی بع » دارد و «بعضه » ضمیر برمهیگهردد بهه
مردان و در «علی بع » اگر ضمیر بگ ارنه ،برمیگردد به نساء .این عمومیت علیت هسهت ،وتها
زمامی که فلاف عمومیت آن ثابت نشود ما به آن عمل میکنی ؛ در اینجا ه فعلا فلافی نیست
و عمومیت در سر جای فود میمانه .چرا به این دلیل که «الرجال» جمی محلی به «الهو و
لام»وجمی مکسرهست ،و جمی محلی به «الو و لام» ومکسر افاده عموم مینمایهه .علهی بعه
نیز که جای النساء است ،آن جمی است و افاده عموم میکنه.
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در پاسخ بایه گفت که ب شی از آن را در پاسخ بالا گفتی که اولا :فود قرائن لبّهی مهیتوانهه
بهترین دلیل باشه ،چون که آیه در رابطه با مسائل فانوادگی است.
ثانیاً :فرضا اگر شما این پاسخ را نپ یریه و بگوئیه که برای ما کافی نیست( ،ما میگوئی
کافی هست) اگر بگوئیه که فانواده بایه زنهگی سال داشته و کسی مهیریت داشته باشه ،و ..و
بعه بگوییه در فانواده یک مقهار مردان قویتر هستنه و از مالشان ه نفقه میدهنه ،اینها
مسلط میشونه ،بایه گفت که وقتی شما اینگونه صحبت میکنیه باز بحث فانواده مطرح
میشود .پس این آیه :اولاً :دال بر این است که مسائل فانوادگی مربوط است و عمومیت نهارد .و
ثانیا :آیه را اگر معنا کنی ؛ آیه مرکب از دو علت است ،آیه میفرمایه« :الرجال قوامون علی
النساء »...چرا «بما فضل الله بعضه علی بع و بما انفقوا امن امواله » این «واو» «بما انفقوا»
عطو است به بما فضل الله» ،دو دلیلی شه :یکی به دلیل این که مردان فضل دارنه و دوم به
علت اینکه انفاق کرده و پردافت میکننه .یعنی میگویه من که هزینه میکن مهیریت
میفواه داشته باش  .وقتی که این گونه باشه ،بایه دو علتی معنا کنی  .علت مرکب میشود و
علت بسیط نیست که ب اطر فضل مردان باشه .دو تا عنصر هست که علت را تشکیل میدهنه.
ثالثا :اگر عمومیت را براسا علیت بپ یری  ،لازم میآیه که ما ت صیص اکثر بزنی  .تمام علمای
اصول و فقیهان بر این باور هستنه که ت صیص اکثر قبیح است و در کلام شاری مقه و
فهاونه تبارک و تعالی نیز ت صیص اکثر نبایستی وجود داشته باشه (امام فمینی:6364 ،
 .)314-162چگونه ت صیص اکثر پیش میآیه چون «الرجال قوامون علی النساء »...میگویه
که مردان بر زنان مسلط هستنه ،اما در بیرون که نگاه میکنی  ،میبینی که بسیار انهکی از
مردان هستنه که بر زنان مسلط هستنه .مثلاً پهر را در یک محهوده زمانی میگوینه که بر
دفتر مسلط است ،ولی برادر بر فواهر مسلط نیست و ،...و جنسهای م کر حتی در حه
فامیلی ه این تسلط را نهارنه .حتی در موارد دیگر نیز ماننه شغل و اشتغال و کلا و غیره
نیز این تسلط نیست .اگر بنا باشه این آیه ،آیهای باشه که بگویه عموم مردان بر زنان مسلط
هستنه ،و در جوامی اسلامی ما مشاههه میکنی که اکثر مردان بر زنان مسلط نیستنه! در
تفسیر آیه ،عموم را معنا کنی ولی در فارج و مصهاق آن فیلی فیلی ک میباشه ،مثلاً گفته
شود که؛ من در این ترم به همه دانشجویان این کلا نمره  24فواه داد بعه بگوی الا فلانی و
فلانی و فلانی و ..بعه بگوی به آقای فلانی میفواه  24بهه  ،میگوینه این چه حرفی است،
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شما گفتهایه به همه  24میده و آمههایه همه را استثناء میکنیه و فارج میکنیه ،این دیگر
عمومیت نهارد از اول بگو میفواه به فلانی نمره  24بهه و تمام.
ل ا این آیه افاده عموم نهارد ،نه تنها در این زمان ،حتهی در زمهان پیهامبر (ص) هه نبهوده
است .در دوران پیامبر (ص) ه مشاههه نشهه که یک زن انصاری زیر سلطه یهک مهرد انصهاری
باشه .فود علامه و دیگران ،ت صیص اکثر را نمی پ یرنه .چهون قبهیح اسهت و قبهیح از حکهی
صادر نمیشود و مسلمانان ه میگوینه که فهاونه تبارک و تعالی رییس حکما اسهت و پیهامبر
(ص) فود رئیس حکما و عقلا است و طبیعی است که این کار را انجام نمیدهه.
رابعاً :اینکه در اصل علیت میشود تأمل کرد و آن را فیلی نمیشود علت فلسفی گرفت .بهه چهه
معنا ! به این معنا که در فلسفه علت به دو معنا گرفته شهه است :یک به معنای عهام (ناقصهه) و
دیگری به معنای فاص (تامه) .معنای عام :این است کهه :موجهودی کهه ،تحقهق یهافتن موجهود
دیگر مترتب بر آن است؛ یعنی اگر موجودی ب واهه بوجود بیایه ،به این چیز نیازمنه است .ایهن
چیزی که آن شیء را بوجود میآورد اصطلاحاً به آن میگوینهه علهت .در علهت بهه معنهای عهام
میگوینه که هر چیزی که برای تحقق آن چیز دیگر کافی نباشه .یعنی فرضا بگوئی ایهن شهیء
که ب واهه بوجود بیایه هشت تا علت میفواهه یکی از آن علتها این علت است در معنهای عهام
ولو اینکه اینجا شیء برای ظهور به این علت نیاز دارد ولی تنهایی ه کفایت نکنه.
اما در معنای فاص :این است که :موجود(شیء) برای ایجاد یهک موجهود (شهیء) دیگهر ،آن
شیء کفایت میکنه .یعنی یک شیء برای یک شیء دیگر را بهه تنههایی ایجهاد مهینمایهه .بهه
عبارت دیگر علت به معنای عامش عبارت است از :موجودی کهه تحقهق یهافتن موجهودی دیگهر
بهون آن محال است و علت در معنای فاص عبارت است از :موجودی کهه بها وجهود آن تحقهق
موجود دیگر ضرورت پیها میکنه .علت به معنای عامش ،در یک تقسهی بنههی دیگهر بهه علهل
ناقصه و تامه تقسی میشود.
علت تامه :یعنی که یک چیز در بوجود آوردن چیز دیگر فود به تنهایی کافی باشه.
علت ناقصه :به گونهای است که هر چنه معلول بهون آن تحقق پیها نمیکنه ،و به آن نیهاز دارد
و جزء علل محسوب میشود (طباطبایی.)21-21 :6493 ،
سوال این است بحث علیتی که علامه بیان کرده است ،کهام علت است آیا این «فضل الله
بعضه علی بع و » . ...علت تامه هست یا علت ناقصه هست آیه ه انفاق را مطرح میکنه و
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ه فضل الله را مطرح میکنه .اگر این دو تا را مجموعا علت بهانی  .پس «فضل الله» یک علت
ناقصه میشود ،و «بما انفقوا» یک علت ناقصه دیگر میشود ،هر دو توأمان بایه بیاینه و برتر ی
مرد بر زن را برساننه .اگر این گونه باشه پس دو امر به معنای علت در اینجا آمهه است وعلت
برتری مردان بر زنان ،دو علت ذکر شهه است .6 :فضل مردها و  .2انفاق مردها .اگر ما در این
آیه این دو را علت برتری مردان بر زنان بهانی  ،اگر یکی از اینها نباشه دیگر علت تامه نیست.
اگر ب واهه برتری کامل بشود ،دو تا بایه باشه( انفاق و فضل) چون هر یک علت ناقصه هستنه
و بایستی هر دو باشنه ،و حال آن که گفته میشود که انفاق فقط و فقط در مورد زن و شوهر و
زنهگی زناشویی است .یعنی انفاق وجوبی به گردن شوهر است .پس در اینجا انفاق دیگران
مطرح نیست ،تا مساله سلطه مطرح باشه .از سوی دیگر انفاق پهر بر فرزنهان ،مثلاً فرزنه م کر
و فرزنه مؤنث ،علی السویه است.
پس میگویی این انفاق و برتری فقط و فقط در حیطه زن و شهوهر و زناشهویی اسهت .و در
صورت اجتمای دو علت سلطه مطرح است .به تنهایی علت ناقصه هستنه ،چون در بحث علیهت،
عمومیتی است که در همه جا است .اگر ما علت را بپ یری یعنی هر جا علت وجود داشته باشه،
معلول ه بایستی دنبالش باشه ،با این وصو و در مثال گفته شهه بایه بگویی «پههران قوامهون
علی الاولاد» هستنه ه م کر و ه مؤنث چون علیت است .و یا در جای دیگر فرزنهه بهر پههر و
مادر انفاق میکنه( ،فرزنهان قوامون علی پهر مادر) هستنه ،چون انفاق میکننه؛ وقتهی اینگونهه
شه ما بایه آیه را به سمت و سویی ببری که مربوط به فانه و فهانواده و کاشهانه فواههه بهود و
بیش از این نیست .پس انفاق نیز در حالت زوجیت معنا و مفهوم پیها میکنهه .مثلهاً زنهانی کهه
طلاق گرفتهانه دیگر از شوهران طلاق داده ،نفقه نمیگیرنه.
پس این انفاق نه از باب این که مردان بر زنان بهه طهور عمهومی نفقهه مهیدهنهه ،بلکهه از بهاب
زوجیت است .زوجیت ه یک امر قرار دادی است وقتی کهه ایهن قهرار داد از اعتبهار افتهاد ایهن
مساله تحقق پیها نمیکنه .در اینصورت بایستی یک نتیجه گیری بکنی که:
اولاً :مردان بر زنان مسلط هستنه ،البته در فانواده؛ پس در این آیه حاکمیت زنان بر زنهان را
نفی نمیکنه .کما اینکه در زمان پیامبر (ص) بوده است و الان ه هست .آنچه نفی شهه حیطهه
زناشویی است ،پس زنان نیز میتواننه سلطه داشته باشنه ،حهاقل در مورد زنان.

011

قرآن و مسؤولیت مدنی زنان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانیاً :از این استهلال میتوان استفاده عامی کرد که :بر فرض این که مرد برهمسهر مسهلط
است؛ نتیجه میگیری که اگر فارج از فانه ،بحث سلطه زنان بر مردان باشه چهه مهیشهود در
فارج از فانه ،یک زنی است که از همة مردها فضهل و فهه و عله و . ..بیشهتر دارد ،اینجها ایها
بایستی بگوئی که زن نبایه مهیر باشه اگر سلطه مربوط به زناشویی است؛ بایه بپ یری کهه در
بیرون فانه اشکال نهارد که زنی بر مردهایی سلطه و استیلا داشته باشهه ،البتهه در صهورت دارا
بودن شرایط .مبنای قهیمیها بر این بوده است که اصولا افتلاط زن و مرد فود سهیئه اسهت
ل ا میگفتنه که این کار نشود .ولی ه اکنون تفسیر این است که در صورتی که افتلهاط باشهه
اما ارتکاب سیئهای وجهود نهاشهته باشهه ،در اینصهورت چهه لزومهی دارد کهه مها بگهوئی زنهان
مسؤولیت نپ یرنه.
برفی معتقهنه اصولا این آیه مربوط به بحث مورد نظر نهارد ،چون ،آنچه ما میفواهی
دنبال بکنی به آن دلالت نهارد .ما از این آیه میفواهی استنباط بکنی که آیا میشود که زنان
مسؤولیتهای مهنی ،قضاوت و ریاست و امثال اینها را داشته باشنه یا فیر به قول منطقیون این
مطلب سالبه انتفای موضوی است ،چگونه اصولازن قاضی و یا وزیر بشود ،سلطهای و قیومیتی
در کار نیست .به چه دلیل به این دلیل که ،آنچه که برای قاضی ثابت است و اصالت دارد ،این
است که قاضی بر اسا منصب قضاوت؛ طرفین دعوا و منازعه را به رفی فصومت دعوت
میکنه و دعوتش بر اسا احکام کتاب و سنت است ،قاضی میگویه قاعههای است و روایت
میگویه حق با ایشان است و از این موارد .پس در اینجا قیومیتی وجود نهارد و فقط قاضی ابلاغ
کننهه احکام الهی به طرفین منازعه است .مثلاً کسی دست ش ص دیگر را قطی کرده است ،در
اینصورت قاضی میگویه حال که چنین کردی بایه دست شما نیز قطی شود .پس هیچ سلطهای
قاضی بر دیگران نهارد وفرقی نهارد که این احکام و حک را قاضی مرد بگویه یا قاضی زن.
در پاسخ به ایراد فوق میتوان گفت که :قاضی که ابلاغ حک مینمایه ،بر اسا بنیه و
اجتهاد و امثال اینها حک میدهه ،مثلاً بر اسا حک یک قاضی ،یک نفر اعهام میشود ،یک
کسی دستش قطی میشود و ..؛ آیا این مواردی که قاضی انجام میدهه ،اینها قیومیت و سلطه
نیست .قاضی میگویه من اجتهاد کردهام که در این رابطه شما بایستی  24ضربه شلاق ب وریه
و شما را تعزیر بکننه ،یا من استنباط این است که شما در این مورد که انجام دادهایه بایستی
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تبعیه بشویه ،پس اگر این را سلطه نگویی چه چیز را میفواهی سلطه بگوئی ! پس آیه
شامل موضوی بحث ما میشود .ل ا براسا مفهوم آیه زنان نمیتواننه سلطه داشته باشنه.
در جواب پاسخ فوق بایه گفت که این ایراد وارد نیست و آیه شمولیت نهارد به این معنا که
قاضی بر اسا منصب قضاوت حک میدهه در این حالت آن منصب است که به قاضی سلطه
میدهه نه فرد قاضی که سلطه پیها میکنه .مثلاً اگر یکی از شما مجتههترین مجتهه زمانه
باشه ،قاضی ه در جامعه باشه و جرمی اتفاق افتاده باشه ،شما نمیتوانیه تعزیر کنیه و کاری
انجام بههیه ،بلکه بایه دنبال محاک و قضاوت بگردیه و حاک و قاضی حک را بههه ولو اینکه
شما از آن قاضی داناتر باشیه .پس اینجا منصب بما هو منصب است که به قاضی سلطه میدهه
و این منصب انوثیّت و ذکوریّت نمیشناسه .پس ،نمیتوان گفت که این آیه شمولیت پیها
میکنه.
گفتار چهارم :نفي تبرج زنان پيامبر
«وَ قَرَن فی بُیُوتِکُنَّ و لاتَبَّرَجْنَ تَبَرُّجَ الجاهِلَّیهِ الاُولی وَ اَقِمْنَ الَّصلوهَ و اتَینِ الَّزکوهَ وَ اَطعِهنَ اللههَ َو
رَسُولَهُ اِنَّما یُریهُاللهُ لِیُ هِبَ عَنْکُ ُ اِّلرِجْسَ اَهْهلَ الْبَیْهتِ وَ یُطّهِهرُکُ تَطهیهراً» (و در فانهههایتهان
بنشینیه و آرام گیریه (و بی حجاب و ضرورت از منهزل فهارج نشهویه) و ماننهه دورة جاهلیهت
پیشین آرایش و فود آرایی مکنیه و نماز بپاداریه و زکات ما بر فقیهران بههیهه و از امهر فهها و
رسول اطاعت کنیه .فها چنین میفواهه که رجس هر آلایش را از شما فهانواده نبهوت ببهرد و
شما را از هر عیب پاک و منزه گردانه)( ،سوره احزاب  ،آیه .) 44
این آیه فطاب به زنان پیامبر(ص) با امر و تاکیه فراوان میفرمایه که زنان پیهامبر در منهزل
بمانیه .اگر بنا باشه زنان پیامبر مسؤولیتهای مهنی از قبیل ولایت و قضاوت و وزارت و غیرداشته
باشنه ،فروج از منزل بایه پیش بیایه و فروج از منزل مستلزم افتلاط زن و مرد ،گفت و شهنود
زنان با مردان و امثال اینها میشود .اینها چیزهائی است که آیه نهی شهیه و تاکیه دارد بهر ایهن
که زنان پیامبر این کار را انجام نههنه و حتی در تاریخ دارد وقتی که عایشهه بهه جنه جمهل
آمه؛ حضرت امیر علیه السلام شماتت کرد و فرمود« :اَبرَزا حبیسَ رسول اللّه و حبَسها نِسهائهمُا»
(ابن ابیالحهیه« )442 :6362 ،طلحه و زبیر پردهنشین و فانهنشین رسول اللّه را نمایش دادنهه
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در حالی که زنان فودشان را در منزل نگه داشتنه» این را حضرت میفرمایه و در تاریخ ه بهه
فاطر این کار ،عایشه فیلی م مت شهه است .این آیه فطاب به زنان پیامبر است و از باب الگهو
بودن زنان پیامبر بایه این را در مورد زنان این جامعه ه تعمیمی دهی  ،پهس زنهان غیهر زنهان
پیامبر ه نبایه فروج داشته باشنه .هر نوی پ یر مسؤولیت مهنی در جامعهه مسهتلزم فهروج
است و فهروج هه ایهن عهوارض را دارد .پهس در ایهن صهورت اگهر در منهزل حضهور داشهته و
پردهنشین باشنه ،بسیار بسیار مطلوب فواهه بود.
برای این که این آیه بهتر قابل فه باشه از آیات  22تها  42سهوره احهزاب مهیتهوان کمهک
گرفت که تمام آیات مربوط زنان است و این آیه ه در ادامه آن آیات است.
این آیات میگویه که کلاً زنان پیامبر با دیگر زنان فرق دارنه و پس از چنهه آیهه در آیهه 44
میفرمایه که «وَ قَرن فی بیوتکن» .با این ویژگیها شما بایه در منزل بنشینیه و تبرج جاهلیهت
اولی را نهاشته باشیه .با توجه به آن ویژگیها و چون که زینتها را آشکار کردهانه ،ایهن فاحشهه
مبنیه است که ع ابش دو برابر فواهه بود.
به این آیه اینگونه استهلال میکننه که :آیه فطاب به زنان پیامبر است و وقتی کهه فطهاب
َسهنَه»(،شهما
به زنان پیامبر باشه ،مطلبی داری و آن این است که «لَکُ ْ فی رَسول اللهه اُسهوَهٌ ح َ
بایستی رسول فها (ص) را اسوه حسنه قرار بههیه) (سوره احزاب ،آیه )26پس پیهامبر بصهورت
عام برای همه اسوه حسنه است.
و درآیه دیگر میفرمایه«:الَّنبی اَولَی بِالمؤمنین مِن اَنفُسِهِ وَ اَزواجُهُ اُمَّهاتُهُ ( ، » ..پیغمبهر اولهی
و سزاوارتر به مؤمنان از فود آنهاست و زنان پیغمبر (در اطاعهت و عطوفهت و حرمهت نکهاح بهه
حک ) مادران مؤمنان هستنه ( ،)..سوره احزاب ،آیه. )1
پس زنان پیامبر مادران مومنین شهنه .ل ا لقب امالمومنین از همین آیه استفاده شهه .در متهون
اهل سنت عایشه و ام سلمه را به عنوان امالمومنین عنوان کردهانهه .در آیهه دیگهر در رابطهه بها
زنان پیامبر میفرمایه که:
« . ..وَلا اَنْ تَنکِحُوا اَزواجَهُ مِنْ بَعههِه اَبَههاً اَنَّ ذلِکُه کهانَ عِنهَاللههِ عَظیمهاً»( ،و پهس از وفهات او،
هیچگاه زنانش (زنان پیامبر) را به نکاح فود درنیآوریه که این کار نزد فها بزرگ اسهت) (سهوره
احزاب ،آیه.)14
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در تفسیر میگوینه چه پیامبر (ص) زنهی را طلهاق داده باشهه و چهه ایهن کهه پیهامبر (ص)
رحلت کرده و زنانشان مانهه باشنه وچه پیامبر زنهه باشه ،نبایه زنانش ازدواج نماینه .ل ا عایشه
ه علیرغ این که جوان بود ،دیگر ازدواج نکرد .این ویژگیها را آیه بهرای زنهان پیهامبر مطهرح
میکنه .ازدواج نکردن را نیز از باب این که امّهات فرض کرده ،ما میگوئی که حهرام اسهت کهه
ازدواج با مادر صورت گیرد.
با این اوصاف که زن پیامبر اینگونه معرفی کرده است و زنان لقب امالمؤمنین گرفتههانهه و و
فود پیامبر (ص) اسوه است ،پس شایسته است که ما این آیه را بیائی  ،استفاده کنی و بگهویی
که زنان پیامبر که اینگونه هستنه دیگر مردم عهادی رجهاءً و فواهشهاً در منهزل بنشهیننه و بهه
سراغ مسؤولیت پ یری و امثال اینها نرونه.
حال این را به صورت عمومی میتوانی بگویی همه مردم و بصورت فصوصی ه مهیتهوانی
استفاده کنی و آن این است که حهاقل زنان مسؤولان مملکت کشهور اسهلامی بایهه مثهل زنهان
پیامبر باشنه .پس این آیه ه میتوانه قرینهای و دالی باشه بر این که زنان مسؤولیت نپ یرنهه.
چون وقتی که بیرون آمهنه همراه با افتلاط با مردان و س ن گفتن و . ...است .در رابطه بها ایهن
آیه مواردی است که به آن اشاره مینمایی :
اولاً :این آیه شریفه فطاب به زنان پیامبر است .آیات متعهد آن ه دال بهر ایهن مطلهب اسهت و
آیات صراحت دارنه که :از باب این که زن پیامبر هستنه این احکام را برای ایشان جهاری کهرده
است .میفرمایه« :یا نساء النبی ،یا ایها النبی» همه فطابهایش این است که ای پیهامبر زنهان
تو ،پس زنان پیامبر فصوصیاتی دارنه که این فصوصیات به فاطر زن پیامبر بهودن اسهت و بهه
پیامبر مرتبط میشود .وقتی این گونه باشه با توجه به آیات پیشین که از آیه  22بهه بعهه آمهه،
میتوان دلیل گرفت بر این که زنان پیامبر یک ویژگی برجستهای دارنه که دیگران نهارنه.
مثلاً هیچ آیه و حهیثی نهاری که اگر یک زن عادی گناهی کرد دو برابر ع اب میشهود و یها
اینکه اگر حسنهای انجام داد فهاونه به او دو برابر پادا می دهه .حسنه بر اسها همهان وزن
حسنه و فوب بودن پادا فواهنه داد جزای گناه نیز بر آن وزن .پس این دو برابر پهادا و یها
دو برابر کیفر ویژگی فاص زنان پیامبر است.
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ثانیاً :آیه میگویه تبرج ننماییه .تبرج یعنی «اِظْهارُ المَهراه زینَتَهها»( ابهن منظهور)262 :6363،؛
یعنی :زنان کل زینتهای فودشان را نشان بههنه و در برفی روایهات داریه کهه کهل بههن زن
عورت و زینت محسوب میشود به جز وجه و کفین.
اگر زنی این کار را انجام بههه این تبهرج اسهت و ایهن تبهرج هه در جاهلیهت اولهی انجهام
میشهه است و به زنان پیامبر میگویه که این تبرجها را نهاشته باشیه .وقتی که اینگونه باشهه،
اگر بر فرض زنی بیایه و تبرج نهاشته باشه ،و کاملا حجاب را رعایت بکنه و برفورد ه قولها،
معروفا باشه ،وجه و کفین فقط بیرون باشه ،در این موارد آیا با ایهن ویژگهی هها تبهرج جاهلیهت
اولی میشود یا نمیشود قطعا نمیشود .پس آیه با توجه به موقعیت پیامبر است که میفرمایه:
شما بایستی این ویژگیها را داشته باشیه و این ویژگیها م صوص شما زنان پیامبر است .به چهه
دلیل به این دلیل که پیامبر در مرکز امت اسلامی است و محهودیت دارد و اسا است .اگهر از
شما اعمال ناشایست سر بزنه ،این اعمال ناشایست ممکهن اسهت در موقعیهت پیهامبر لطمههای
ایجاد بکنه .پیامبر مثلاً بیایه و بگویه که بانوان محترم تبرج نکنیه و بعه برفی زنان بگوینه کهه
ما دیهی که فان شما تبرج را داشت!
این دستورات و ویژگیها ،دستوراتی است که به فان های پیامبر میدهنه کهه بها توجهه بهه
پایگاه و موقعیت پیامبر است ل ا دو برابر ع اب و یا پهادا هه مهیدههه .چهرا کهه انسهانها در
موقعیتهایی برفی از محهودیتها را برای فود لحاظ میکننه مثلاً ممکن است فهرد جهوانی کهه
مسؤولیتی نهارد کارهایی را انجام بههه پس از گ شت  64سال که مقهامی گرفهت و سهنی از او
گ شت میگویه که در شأن من نیست که این کار را انجام بهه .
اینجا میگویه شما زنان پیامبر هستیه بایه این موارد را کاملا داشته باشیه که دو برابر بهرای
شما لحاظ میشود .اینجا ممکن است بگویی تبعی است ،نه تبعی نیست .میگویی شما که
پ یرفته ایه زن پیامبر باشیه این موارد را بایه بپ یری کما اینکه بر پیامبر نماز شب واجب بود.
ثالثاً :ممکن است اینجا این سوال مطرح شود که :زنان پیامبر کهه اینگونهه هسهتنه( ،پیشهتر
گفته شه که آیا مورد م صص است یا م صص نیست) گفتهه شهود ،ههر چنهه آیهه بهرای زنهان
پیامبر نازل شهه است ولی مورد م صص نیست و حک عامی میتوانی برای همه افهراد داشهته
باشی و این حک عام موجب میشود که ما بگویی که زنان دیگر نیز نبایه بیاینه به صهحنه و از
فانه فارج بشونه .ایه ولو این که برای زنان پیامبر است ،حکمش ،حک عام اسهت و بهرای همهه
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شامل میشود .در جواب بایه گفت :اولاً :نه به هیچ وجه این را نمیتوان استنباط کرد چون ایهن
گونه استنباط ،اجتهاد در مقابل نص است .در اصول و فقه میگوینه اجتهاد در مقابل نص فطها
است .آیه صراحتاً میفرمایه« :یا نساء النبی لستن کاحه النساء »...شما ماننه زنان دیگر نیستیه
و شما بایستی این کار را بکنیه و در منزل بنشینیه و...ثانیاً :در این صورت ما بایه ب ش اعظمی
از انسانها را همواره در منزل محبو کنی چون اینجا فطاب «قرن فی بیوتکن» دارد و بگویی
که بایستی در منزل بنشینیه .این گونه تفسیر از آیه بها فلسهفه فلقهت واجتمهای منافهات دارد.
چگونه میشود که در یک نظام اجتماعی دو زوج بایستی زنهگی اشتراکی داشته باشنه ،بگهویی
فقط و فقط فان ها در منزل باشنه.
ثالثاً :البته در زمان پیامبر ه این گونه نبوده است .در زمان پیامبرافراد و زنهانی ماننهه سهمیه و
دیگران بودهانه که در جبهه پرستاری میکردهانه و کارهای متعهد انجام می دادهانهه ،اگهر قهرار
باشه که این کلمه «قَرْنَ» عمومی باشه ،بایه پیامبر ههر زنهی را مهیفواههه از فانهها بیهرون
بیایه ،منی نمایه.
رابعاً :با سیرة حضرت امیر(ی) منافات دارد .مثلاً فان سوده همهانی که رفت پیش حضرت امیهر
و شکایت کرد حضرت نفرمود که فان شما چرا آمهیه (جوادی آملی.)231-232 :6422،
فامساً :آنچه که در باره در منزل مانهن زنان در آیه به ذهن میرسه ،در ارتباط با فروج به نحهو
فروج جاهلیت اولی است .در نتیجه چون زنان در جاهلیت اولی هنجار شکنی میکردنه این آیه
به صراحت میگویه به زنان پیامبر که بایه این کار را انجام نههنه .در آیات دیگر ه داریه کهه
زنان دیگر بایه تبرج نهاشته باشنه .پس این دیگر با این قیههایی که زده شهه است از عمومیهت
میانهازد و از مطلقیّت میافته .قیهها میگویه تبرج جاهلیهت نهاشهته باشهه ،بها نهاز و عشهوه و
کرشمه و . ..س ن نگویه و قول معروف بگوئیه ،اینها قیه هستنه اگر یک زنی هیچ کهام از اینها
را نهاشت آیا بایه پرده نشین باشه ،پس درآیه تناسب حک و موضوی کاملا لحاظ شهه است.
حال ممکن است بگویی که نه زنان پیامبر کلاً منی است ،در ایهن صهورت افتصاصهی زنهان
پیامبر فواهه شه .اما در رابطه با زنان دیگر میگویی وقتی ما آیات دیگر داری کهه زنهان بایهه
این اعمال را انجام دهنه .این اعمال را انجام نههنه چه اشکالی دارد که بیاینه .آن قیهها تحقق
پیها کرد منی میشود قیهها اگر تحقق پیها نکنه منعی در کار نیست.

061

قرآن و مسؤولیت مدنی زنان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علامه فضل الله در کتاب «من وحی القرآن» که در بیش از بیست جله منتشر شهه است و
نیز در کتاب دیگری به نام «فقه القضاء» (فضل الله  )623 :6321،بیان میدارد که :ای چه بسا
آیه میفواهه این را دلالت کنه که قرار و ثبات در منزل برای زنان به این فاطر است که منزل
مکان طبیعی و اصلی و اولی برای زنان است و چون در منزل بحث مادری ،مصالح فرزنهان،
مسائل شوهر ،اشراف و اداره منزل برای فانواده است ،از این آیه میتوان استنباط کرد که :اصل
اولی این است که :زنان بایه این را داشته باشنه حالا در اصل بعهی فراتر از این اولی با ذکر
قیودها را داشته باشی میتوانه فروج داشته باشنه میگویه این آیه میفواهه چه کار کنه
بگویه که شما چه کار داشته باشیه .چون که اگر زن در منزل نباشه دیگر ،نسل باقی نمیمانه
وچون زن میگویه که مثلاً من فرزنهی نمیفواه و دیگر اصلا نسل باقی ن واهه بود .تربیت و
حمل و غیره همه با زن است ،حهاقل با قاطعیت میتوان گفت که نه ماه حمل کردن بچه و تا
 2سال شیر دادن آن با زن است و پس از آن تا  1 ،3سالگی بچه اع از پسر و دفتر وابسته به
زن است ،ش صیت این بچه در این زمان شکل میگیرد .اگر زن در این موارد در منزل نباشه،
نمیتوانه این ش صیت را سامان بههه و میگویه این کنایه از این میتوانه باشه که اصل اولی
را بر این بگ رانه .یعنی منظور این باشه و فعالیت های دیگر اصل ثانوی باشه .مثلاً اه فی
الاه .
نکته دیگر این که ما میتوانی از این آیه استنباط بنمائی  :توصیه افلاقی است .که ایهن آیهه
مربوط به زمان پیامبر است .اما میتوانه از باب توصیه افلاقی به عنوان یک ارز و یهک سهنت
مورد پ یر قرار بگیرد( .همان نکتهای که علامه فضلالله استنباط مینمایه که زنان عمههتا در
منزل باشنه به این دلیل) و در ثانی نکته افلاقی دیگری که بهانوان مسهؤولان نظهام اسهلامی بها
توجه به مسؤولیتی که شوهرانشان دارنه ،با آن ویژگیهایی که گفتهی  ،تبهرج جهاهلیتی نهاشهته
باشنه چون که موقعیت شوهرانشان لطمه بسیار زیادی فواهه فورد.
نتيجه گيری
کلام نهایی این پژوهش آن است که ،ادله محکمی که بتوانه مانی په یر مسهؤولیت زن در
جامعه اسلامی باشه ،وجود نهارد؛ چرا که آیات سهگانهای که در متن مقاله بهانها پردافته شهه،
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دلالت تام و تمام بر نهی پ یر نهارد و از سوی دیگهر ،اسهتهلالهای طرفههاران عههم په یر
ریاست و مسؤولیت نیز مورد نقه و بررسی قرار گرفت و از آنجها کهه پیشفهرض ایهن نوشهته بهر
مکلو بودن زن و مرد بود ،ل ا آیات و ادلهای برای اثبات مطلوب فود ارائه داد و اشهکالات وارده
بر آن ها نیز پاسخ داده شه و آیاتی را که برفی از علما برای عهم پ یر مسؤولیت مورد استناد
قرار میدادنه ،انحصاراً مربوط به زناشویی و زنهگی فانوادگی دانست .بنابراین میتوان ادعا کهرد
که با بررسی آیات قهرآن کهری  ،زن میتوانهه متصههی مناصهب و مقامهات سیاسهی و اداری در
جامعه باشه و مسؤولیت مهنی که مردان عهههدار آن میشونه ،زنان نیهز میتواننهه آن را قبهول
نموده و نمونههای فراوانی از این نوی نیز در تاریخ اسلام و کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بهوده
است .البته در صورت تزاح میان حفظ کیان فانواده و مسؤولیت مههنی زنهان ،اصهل بهر حفهظ
کیان فانواده است ،چون که در حفظ و پاسهاری کیان فانواده ،نقش اساسی را زن ایفا میکنهه
و مباحث بیان شهه در این نوشته فقط بررسی دلالات آیات بود و این در صهورتی نهافی په یر
مسؤولیت ن واهه بود که تزاحمی میان مسؤولیت مهنی و حفظ کیهان فهانواده ،وجهود نهاشهته
باشه.
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