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  چكيده
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  مقدمه

رتبـه مـردان    ا از نظر انـسانيت هـم  ، اسالم زنان ريبا بعثت پيامبر اسالم در قرن ششم ميالد    
. گرفـت   دانست و شخصيت زنان را به قدري ارزش نهاد كه گاه مورد اعتراض مردم قرار مي               

اما اين برابري، برابري در تعبد .  زن و مرد هر دو انسان، مخلوق خدا و برابرند      ،از نگاه اسالم  
 3ات معنوي و انساني است،     و درنتيجه دستيابي به كماالت و مقام       2 كرامت انساني  1و بندگي، 

 از ديـدگاه اسـالم زن و مـرد هـر دو از يـك               4.نه برابري در احكام و وظايف و حتي حقوق        
. انـد    و در تشكيل بنيان خانواده، اجتماع و بقاي نـسل سـهيم            5اند  جوهر انساني آفريده شده   

ن و مـردان را     تنها مردان را بر زنان برتري نداده، بلكه تنها مالك برتـري بـراي زنـا                اسالم نه 
 افزون بر آن زنان را نيز بر مردان برتري نداده است و آنـان را بـه              6.ايمان و تقوا دانسته است    

به تعبير شهيد مطهـري     . تمّرد و عصيان و طغيان و بدبيني نسبت به مردان وادار نكرده است            
  يـت،  حرّ اسالم بـه زن   .  سفيد بود، نه سياه و نه قرمز و نه كبود و بنفش            ،نهضت اسالمي زن  

شخصيت، استقالل فكر و نظر داد و حقوق طبيعي او را به رسميت شناخت، اما اسـتقالل و     
احترام پدران و شوهران را نيز نزد آنان از بـين نبـرد و اسـاس خـانواده را متزلـزل نـساخت           

همچنين اسالم به زنان مانند مردان، حق مالكيت، ارث، آموزش، انتخاب           ). 1371مطهري،  (
 ‐ مگر در مواردي نادر كه ويژگي خاصي داشت  ‐ طور كلي آنها را در كنار مردان        و به داد  ... و

اين در حالي است كه پـيش از آن، نـه عـرب جـاهلي و نـه               . مورد خطابات شرعي قرار داد    
بـاره بـا    گوسـتاو لوبـون در ايـن    . كدام از اين حقوق را براي زنان قائل نبودند          اروپاييان، هيچ 

ا عرب پيش از آن و نيز با مقايسه جامعه اسـالمي بـا جامعـه اروپـايي                   صدر اسالم ب   ةمقايس
از مقام زن بكاهـد و وي را پـست و فرومايـه معرفـي     جاي آنكه  گيرد كه اسالم به   نتيجه مي 

كند، مقام زن را در جامعه بسي باال برده، و نسبت به ترقي و سعادت وي خدمات آشكاري                  
هبي است كه در اصالح حال زنـان و ترقـي و تعـالي              از نظر او، اسالم اولين مذ     . كرده است 
اند   هاي بزرگي برداشته است؛ زيرا در تمامي مذاهب و اقوامي كه قبل از اسالم آمده                آنان قدم 

قـرآن كـريم در كنـار       ). 1364لوبـون،   (بار و خراب بوده اسـت        وضع زن بيش از حد اسف     
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تر عمران به عنـوان الگـو و اسـوه           برخي زنان را نيز از قبيل همسر فرعون و مريم دخ           ،مردان
 1.كند كند و آنها را به عنوان نمونه مؤمنان معرفي مي همه مؤمنان، اعم از زن و مرد معرفي مي        

ـ ( امام زمان  ،در ارزش و اهميت زن در اسالم همين بس كه آخرين ولي خدا             حـضرت  ) جع
7� �	�@�� «: كـنم   ي مـي  من به او تأس   : فرمايد  كند و مي    را الگو و اسوه خود معرفي مي      ) س(زهرا � 7

O(�;7 2 @  g��� ��@�.= \(�� �@ �@ @� 2  »بـراي مـن الگـويي نيكـو اسـت         ) ص(؛ دختر پيـامبر خـدا     7
  ).180، ص53، ج1404مجلسي، (
  

  برابري از نگاه فمينيسم ليبرال

ويـژه   شناختي فمينيسم ليبرال، مسئلة تـساوي زن و مـرد، بـه            ترين مباني انسان    يكي از اصلي  
شـناختي ايـن    گرچه فمينيسم ليبرال كمتر به جنبه مبنايي و هـستي     . ي آنهاست تساوي حقوق 
فمينيـسم ليبـرال، بـه    . شناختي آن تأكيـد بـسياري دارد   پردازد، ولي به جنبه ارزش   مسئله مي 

برابري كامل زن و مرد و ماهيت واحد و يكسان آنها معتقد است و براساس آن زن و مرد را                    
داراي حقوقي مـساوي    ... جتماعي، فرهنگي، اقتصادي، تربيتي و    هاي سياسي، ا    در همه زمينه  

فمينيسم ليبرال ريشة اين برابري را در ماهيت واحـد آدمـي و برابـري طبيعـي آنهـا      . داند  مي
هـا را بـه صـورت مـساوي آفريـده اسـت و                كه معتقد است، طبيعـت انـسان       داند؛ چرا   مي

هـاي جنـسيتي    بايـد در تفـاوت    هاي ناچيز جنسي صوري است و بنيادي نيـست و ن            تفاوت
 ،بزرگان اين ديـدگاه   ). 24، ص 1382دفتر مطالعات و تحقيقات زنان،      (دخالت داشته باشد    

كه بر حقوق طبيعي زنان همچـون حـق زنـدگي، آزادي، انتخـاب شـغل و نظيـر آن تأكيـد                
 اساس  ،ديدگاه حقوق طبيعي الك   .  هستند 2داشتند، متأثر از ديدگاه حقوق طبيعي جان الك       

ايـن  ). 1382باقري،  ( آمريكايي استقالل و اعالميه فرانسوي حقوق بشر قرار گرفت           ةالمياع
هاي برابـر آموزشـي و نيـز         گروه عامل اصلي فرودستي زنان را فقدان حقوق مدني و فرصت          

هـاي   از نظـر آنهـا نقـش      . داننـد   باورهاي غلط مردساالر در فرهنگ و روابط اجتمـاعي مـي          
، از همان آغـاز كـودكي، دختـران را بـه موجـوداتي فرودسـت،                شده تعيين پيش  از جنسيتيِ

از لبــاس و وضــع ظــاهري گرفتــه تــا . ســازد فرمــانبر، ظريــف و غيــر اجتمــاعي بــدل مــي
هـايي كـه بـه آنهـا سـپرده       شـود و مـسئوليت      كارهايي كه به آنها محول مي     ها و    بازي اسباب
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هاي ليبرال همچـون   فمينيست. شود شود و محتواهاي آموزشي كه به آنها آموزش داده مي  مي
 از مـردان ندارنـد و        كمـي  گرايـي دسـت      معتقدند كه زنان در عقـل و عقـل         ،ولستون كرافت 

پاي مردان به پيش روند؛ چون زن نيز همانند مـرد موجـودي انـساني اسـت و          توانند پابه   مي
 جنس زن ربطي بـه حقـوق او نـدارد؛ زيـرا        . نشدني مرد را دارد    همان حقوق طبيعي و سلب    

پـذيري و     هـا تربيتـي و ناشـي از جامعـه          هاي دو جنس ذاتي نيـست، بلكـه تفـاوت          تفاوت
از نظر آنها طبيعت، زنان را ضـعيف نيافريـده          . سازي جنس با نقش اجتماعي است      همگون

 ،پس تربيـت و فرهنـگ     .  آنها را به استضعاف كشانده است      ،هاي جنسيتي  است، بلكه نقش  
اي دوجنسي به وجود آورد كـه در آن   ظر آنها بايد جامعهبه ن . عامل اصلي ستم به زنان است     

هـاي اجتمـاعي در    كاري به جنس خاصي تعلق نداشته باشد و همه فرصت   چيز و هيچ   هيچ
داننـد و   البته اين گـروه برابـري ظـاهري را كـافي نمـي     . آن براي زنان و مردان مساوي باشد 

 جگـر، ( ن را غير قانوني اعـالن كنـد  معتقد به لزوم وضع قوانيني هستند كه تبعيض عليه زنا        
 2،سـارا گريمكـي   1،مـاري ولـستون كرافـت   : نـد از ا  اين گروه عبـارت ة افراد برجست  ).1375

 .)21، ص 1382بـاقري،   (و همسرش هاريـت تيلـور        4جان استوارت ميل   3،فرانسيس رايت 
بت كـدي   و اليزا  8و نيز لوكر سياموت    7بتي فريدن  6،هاريت مارتينو  5،همچنين مارگارت فولر  

  ).1378وينسنت،  (هستندآمريكايي از ديگر فعاالن فمينيسم ليبرال  9استانتون
كــه يكــي از مبــاني را امــا ايــن تحقيــق درصــدد اســت تــا مــسئلة تــساوي زن و مــرد 

  .شناختي فمينيسم ليبرال است از منظر قرآن و روايات، مورد بررسي قرار دهد انسان
  

  از منظر آيات و رواياتنقد و بررسي ديدگاه تساوي زن و مرد 

 زن و مرد در بدو خلقـت از   ،اجمال گفتني است كه از نظر قرآن و روايات         به عنوان مقدمه به   
 به عبارت ديگر جنسيت در روح راه ندارد و روح مؤنـث و          .نظر روحي با هم تفاوتي ندارند     

 سـخن   گـاه از آفـرينش روح آدمـي        مذكر و يا روح زن و مرد نداريم؛ زيرا قـرآن كـريم هـر              
 خلق  ةگويد از واژ    گاه از آفرينش جسم سخن مي      كند و هر     انشاء استفاده مي   ةگويد از واژ    مي

��N�A «:كند و مسئله جنسيت را نيز با واژه خلق          استفاده مي  � � #b5�[�� %&Zb�� lE�Hb�� p�� � � � � � �� ��  � � � ��b�� 
#�q �B� J8-�� � � � � 6 � � h«)   ،ش انسان پيش از دميده شدن روح بيان         و نيز در مراحل آفرين     )46 و   45نجم

                                                           
1. Mary Wollstone Crafet 2. Sara Grimke  
3. Frances Wright 4. Johan Stuart Mill  
5. Margarret Fuller 6. Harriet Martino  
7. Betty Frieden 8. Loker Seamotte  
9. Elizabeth Cady Stanton 
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��c«: كند، نه پس از آن    مي _@O+ p�o+ J
�) ��&  �� � � ; �� � �� ��>�I+� � � �#b5�[�� %&Zb�� lE�H�� N�� � � � � � � �� ��  � � ـ (» � ت، قيام
كنند كه اين مسئله در جـاي خـود بـه تفـصيل               روايات نيز اين مسئله را تأييد مي      ). 39‐37

  ).1390زاده،  سينيح: ك.ر(اثبات شده است 
بنابراين ماهيتِ روحي زن و مـرد يكـسان اسـت و هـر دو از ماهيـت روحـي واحـد و                       

  .يكساني برخوردارند، گرچه به حسب افراد ممكن است با هم اختالفاتي داشته باشند
اما انسان كه تنها روح نيست، گرچه حقيقت انسان به روح اوست، ولي انسان در عـالم                 

يعني حقيقت اين جهـانيِ انـسان، مركـب از جـسم و             . رخوردار است طبيعت از جسم نيز ب    
روح است و از نظر جسمي، شكي نيست كه زن و مرد حتي در بدو تولـد نيـز بـا همـديگر                       

هـا بيـشتر    تفاوت جسماني دارند، كه با رشد آنها و رسـيدن بـه مرحلـة بلـوغ ايـن تفـاوت            
ي و نظـاير آن از ايـن قبيـل اسـت            هاي چرب   ها، قد و وزن، بافت      تفاوت در هورمون   .شود  مي
  ).1380آذربايجاني، (

  ها صرفاً جسمي است و هيچ تأثيري بر روح و روان آدمي ندارد؟ اما آيا اين تفاوت
جة آن يثر كاركرد جسم و نتكه روح و روان را حداك ،گرايي يرسد بر مبناي ماد     نظر مي   به

 جسمي و جنسي در روح و روان        يها تامالً متأثر از جسم باشد و تفاو      كدانند، روح بايد      يم
ه كـ همچنين بر مبناي غير مادي بودن روح و روان نيز بـا توجـه بـه اين                . نيز تأثيرگذار باشند  

هم جسم بر    1تأثيرات جسم و روح بر همديگر امري بديهي است، مگر بر مبناي هماهنگي،            
. هـم روح بـر جـسم      الحدوث بودن روح، و      ويژه بر مبناي جسمانيهٔ     روح تأثيرگذار است، به   

گذار خواهد بود و جسم مذكر نيـز بـر روح              بر روح او نيز تأثير     ،بنابراين قاعدتاً جسم مؤنث   
اما آيا از منظـر قـرآن و        . اين تأثير وجود دارد    كه با هم در ارتباطند،       تا زماني كم    ر، دست كمذ

ـ         دست ،الحدوث بودن روح    كه چندان با جسمانيهٔ    ،روايات ستند، نيـز   كم در ظاهر موافـق ني
  روح متأثر از جسم است و درنتيجه بين زن و مرد تفاوت وجود دارد؟

 انسان اعم از زن و مرد، حتي از نظر جسمي نيز داراي ماهيت واحدي         ،از نظر قرآن كريم   
هايي با هم دارند؛ زيرا تفـاوت         يك از افراد انساني تفاوت     است، گرچه زن و مرد و حتي هر       

هـا مـالك    يك از افراد صنف نيز وجود دارد و اين تفـاوت         بلكه هر يك از افراد نوع،      در هر 
ما همه شما را از يك انسان آفريديم و همـسر  «: فرمايد  قرآن كريم مي  . تفاوت ماهيت نيست  

                                                           
ه كرد و معتقد است كه روح و بدن دو جوهرند كه هيچ ربطي بـه   نظري است كه دكارت آن را ارائ     ، همانگي يا توازن   نظرية .1

هـاي   طـوري كـه عقربـه    اند بـه  مانند دو ساعت است كه به صورت يكسان تنظيم شده . ندا  نگه ولي با هم هما    ،هم ندارند 
يـز زنـگ    زنـد ديگـري ن      گاه يكي زنگ مـي     كنند و هر    شمار آنها همراه هم حركت مي       شمار و حتي ثانيه     شمار، دقيقه   ساعت
 ).189، ص2، ج1377ملكيان، ( ارتباطي جز هماهنگي و همزماني ندارند چزند، در حالي كه اين دو ساعت هي مي
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در  1.»او را نيز از جنس او خلق و از آن دو مردان و زنان فراواني در روي زمين منتشر كـرديم            
اده شده است كه خلق نيز مربوط به عالم ماده است و تعيـين   خلق استف ة اوالً از واژ   ،اين آيه 

جنسيت نيز مربوط به همين عالم خلق است و ثانياً، گرچه در تفسير اين آيه اختالف است                 
كه آيا حوا از آدم آفريده شد و يا از جنس آدم، ولي اين اخـتالف در اينكـه هـر دو از يـك                         

ز آدم آفريده شده باشد و يا از زيادي گـل او،            كند؛ زيرا حوا ا     جنس هستند اشكالي وارد نمي    
نفس هـر چيـز     «: فرمايد  آملي در تفسير اين آيه مي      جوادي. هر دو از يك جنس خواهند بود      

تنهـا جـسم او    ذات و حقيقت آن است و حقيقت انسان در اين دنيا جسم و روح اوست، نه     
�G��f�b (بنابراين، اگر خداوند خطاب به همه مردم. »يا تنها روح او  �� �gA �  � h همـه  «: فرمايـد  مي) �

آملـي،   جـوادي ( يعنـي زن و مـرد از يـك ماهيـت هـستند            ،»شما را از نفس واحد آفريديم     
  ).100، ص1388

توانند داشته باشـند؟ بـه    اما آيا زن و مرد، با داشتن ماهيت واحد تفاوتي ندارند و يا نمي         
توانند داشـته     اشند و هيچ تفاوتي نمي    عبارت ديگر، آيا همه افراد يك ماهيت، بايد يكسان ب         

باشند؟ اين سؤالي است كه پاسخ آن از نظر فلسفي روشن است و خود تفـاوت موجـود در        
انـد گويـاترين      چنان كه فالسفه گفته   . يك از افراد انساني، گوياي پاسخ اين سؤال است         هر

يـا زن و مـرد از       اما براي يافتن پاسخ اين سـؤال كـه آ         . دليل بر امكان چيزي وقوع آن است      
ويـژه در زمينـه        قابل اعتنايي كه بتواند مبناي رفتار متفاوت با آنهـا، بـه             ديدگاه اسالم تفاوت  

رو در  از ايـن . تعليم و تربيت آنها باشد، دارند يا نه، بايد به بررسي آيات و روايات پرداخـت   
  .پردازيم ره ميبا اين بخش با تكيه بر آيات قرآن كريم به بررسي آيات و روايات در اين

  
  هاي فردي و گروهي تفاوت. 1
ها و برتري برخي بر برخي ديگر را پذيرفته است و علت اين               طور كلي قرآن تفاوت انسان      به

�«كند؛    گيري برخي از برخي ديگر بيان مي        برتري را نيز تسخير و بهره     �A� � � rb$0 Jb�0 �@?O
G � 3 �� � � �� �� � �
 ��?O. �1�� � � � � � ��F��$� � � ��� �  �F*�$ ���+0� ������ L��<� ' �FQ`�� � � � �� �� � � � �� h �� � �� �� �s@+� �� �*b�$ �F*�$ ZoQ�� ,�E0! T�$ ; �� � � � � � � �� � � � 6 � � 6

 	�0� �G%ot� �� �� � u ��r$0� 3 ��@b�?v �: 4� � � � �� �  3 D مـراد از   : فرمايـد   عالمـه طباطبـايي مـي     ). 32زخـرف، ( ��
نـزول قـرآن بـر      ست نسبت به كساني كـه        نبوت است و آيه استفهام انكاري ا       ،رحمت رب 

حتي «: فرمايد خداوند در جواب آنها مي. آيد و نسبت به آن معترضند   پيامبر برايشان گران مي   
                                                           

1. �G� �gA� h � L�M�� �8� �� �S
�� _Z�� �S$0 �@
9� f���� 6 � �� �  �  �6 �  � �3 � �� � �� p���� � � ��� �45& ��E0 YF�� w$� �FE�/ �F�� � � � �� � � � � �; �� � � �; � � � � ^�O��@
9��� �  �� �R �@�^�O9 _Z�� � � � � �
� ��  �M0[�� N$ � � �� �� � ��R ��& � ��S��)� �� � ����.0 ; �  ).1 نساء،( �
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خواهيـد    چگونـه مـي   . كنيم و به دست خودتان نيست       روزي دنياي شما را نيز ما تقسيم مي       
 ،ت و امامـت داده اسـت  بنابراين اگر خداوند به كساني نبـو     . »كننده نبوت باشيد    شما تقسيم 

  ).99، ص18، ج1365طباطبايي، (آنها را بر ديگران برتري داده است 
�9�rb«دانـد؛    برخي ديگـر مـي     تر از  برخي پيامبران را نيز نزد خدا بر       ،همچنين قرآن كريم   � � 

>t%��� � h� ��& �� �F�� T�$ () �F*�$ ���*+ �  3 � � �� � �� �6 � � � � ��  ��R x+0� � �� ��F*�$� � � � � ,�E0!6 �   .)253 بقره،( 1»... ��
ويژه گـروه زن      ها، به   ها را به صورت گروه      كند كه ما انسان      قرآن تصريح مي   ،افرون بر اين  

� �� ��G«و مرد، خلق كرديم تا همديگر را بشاسند؛         &��
�� ��� f���� �gA 3 � � � � �  � � � h �%&B6 � � �&�b���E� #5�A� � � � � � � � �� �
�Q� >i��.� �$@�]� � � ; �� � �� � ��@+0��   ).13 حجرات،( 2»...�

قرآن كريم، خداوند، هم افراد را متفاوت از همديگر آفريده اسـت و هـم         بنابراين از نظر    
هاي متفاوت از انسان را آفريده است و هم برخي را بر برخي ديگر برتري داده است، و  گروه

  .را بر ديگران برتري داده است) پيامبران(ها  هم گروهي از انسان
  

  رتري مردان بر زنانب. 2
���%y�bE«: داند هاي خدادادي بر زنان مسلط و يا سرپرست مي    مردان را به سبب برتري     ،قرآن � 3 

 >*+ Y$ ^�O��� () �@��@.� � � �� � � �3 � ���R�z�@�A �� �@
8�A Y$� T�$ () �F*�$ � � ��� �� � � � � � � �� �� � � � � 6 � �  ،قـوام ). 34 نـساء، ( 3»}}}�
اما بسياري از مفسران قوام را بـه        . كننده است   عل قام و به معناي بسيار قيام      صيغه مبالغه از ف   

��� +*< «دانند و مراد از  معناي قيم و سرپرست و تسلط و واليت مي          � ���RT�$ () �F*�$ 6 � � � � �� � � را  »�
�b$�8�A Y«رأيـي و اراده و مـراد از    برتري مردان بر زنان در علم و عقل و تـدبير و نيـك          � � �b� �@b
� � � �

�z�@�A� ��� �  فيض كاشاني،   ؛1372طبرسي،  (دهند    دانند كه مردان به زنان مي       اي مي   را مهر و نفقه   » �
 مراد از فضل را برتري عقلي و بـدني        ،و برخي نيز  ) 1417 طباطبايي،   ؛1418 خميني،   ؛1415
ور و برطرف اما جوادي آملي مراد از قوام را تدبير ام        ). 38، ص 7، ج 1365صادقي،  (دانند    مي

�+*<«و مراد از     كردن نيازهاي زن توسط همسر       را نيـز برتـري، صـالبت و مـديريت مـرد           » �
معتقد است كه مراد از آيه اوالً برتري مطلق مردان بـر زنـان نيـست،                رو، وي     از اين . داند  مي

جرايـي  بلكه مراد برتري شوهران بر همسرانشان است و ثانياً مراد از قوام نيز قيام بـه امـور ا                  
                                                           

 :و نيـز ... خدا با بعضى سخن گفت و بعضى را به درجاتى برافراشـت .  بعضى از اين پيامبران را بر بعضى ديگر برترى داديم    .1
»�
��� � � ���� T�$ ���*+  �� � � �  � !���! ���9"� T�$ () l��� � � � � � �� �� 36 � � �@$/�  ).55اسراء، (» ;��0
  . ...ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد ها و قبيله ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره!  اى مردم.2
اي بعضي نسبت به بعضي ديگر قـرار  بر) از نظر اجتماع(هايي كه خداوند  مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتري        .3

  . ...كنند مي) در مورد زنان(هايي كه از اموالشان  داده است، و به خاطر انفاق
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، 1388آملـي،    جـوادي (خانه است و وظيفه و تكليفي است براي مرد، نه فضيلت و برتري              
  ).545، ص18ج

به هر حال، منظور خداوند از اين آيه، قواميت مطلق مردان باشد و يا فقط شوهران، يكي 
از داليل آن برتري مردان بر زنان است كه اين برتري نيز خدادادي و تكويني اسـت، گرچـه            

ين قواميت دليل ديگري هم دارد كه آن تشريعي است، يعني انفاقي است كه شرع به عهده                 ا
همچنين در قوام كه به نظر آقاي جوادي نيز بـه معنـاي تـدبير امـور و             . مردان گذاشته است  

مديريت مرد است، نوعي حكومت و نفوذ كالم و اراده و صالبت و پذيرش دستورات نهفته    
افـزون بـر   . شود، بلكه قبل از آن نيز هست ا پس از ازدواج حاصل نمياست و اين موارد تنه  

اين، قوام صيغه مبالغه است و داللت بر ثبات و استمرار دارد و نيز با توجـه بـه اينكـه، آيـه       
توانـد   اي به شوهر ندارد، جز اينكه سياق كالم در مورد همسران است و سياق نيز نمي           اشاره

ويـژه     به 1 بايد مراد از آيه، عموم مردان باشد، نه فقط شوهران،          دليل قطعي باشد، پس قاعدتاً    
پيـامبر يـا امـام نبـوده          داند و هيچ زني       اينكه اسالم، نبوت و واليت را نيز مختص مردان مي         

����«است؛   � ��E0 �� r��. �� ���t0A ; � �� � � � �� � � � � �#M@�� h_%
�� >�A �� �F��� � 3 �� � �� � �� � عمـوم  و ) 109يوسـف،  (» }}}�
افزون بر اين درست است كه اين امر        . دانند  فقها نيز واليت و حكومت را مختص مردان مي        

اي براي شوهر است، ولي علت اين مسئوليت، فضل و برتري است كه       يك تكليف و وظيفه   
خواهـد و چـون مـرد، ايـن        او در بعضي امور دارد؛ زيرا هر مسئوليتي لياقت و شايستگي مي           

به . ا بيش از زن دارد، خداوند اين مسئوليت را بر دوش او گذاشته استلياقت و شايستگي ر
�+*<«عبارت ديگر، برتري مرد از بما         �.@��b@�«شود نـه از       استفاده مي » � �  و بـر فـرض كـه از      » �

قوامون استفاده شود به دليل اينكه انفاق هم از ديدگاه اسالمي همواره از سوي مـرد اسـت،                  
  .پس برتري شامل همة مردان است، نه تنها شوهران) يا حاكمشوهر يا پدر و جد و (

�+*<«بنابراين    چنان كـه در آيـه   . در اين آيات دليل بر برتري مردان بر زنان خواهد بود   » �
تكريم نيز خداوند از همين لفظ استفاده كرده و مفسران آن را دليل بر برتري انسان بر سـاير             


�b«داننـد؛     موجودات مي ��� � � �%&  � ���b����  !" #b�$ �b��� � �� � � � �� �� � �'� ,�b��-�� �b� ���b�./0� %b1���� 2b�� � � � � � � � � �3 3 � � �� � � �3
 () �����*+�� �� � �� �  �45&6 � �7�*89 ��
�� �: ; � � � � �� � �    ).70 سراء،ا(» 3

���%y�E«از سوي ديگر جمله      � 3^�O��� () �@��@. � �3 � � � ـ  »� ء  انـشا  ة خبـري اسـت كـه افـاد        ةجمل
 صرف انشاء و تشريع نيست، بلكه تشريعي        ،كند و اين حاكي از اين است كه اين جمله           مي

                                                           
تنهـا از برخـي    بينيم كه برخي مردان نـه   آنان است؛ زيرا ما به عينه ميبيشترمراد از عموم مردان نيز همه مردان نيست، بلكه         . 1

  .تر هم هستند  ضعيفهدني، عقلي و غيرزنان برتر نيستند كه از نظر قدرت ب
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رو در     اين حكم برتري تكويني است و از اين        ةبنابراين ريش . است كه مبتني بر تكوين است     
�$Y +*<«تعليل و حكمتي كه در ادامه آيه بيان شده است هم به دليل تكويني اشاره شده                   � � و » �

8
@�«دلبل تشريعي؛ يعني هم به �A Y$� � � � � �«.  
 تنها مربوط به اين دنياست كـه بـار ارزشـي نـدارد،     ،اما بايد توجه داشت كه اين برتري     

 مـال بيـشتري   ،چنان كه اكر كسي در ايـن دنيـا    . بلكه تنها بار تكليفي بيشتر را به دنبال دارد        
 هزينه كردن آن و مسئوليت در       داشته باشد در برابر آن تكليف بيشتري نيز از قبيل حفظ آن،           

خـود   خودي اما اين به. برداري از آن را نيز دارد برابر نيازمندان خواهد داشت و البته حق بهره       
هـايي   گونه ارزش معنوي و اخروي براي او نخواهد داشت، مگر اينكه اين مال را در راه                 هيچ

ارزش براي كسي كـه ايـن       چنان كه كسب اين     . كند، به كار گيرد     كه توليد ارزش معنوي مي    
مال را ندارد نيز، از طريق آرزوي خرج كردن در راه معنوي و تالش در بـه دسـت آوردن آن              

اسـت كـه   » زياده«به عبارت ديگر اين برتري، برتري ارزشي نيست، بلكه تنها          . ممكن است 
ـ  ة تنها از ناحي،ارزش دنيوي دارد، نه اخروي؛ زيرا تفاوت و برتري در آخرت       م و  عمـل و عل

چنـان كـه اسـالم راه    . شـود  طور كلي عمل اختياري انسان در اين دنيا حاصل مي ايمان و به  
خداونـد خطـاب    . كند  علم و عمل را بر زنان نيز نبسته است، بلكه همه را به آن تشويق مي               

�< �GZ�� _@QOG «: فرمايد به تمام مؤمنان اعم از زن و مرد مي   � ��  �� � � ��@b?��G� � �� � �GZb��� � ��  Yb�� �@b?��G ��  � � � �� � �
j���[� �@��A %&ZQG� � �� �� � � � �   :ه استنيز فرمود) ع(عليحضرت ). 9زمر، (» ��
كس براي ما نسبت به ديگري برتري ندارد، مگر بـه پيـروي از خـدا و رسـول       هيچ

خدا و پيروي از كتاب خدا و سنت پيامبرش، چنان كه خداوند در كتـاب خـويش                 
گـروه و قبايـل       انا ما شما زن و مرد را آفريديم شما را گروه          اي مردم هم  «: فرمايد  مي

 1»...ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماسـت        قرار داديم تا بدانيد كه همانا گرامي      
  ).183، ص1404حراني، (

  .كند پس اين آيه، برتري تكويني و تشريعي مردان بر زنان را تأييد مي
: از جمله . كنند  اي ديگر بيان مي     برتري را به گونه   افزون بر اين آيه، آيات ديگري نيز اين         

»��� �� >*+ �� �@�?Q9 �  � �� ��  � ��R �S*�$ N$ � � � � � � �()� �T�$ 6 � �Zb�� >b5� �bz_ (��F�b « و نيـز     ).32 نـساء، (» }}}� �  �� � �  �� �� ��
 y�E%��� |�%�m�$� � � �3 �� � �� ��F��) �� � ��� JE0! � � �D ��R��SM HGH) D � � �D   ).228 ،بقره(» �

فرمايد در مـسائل مـالي و حقـوق مـادي مـرد و زن مـساوي                   در هر دو آيه، خداوند مي     
هستند، يعني هر كدام هرچه را كسب كردند از آن خودشان است و اگر بر يكـي مـسئوليتي                   
                                                           

1 .�G� �� �&��
�� ��� f���� �gA 3 � � � � �  � � � h �%&B6 � � �S�%&A �� �@+0��Q� >i��.� �$@�] �&����E� #5�A� � � � � �� � � � �� � � � � � �� � � ; � � � � �� �� ���)� �� R� �� �&�
9A  � � � �� � �R4�� ���)D � � D �   ).13حجرات،  (�
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اي باالتر    هست در برابر آن نيز حقي هست، ولي در عين حال براي مردان يا شوهران، درجه               
هاي مالي و غير مالي را كه خدا بـه            ها و مزيت     آيه اين است كه از برتري      مراد. بر زنان است  

يكي از دو گروه زنان يا مردان داده است، حال يا از طريق حقي كه خدا به آنها داده است و                     
يعني آرزو نكنيـد كـه اي كـاش زن    . اند، آرزو نكنيد يا از طريق كار و فعاليت به دست آورده    

كـم بـه حـسادت و تخلفـات       و آن برتري را داشتيم؛ زيرا اين آرزو كم        بوديد و يا مرد بوديد      
شود و چيزي جز ضرر نخواهد داشت، بلكه آن زيـادي را از خـدا بخواهيـد؛      ديگر منجر مي  

بنابراين، مراد از آيه    . دهد  زيرا فضل به دست خداست و او براساس حكمت و مصلحت مي           
 كه خود فرد از طريق كـسب و فعاليـت بـه    هاي مالي طبق نظر عالمه طباطبايي، فقط برتري     

هاي تكويني و خدادادي نيز مـراد اسـت؛ زيـرا اگـر تنهـا             آورد نيست، بلكه برتري     دست مي 
، 4، ج 1417طباطبايي،  (شود    هاي اكتسابي مراد باشد، ارتباط آيه با آيات قبل قطع مي            برتري
ناي قسمت پاياني آيه كـه      هاي تكويني نيز بشود، مع      بنابراين اگر آيه شامل برتري    ). 338ص
هـاي    خدا به هر چيزي داناست، بهتر روشن خواهد شد؛ زيرا كساني كـه برتـري              : فرمايد  مي

ها به چه مالكي و مصلحتي داده شده است          دانند كه اين برتري     كنند، نمي   ديگران را آرزو مي   
 انـساني   داند و براساس علـم و مـصالح         و از روي جهل چنين آرزويي را دارند، ولي خدا مي          

  .كند عطا مي
����%y�E «: فرمايد  بقره مي  228 ةهمچنين عالمه طباطبايي ذيل آي     � �3 ��F��) �� � �JE0! D � قيد متمم » ��

انـد،    با مردان در حكم مـساوي     ، اين است كه زنان       قبلي است و مراد از مجموع      ةبراي جمل 
  ).232، ص2همان، ج(اما با حفظ برتري درجه بر زنان 

شرادر كتاب   . كنند  ت نيز اين برتري را تأييد مي      چنان كه روايا   ل ل ا ل  روايتي نقل شـده  عئع
ترين آنها سؤاالتي از آن حـضرت   آمدند و عالم) ص( مبني بر اينكه گروهي يهودي نزد پيامبر   

برتري مـردان بـر     : فرمود) ص(برتري مردان بر زنان چيست؟ پيامبر     : از جمله پرسيد  . پرسيد
كند و زنان نيز با مـردان         آب زمين را زنده مي    . و آب بر زمين است    زنان، مانند برتري آسمان     

ايـن آيـه را     ) ص(سـپس پيـامبر   . شدند  شوند و اگر مردان نبودند زنان نيز خلق نمي          زنده مي 
���%y�E{: قرائت فرمودند � 3^�O��� () �@��@. � �3 � � �   ).512، ص2تا، ج صدوق، بي ()34نساء،  (»}}}�

يكي اينكه اين برتري مردان بر زنان از نظـر قـرآن            : نكته الزم است  در اينجا يادآوري دو     
 قـرآن در اينكـه    به چيست؟ و ديگري اينكه آيا اين برتري با عدالت خداوند سازگار است؟            

 زنان  ، اما در يك آيه به اشاره      .دهد  صراحت پاسخي نمي    برتري مردان بر زنان در چيست، به      
����A«داند؛    را در امور عقلي و استداللي قوي نمي        � �  �\b~� ' @b�� Jb��<� ' P`b�G � � � � �� � �� �� �� �� �  �4b�� � �lb�� 6 � � «
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 محاجـه و اسـتدالل اسـت كـه          ،فرمايد منظور از خصام     عالمه طباطبايي مي  ). 18زخرف،  (
مبتني بر عقل است و زن در آن قادر به تقرير مدعاي خود نيست و بهترين دليل بـر آن ايـن         

همچنين وي ذيـل    ). 90، ص 18، ج 1417طباطبايي،  ( و زينت دارد     است كه عالقه به زيور    
  :فرمايد سورة نساء در معناي قيمومت مي 34 ةآي

شكي نيست كه قرآن جانب عقل را بر شهوات و هواي نفـس و عواطـف تـرجيح                  
خواهد عواطف و شهوات و هواهاي نفساني تحت حكومت و كنترل             دهد و مي    مي

. قدري بديهي است كه نيـاز بـه دليـل خاصـي نـدارد     عقل قرار گيرند و اين امر به        
بنابراين امر حكومت و واليت، قضاوت و اداره امور اجتماعي را به عقل و كـساني                

نيـز  ) ص(كه در اين زمينه باالترند، نظير مردان واگذار كرده است و در سيره پيـامبر    
 و  كننده به دستورات قرآن است موردي مشاهده نشده است كه حكومـت             كه عمل 

  ).346، ص4همان، ج(ذار كرده باشد قضاوت و مسائلي از اين قبيل را به زنان واگ

�$b+ Y*< «توان گفت مراد عالمه و قرآن از      بنابراين مي   � � ���R «     در اين آيـه برتـري عقلـي مـردان
�«در روايتي ) ع(امام هادي. كنند  است كه برخي روايات نيز اين امر را تأييد مي         ����*+�� � �� �  � () � �

45&6 � �7�*89 ��
�� �: ; � � � � �� � �  كنـد و    تكريم را به عقل و نطق انسان تفـسير مـي           ةدر آي ) 70 سراء،ا(» 3
امـام  ). 460، ص 1404حرانـي،   (دانـد     همين را سبب تسلط انسان بر ساير موجـودات مـي          

ـ                 ) ع(سجاد ق نيز فضيلت انسان بر ساير موجودات را امتياز سـروري انـسان بـر سـاير خالي
نيز دو فضيلت را براي برتري انسان بـر   ) ع(المؤمنين  امير ).489، ص 1414طوسي،  (داند    مي

). 7356، ح1366آمـدي،   تميمـي ( منطق ي يكي عقل و ديگر  ؛كنند      ساير موجودات بيان مي   
پـس اگـر برخـي      . بنابراين دليل تسلط و سروري انسان بر سـاير موجـودات عقـل اوسـت              

  .د بايد به دليل برتري عقلي باشدان  سرور و مسلطها بر برخي ديگر نيز انسان
 بايـد گفـت كـه اوالً    ، اينكه آيا اين برتري با عـدالت خداونـد سـازگار اسـت            ةاما دربار 

يكي به معناي مساوات و ديگري به معناي خالف جور و ظلـم             : عدالت داراي دو معناست   
شود و خداونـد خـود         مي آنچه از نظر دين عدالت خوانده     ). 1410فارس،   ابن(و ستم است    
 3كنـد،   و ما را نيز به آن سفارش مي        2 پيامبران است  فرستادنو هدف او از      1كند  به آن قيام مي   
 عدالت به ايـن     4.شود و گاه با واژه قسط        آن است كه گاه با واژه عدالت بيان مي         ،معناي دوم 

                                                           
1. �F]� � � ��R�A  � YiX. ����� �@��A� JSi7m�� @� �� Nb�� � N; � � � �� � �� � � � �� � � � � � �� � � ��  �� ��O
��$� �� � ���S<� HGH��� @� �� Nb�� � � � ��  �� � � � � �� ��  ).18 عمران، آل( �
2 .�
�� � � ,������$ ���t0 ���t0A � � � �3 � � � �� � � �� ����H�A�� �� � ��  @
�� ��H�m�� j�QS�� �F�� � � � �� � � �� � �� � � �� � �O
��$ f���� �� � � � ���H�A�� �� � � ����b�� f���� x+���� �G�] fP$ N�+ �G�<� � � �� � � � � D �� � � � � � ��  � D �� � ��

��R� �� ��a��$ N�t0� ���G ��  � � � � � � �� � �� � � � � ��RHGH) _@. D � � � �   ).25حديد، ( �
3 .>.� ��O
��$ #$0 %�A � �� � � �� � 3 9
@�}}}: ؛ و نيز)29اعراف،  (�}}}� �A�� � � � � #��Q��� �@� �� � � ��O
��$� �� � �� ��+ 4� �� �@��89 ���  � � �6 � �� �� � �� � ��RY��) N$ ��& ; � �� � �  ).127نساء،  (�
4 .�G� �gA� h � ^��F] �O
��$ l��@. �@�@& �@��" �GZ�� � � �� �� � � �� � � �� �� �  ��R @��� ��SG �� l$%.[�� �G���@�� �A �SO8�A () � �� � � �� � � � � � � �� � � �� �� � �� ���� �u � � ��A� ��+ �4
+ � � �;�R 7b+ Ybe V�A � � � � � � � �

 �A _@z� �@��Q9� � ��� � �  ��@���9� � � � � ��+ �@�%�9 �A ��� >9 ���  � �� � �� � � � � �� �� �R� Y$ ��& � � � ��@�?�9� � � � ��4�� ; �   ).135نساء، ( �
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 عدم تـساوي    معناي دوم اعم از مساوات است و هميشه مساوي با مساوات نيست تا اينكه             
عدالتي بدانيم، بلكه عدالت به اين معنا مخالف ظلم است و ايـن گـاهي بـا                   زن و مرد را بي    

بنابراين عدم مساوات، مساوي با تبعيض      . شود و گاهي با عدم مساوات       مساوات حاصل مي  
عدالتي و تبعيض جايي است كه حقي در كار باشد و آن  ثانياً بي. و درنتيجه ظلم نخواهد بود    

چـون او مالـك   . چيز بر خدا حقي ندارد   كس و هيچ    ناديده گرفته شود و حال آنكه هيچ      حق  
هستي است و هر چيزي را طبق مصالح و مفاسد و براسـاس حكمـت خـويش بـه انـدازه                     

���«. آفريند  مي �0�b
$ ���
�� ^#] >& 6 � � � �� � �� � � 6 كـس داد از سـر لطـف و      هرچه كه به هـر ).49 قمر،(» �
�+*<«ان كه از واژه     فيض اوست؛ چن     در آيه نيز روشن است كه اين زيادي از سـر فـضل و         »�

گونـه مـوارد جـاي اشـكال و اعتـراض             لطف و رحمت خدا نسبت به كساني است و ايـن          
نيست، بلكه جاي تقدير و تشكر است و اصالً در مواردي كه حقي در كار نيست، ظلم معنا                

يد توجه داشت كه اين برتري و زيـادي، ويـژة           ثالثاً با ). 70، ص 1، ج 1368مطهري،  (ندارد  
گيـري اختيـاري از آن، سـبب برتـري و ثـواب اخـروي                 وجه بدون بهـره     هيچ  دنيا است و به   

نخواهد بود، بلكه تنها نوعي برتري و فزوني نعمت اسـت، چنـان كـه خداونـد بـه برخـي                     
را سـبب ثـواب   گـاه آن   دهد و هيچ هاي دنيايي بيشتري نسبت به ديگران مي    ها نعمت   انسان

�����) «داند؛  بلكه همة اينها ابزار و وسايلي جهت امتحان و ابتالي الهي مي        . داند  اخروي نمي  � � �� �
 l��Cm�� � � � ��N��� � �� �� ��OM ^7$  � ; � � ��R��b�) x�?t D �� �� D «)جايي كـه بحـث حـق در كـار باشـد،      ). 17 نفال،ا

اي از آن را نيز دارد و آن را      ه  بلكه حساب ذر  كند،    تنها حقي از كسي را تضييع نمي        خداوند نه 
�� «پردازد؛  چندين برابر مي   �� �R r9 ��� L0B y�
5� ��nG � � � � � 6 � � � �� � �� � �J�OM; � � � �%bEA Nb��� �b� ,CG� �F8)�*G ; � �� � �� � �  � � �� � � �

Y�n); � ل ها و امور اخروي جز از راه عمل اختياري انـسان، حاصـ    و چون ارزش ،)40 نساء،(» �
 سـبب   2 و تقـوا   1چيز جز ايمان و عمـل صـالح         كه هيچ : فرمايد  صراحت مي   شود قرآن به    نمي

 و خداوند حق هيچ زن و مـردي  3اند برتري نخواهد بود و در اين زمينه نيز زن و مرد مساوي  
  5.كند  و به كسي نيز ظلم نمي4را ضايع نخواهد كرد
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 تقدم خلقت مرد بر زن. 3

� «ست؛ ا رد يا حضرت آدم مقدم بر خلقت حوا        خلقت م  ،از نظر قرآن كريم   S
��� � � � �b8� �b� 6 �  3
 >�E �c L�M��� � � � � 6 ���F��� � ��FE�/ � � � �b@«؛  همچنين حوا از آدم آفريده شده اسـت       ). 6 زمر،(» }}}�� � _Zb�� � 

 L�M�� �8� �� �S
��6 �� �� 6 �  �3 � �>�E�� � � ��SO�� �FE�/ �F�� � � �� � � � �� ��   1.)189عراف، ا(» }}}�
رسد اين تقدم رتبي و عّلي، دليلي بر برتري آدم بـر حـوا و درنتيجـه مـرد بـر                        نظر مي   به
يكـي تقـدم    : توضيح اينكه در بررسي اين مطلب بايد دو مـسئله را بررسـي كـرد              . است زن

بنابراين ابتدا بايـد بـه بررسـي آيـات     . زماني آدم بر حوا و ديگري مسئلة آفرينش حوا از آدم 
  .آفرينش پرداخت

رتباط با مسئله تقدم آدم بر حوا بايد گفت، گرچه از نظر قرآن، خلقت آدم مقـدم بـر         در ا 
خلقت حوا است، ولي اوالً در هر سه آيه، سخن از خلقت است كه مربوط به جسم اسـت،             

هـا خلقـت      و نه روح و ثانياً تنها خلقت حوا پس از خلقت آدم است، اما دربارة ساير انسان                
 مردان است و برخي مردان نيز مقدم بر برخي زنان و ايـن دليلـي    برخي زنان، مقدم بر برخي    

چنان كه برخي فرزندان يك خانواده بر برخي ديگـر از لحـاظ تولـد               . بر برتري نخواهد بود   
به عبارت ديگر تقـدم آدم بـر        . داند  اند و كسي فرزند مقدم را برتر از ساير فرزندان نمي            مقدم

  .ليلي بر برتري نيستحوا تقدم زماني است و تقدم زماني د
در » هـا « در اينكه مـراد از ضـمير         منشأ خلقت بر حوا است و      آدم   اما در ارتباط با اينكه    

»p��� � ��F�� � � الـشيء   عالمه طباطبايي معتقد است نفـس .  دارند؟ مفسران اختالف نظر چيست» �
ـ   ، به معناي خود شيء است و مراد از نفس انسان    ،در لغت  ه او  آن چيزي است كـه انـسان ب

 انسان است و مراد جسم و روح در عالم دنيا و روح در عالم بـرزخ اسـت و مـراد از نفـسِ                       
بنـابراين، آيـه همـان      . گـردد   نيز به آن برمـي    » ��« حضرت آدم است و ضمير       ة در آي  ،واحده

 ،كـه خداونـد    يعني چنان . شود   بيان مي   روم 21 نحل و    72رساند كه در آيات       مفهومي را مي  
كه همسران شما از جنس خود شمايند در اين آيـه نيـز             : فرمايد  ها مي  ه انسان در آن دو آيه ب    

). 136، ص4ج ،1417 طباطبـايي، (كه همـسر آدم از جـنس يـا نـوع آدم اسـت             : فرمايد  مي
 آدم است و در مجمـوع آيـه         ،همچنين ساير مفسران عموماً معتقدند كه مراد از نفس واحده         

 2، نه اينكه از جنس يا نـوع آدم خلـق شـده اسـت    فرمايد كه حوا از آدم خلق شده است       مي
                                                           

��G� �gA: و نيز. 1 h � L�M�� �8� �� �S
�� _Z�� �S$0 �@
9� f���� 6 � �� �  �  �6 �  � �3 � �� � �� p���� � � ��45& ��E0 YF�� w$� �FE�/ �F�� ; �� � �� � � �; � � � � �� � � �^�O�� � �   ).1نساء،  (�
البته وقتي حوا از آدم خلق شود از جنس او نيز خواهد بود، ولي مراد اين مفسران اين اسـت كـه آيـه از آدم بـودن را بيـان                 . 2

كند و به صورت ضمني نيز از جنس آدم بودن را، اما مراد عالمه طباطبـايي ايـن اسـت كـه آيـه خلقـت حـوا از آدم را               مي
 .كند نمي بيان



  1389پاييز و زمستان  / 11ش / 5س/                      تربيت اسالمي              46

S3TarbiyatEslami11)  14/04/1390  46  )آرايي نهايي  صفحه  

 مراد از نفس واحـده      ،آملي اما جوادي ). 1365تا؛ صادقي،     ؛ طوسي، بي  1403طبرسي،: ك.ر(
جـوادي  (داند    داند و آدم را اولين مصداق اين حقيقت واحد مي           را ذات و حقيقت واحد مي     

ـ      ظر مي ، كه اين معنا البته خالف ظاهر به ن        )100، ص 17، ج 1388آملي،    ةرسد؛ زيرا در ادام
كند كه هـر دو مربـوط بـه      آرامش و سكونت بين آن دو و تكثير نسل را مطرح ميةلئآيه مس 

رسد كه نظـر اول قابـل         بنابراين به نظر مي   . آدم و حواست، نه ذات و حقيقت واحده و حوا         
���p«ه   نساء كه در آن از واژ        زيرا، گرچه شايد بتوان از آيه اول سوره        .تر است  دفاع �  اسـتفاده   »�

شده است سخن مرحوم عالمه را استفاده كرد يعني حوا از جنس يا نـوع آدم اسـت و مـن                     
توان چنين اسـتفاده كـرد؛ زيـرا در آن از             نشويه است، ولي از دو آيه سوره اعراف و زمر نمي          

��E<{لفظ   � ه ، ذيل واژ  1385 مصطفوي،( بر تعلق و ارتباط است       ،استفاده شده است كه دال    »�
» ���b«ها از آدم و حوا سخن گفته شده و مراد از   آيه نيز از تكثير ساير انسان   ةو در ادام  ) خلق
��F«در  �� � �YF«و  » 3�� � �  مراد اين است كه حوا از آدم خلق شده اسـت  ،بايد يكي باشد و بنابراين    » �

  .اند ها با واسطه و بدون واسطه از آدم و حوا خلق شده و ساير انسان
تنها حوا از جنس آدم آفريده شده است، بلكه از او نيز خلق شده        نه ، از نظر قرآن   بنابراين

اما اينكه حوا از جزئي از آدم آفريده شده است يا از كل او يا از زيادي خاك يـا گلـي        . است
 آفـرينش  ،برخـي روايـات  .  در روايت محل اختالف اسـت ،كه خداوند با آن آدم را سرشت     

، )379، ص 3، ج 1413صدوق،  ( چپ آدم    ةدانند و برخي از دند       مي حوا را از زيادي گل آدم     
 دوم، عالوه بر اينكه مطابق ديدگاه مسيحيت و يهوديت است، مورد انكار             ةولي روايات دست  

كند و    اين ديدگاه را رد مي    ) ع(در يكي از آن روايات، امام صادق      . روايات دسته اول نيز هست    
كه حوا را از غير از استخوان دنده آدم خلق كنـد تـا راهـي    فرمايد، مگر خدا عاجز بود از اين        مي

همچنـين صـدوق روايـت      ). 380ص،  3، ج 1413صـدوق،   (براي تمسخر برخي قرار ندهـد       
روايتي كه  : فرمايد  كند و مي    ديگري نيز مبني بر اينكه حوا از طينت آدم خلق شده است نقل مي             

بر و مرادش اين است كـه حـوا از          داند روايت صحيح است و معت       حوا را از ضلع چپ آدم مي      
  .)380، ص3، ج1413صدوق،  (طينتي كه از ضلع چپ آدم اضافي بود خلق شده است

 امـا  .بنابراين قطعاً حوا از آدم آفريده شـده اسـت، حـال از جزئـي از او، و يـا از كـل او             
يـه آدم   فرزندان و ذرةبينيم كه هم     زيرا ما مي   .شوند  دو سبب نقص حوا نمي     كدام از اين    هيچ

شود كه   موجب نقص آنها نمينكتهشوند و نه تنها اين  نيز از پدران و مادران خود آفريده مي      
معنا نيست كه هيچ اثر و يـا         اما اين بدين  . ترند  تر و تيزهوش    گاه فرزندان از والدين نيز عاقل     

 ارزش  باشد و علت بـر معلـول         علت يا جزءالعلٔه حوا مي     ،ارزشي ندارد؛ زيرا به هر حال آدم      
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@�«: فرمايد  روست كه قرآن مي     رتبي دارد و از اين    $�O���� � �  � �@
$�O�� � � � rd��A� � � � ��@$%
m� � �  �  پيـشگامان  ؛��
و در اسالم به نيكي به والـدين سـفارش شـده            ) 11 و   10واقعه،   (1»پيشگامند، آنها مقّربانند  

، گرچـه ارزشـي اخالقـي       پس اين تقدم رتبـي    ). 15 و   14لقمان،(است حتي اگر كافر باشند      
ندارد، ولي ارزش وجودي دارد و سبب آثاري خواهد بود و شايد بتوان لـزوم تبعيـت زن از                   
مرد و امور ديگري، چنان كه در برخي روايات هم به آن اشـاره شـده اسـت از ايـن جهـت       

چنان كه در روايتي آمده است كه اگر آدم از حوا خلق شده بود بايد اختيـار طـالق            . دانست
  ).337، ص5، ج1365 كليني، (بود  ه دست زن ميب

  
  تكيه اصلي قرآن بر خلقت آدم. 4

تكيه اصلي خداوند در قرآن كريم در مسئله خلقت انسان، بر حـضرت آدم اسـت و مـسئله         
كنند و پس از اعتراض مالئكه نيز خداوند اسماء را به آدم              سجدة مالئكه بر آدم را مطرح مي      

دارد و پس از اينكه مالئكه نتوانستند اسامي و اسرار آنهـا    عرضه مي  آموزد و بر مالئكه نيز      مي
آنها را از اسامي و اسرار آگـاه سـاز و پـس از همـه آنهـا نيـز                    : فرمايد  را بيان كنند، به آدم مي     

هـاي آن از   همـسرت را در بهـشت سـاكن سـاز و از ميـوه      خود و: فرمايد خطاب به آدم مي   
ولي شيطان هـر دو     . به درخت مخصوص نزديك نشويد    خواهيد، بخوريد و فقط       جا مي  هر

را گمراه ساخت و آنها از آن درخت خوردند و هر دو را از بهـشت بيـرون كـرد و خداونـد                       
  ).38‐30بقره، (همگي به زمين فرود آييد : فرمود

 خداوند اوالً علم اسماء را فقط به آدم آموخت، نه حـوا و ثانيـاً مالئكـه را    ،در اين آيات  
جده بر آدم كرد، نه حوا و سپس به آدم امر كرد كه خود و همـسرش را در بهـشت                     امر بر س  

همچنين پس از گمراهي باز به آدم كلمـاتي را  . ساكن سازد و شيطان آن دو را گمراه ساخت     
تواند انسان و يا آدم و حوا باشد؛ زيرا     نمي ،بنابراين مراد از آدم   . القا كرد تا توبه آنها را بپذيرد      

 جمعـي  ،يات در برخي موارد خطاب به هر دو است و در پايـان نيـز امـر هبـوط            در همين آ  
شود منظور قرآن در مواردي كه خطاب متوجه آدم است خصوص آدم              پس معلوم مي  . است

طور كلي و نه آدم و حوا و اين خود دليل بر برتري آدم نسبت بـه حـوا و                      است، نه انسان به   
  .درنتيجه مرد نسبت به زن است

فرمايد، سجده بر آدم به دليل اين باشـد           ممكن است، چنان كه عالمه طباطبايي مي      البته  
طباطبـايي،  (كه او خليفه خداست و حوا چون خليفه خدا نبود، امر بـه سـجده بـر او نـشد      

                                                           
 ).117، ص19، ج1417طباطبايي، (نا بر برخي تفاسير مراد از سابقون، سابقون در ايمان است ب. 1
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ـ      ، ولي اوالً در امر به سجده هيچ اشـاره         )132، ص 1، ج 1417  خـدا بـودن آدم     ةاي بـه خليف
ـ    ،ثانياً. خواهد جانشين در زمين قرار دهد       مي: فرمودندارد، جز اينكه در ابتدا خدا         ة در دو آي

اي بـه جانـشيني او    تنها هـيچ اشـاره   ديگر كه خداوند مالئكه را امر به سجده بر آدم كرد، نه         
و ) 72 و 71، صسوره  ؛31‐28حجر، (فرمايد قصد خلق بشر از گل را دارد       ندارد، بلكه مي  

يك به ميزاني كه خـدايي        خليفه خدا باشند و البته هر      ها  ثالثاً گرچه ممكن است همه انسان     
 خليفـه  ،تواننـد  طور كلي تنهـا مـردان مـي    بشود به همان ميزان خليفه خداست ولي آدم و به 

ظاهري بشوند و در ظاهر نيز سرپرستي و واليت امور ديگران را بر عهده بگيرند، نه زنـان و                   
  .اين خود نوعي تفاوت و برتري است

  
  بيتي زن به عهده مرد استامور تر. 5

� �bG� �bgA«قرآن كريم امور تربيت زن و فرزندان را به عهده مرد و پدر خانواده گذاشـته اسـت؛          h �
 �SO8�A �@. �@��" �GZ��� � �� � � � � � � �S���A�� � � � ��L0�I<�� f���� ��!@.� �0�� � � ;� � � � � �� �  �  ،افـزون بـر ايـن     ). 6 تحريم،(» }}}�

ا در امر تربيتي او جايز شمرده است و حتـي بـه آن نيـز امـر كـرده                    ر) همسر(قرآن تنبيه زن    
 ةتنبيه زنان را نيز از مرحل.  چنين اجازه يا امري را ندارد  ،است، در حالي كه در مورد فرزندان      

 دوري جستن از آنان در بستر را طرح كرده و سپس به تنبيه      ،موعظه شروع كرده و پس از آن      
دليـل    پايان نيز توصيه كرده كه اگر آنهـا اطاعـت كردنـد، بـي    البته در. بدني ختم كرده است   

اين در حالي است كه در مورد نشوز مـردان،          . )34نساء،   (جويي و به آنها تعدي نكنيد       بهانه
دو آيه تفاوت برخورد خداونـد        در اين ). 128نساء،  (كند    به زنان توصيه به صلح و نيكي مي       

عراض و نشوز زن به مردان امر بـه موعظـه و دوري          با زن و مرد روشن است؛ زيرا در مورد ا         
اشـكالي  : فرمايد  كند، ولي در مورد اعراض و نشوز مردان، به مرد و زن مي              گزيدن و تنبيه مي   

سؤال اين است كه آيا نگاه متفاوت خداونـد در ايـن آيـات بـه زنـان                 . ندارد كه صلح كنيد   
ج  31در نامـه    ) ع( ناشي از چيست؟ حضرت علـي      ـ ـه   نه لبالغ  خطـاب بـه فرزنـدش امـام         ،ا

از كساني مباش كه پند و موعظه در آنها سودمند نباشـد، مگـر بـا آزار                 : فرمايد  مي) ع(حسن
گيرنـد   گيرد و چهارپايـان جـز بـا تازيانـه و تنبيـه پنـد نمـي                بسيار؛ زيرا عاقل باادب پند مي     

ج( لبالغه  نه  نيـست و   زنانةدرست است كه اين تنبيه قرآني در مورد هم). 306 ص،1373، ا
 مـردان ناصـالح     ،زنان صالح را در صدر آيه جدا سـاخته اسـت، ولـي در ميـان مـردان نيـز                   

بنـابراين،  .  هستند كه براي تربيت آنها چنـين پيـشنهادي در قـرآن نـشده اسـت                نافرماني و
 يـا   ،هاي واقعي اسـت     تفاوت در حكم با توجه به اينكه احكام شرعي مبتني بر حكمت            اين
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 دو باشد و يا ناشي از تفاوت در اهداف؛ كـه در هـر صـورت             واقعي آن  بايد ناشي از تفاوت   
  .تفاوت ثابت است

  
  هاي جسمي و عقلي زن و مرد تفاوت. 6

به عنوان مثـال از امـام       . اند  در روايات متعددي زنان را جزء ضعيفان برشمرده       ) ع(معصومان
يتيمـان  : شته باشـيد  دو ضعيف در نظر داةخدا را دربار: فرمودنقل شده است كه  ) ع(صادق

خـدا  : نيز در وصيتي فرمودند   ) ع(حضرت علي ). 167، ص 20، ج 1409حر عاملي،   (زنان   و
را در نظر بگيرد در مورد زنان و بردگان؛ زيرا آخرين كالم پيامبر شما اين بود كه شـما را بـه             

 اين دو روايـت و  1).72، ص7، ج1365كليني، (كنم   سفارش مي،دو ضعيف، زنان و بردگان    
، 1419معلـم،   (نيز دو روايتي كه در پاورقي آدرس داده شد، همگي از لحاظ سـند معتبرنـد                 

  ).505، ص2ج
مراد از ضعف در اين روايات، چنان كه در برخي ديگر از روايات آمده است يا ضـعف                  

ج: ك.و نيز ر   (عقل است و يا ضعف بنية جسماني و يا هر دو           لبالغه  نه ، 80، خطبه   58، ص ا
، 4، ج1413 صـدوق،  :؛ و نيـز 13، ص3، ج1372طبرسـي،  : ؛ و نيـز 14 نامه، 280 ص:و نيز 
همچنين ممكن است اين ضعف را به جهت        . )322، ص 5، ج 1365  كليني،   :؛ و نيز  226ص

وضعيت اجتماعي آنان در آن زمان تفسير كرد، ولي با توجه به اينكه شـرع و احكـام آن تـا                     
اي اسـت كـه       م شرعي زنان به گونـه     حدودي به اين ضعف اجتماعي رضايت دارند و احكا        

تـوان گفـت اگـر ايـن      همواره بر مالحظه و رعايت اين ضعف توجه دارد، نه به رفع آن، مي 
خانواده و جامعـه دارد مطلـوب        طبيعي هم ندارد، به جهت مصالحي كه براي          ةضعف ريش 
، حـال يـا   كننـد   تفاوت زن و مرد را اثبات مـي ،بنابراين اين دسته از روايات نيز . شارع است 

  . باشدتفاوت تكويني و يا تفاوت در اهداف و مصالح
  

  برتري زنان بر مردان. 7
+�Y«فرمايد مرد مانند زن نيست  داند و مي    قرآن كريم زن و مرد را مساوي نمي        � � �FQ���� � � �� 	b��. � � �

�� #5�A �FQ��� #�� j0� � � 3� � � � � 3 � ��R 	��� Y$ ��)A � � � �� � � � � ������ �� �Z�� #5�[�& %&� � � گرچـه در  ). 36 عمران، آل(» }}}��
���� «ةاينكه جمل  � �#5�[�b& %&Z�� � � � ��  مادر مريم است يا قول خداوند، اختالف است، ولـي  قولِ» 

اين جمله قول خداست، نه قول مادر مريم، ولي بيشتر مفـسران            : فرمايد  عالمه طباطبايي مي  
                                                           

  .۴ ثي، حد86 و باب 1 ، حديث4، ابواب مقدمات نكاح، باب 14، ج1409 عاملي،   حر:باره مراجعه كنيد به نيز در اين .١
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 در تشبيه دچار مشكل شده و توجيهات مختلفـي          اند و درنتيجه    آن را قول مادر مريم دانسته     
�9�6 ��0?0 «اند؛ از جمله اينكه تشبيه معكوس است و به معناي           ارائه كرده � U#�«  اسـت  .

� $��� Y	����R« اين جمله و جمله قبل از آن ،اما به نظر وي �)A � � � �� � � � � قول خداست و تشبيه نيز » �
 ظاهر آيه اين است كه قول خداست و جملـه           معكوس نيست، بلكه تشبيه اصل است؛ زيرا      

اي در پاسخ به تأسف و حسرت مادر مريم است و آنچه باعث شده برخـي از ايـن                 معترضه
بـه هـر    ). 171، ص 3، ج 1417طباطبايي،  (ظاهر دست بردارند همين تحسر و تأسف است         

آن را رد حال بر فرض كه كالم مادر مريم نيز باشد چون خداوند آن را نقـل كـرده اسـت و              
كند، مگـر اينكـه    نكرده است دليل بر صحت آن است؛ زيرا خداوند كالم باطلي را بيان نمي        

اهللا جوادي آملي نيز معتقد است كه اين تـشبيه، تـشبيه         آيت). 169همان، ص (آن را رد كند     
كنند كه مرد ماننـد زن نيـست و از او سـاخته نيـست كـه                    و معني مي   ،اصل است نه عكس   

  ).129، ص1371وادي آملي، ج(تربيت كند 
كند؛ يعني  بنابراين، گرچه بنابر آنچه بيان شد، اين آيه برتري زن را نسبت به مرد بيان مي         

مرد مانند زن نيست كه بتواند فرزندي را به دنيا بياورد و او را طوري تربيت كند كـه خليفـة            
حال بر تفـاوت و     عينخدا باشد، با خدا صحبت كند، مرده را زنده كند و نظاير آن، ولي در      

  .عدم تساوي زن و مرد تصريح دارد
  

  زن ماية آرامش مرد است. 8
����«. داند هدف از خلقت جفت براي انسان را، آرامش و تسكين او مي،  قرآن كريم  �� �A Nb9�G" � � � � �

 �SO8�A �� �S� p��� 3� �� � � � � �� ��E��/A; � � �b� �S�b�$ >b�E� �F��� �@�SOQ�  � � �� �� � �� � � �� � 3� � Jb�0� L!@; � �  �� � ;�� �  @b
� ,�bG� rb�B ' 6 � � 3 6 �� � � � �
��%S8QG� � � � هاي او اينكه همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در كنار آنان              و از نشانه  ؛  �

هايي است بـراي كـساني    آرامش بيابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد، در اين نشانه       
�«ظاهر ). 21 روم، (»كنند  كه تفكر مي  S�� در اين آيه كه ضمير مذكر است بيانگر اين اسـت  » �

 ،همچنين در سوره اعـراف  . داند  رامش آنان مي  ة آ كه آيه خطاب به مردان است و زنان را ماي         
�@« :داند با صراحت بيشتري هدف از آفرينش زن براي مرد را آرامش مرد مي     � � �bS
�� _Zb�� � � � � �

 L�M�� �8� ��6 �� � 6 �  3E�� �>�� ��F��� �SO�� �FE�/ �F�� � � �� � �� � � � �� � ��  ،چنان كه عالمه طباطبايي   ). 189عراف،  ا(» }}}�
ويژه اينكـه   به). 136، ص4ج ،1417 طباطبايي،(داند    مراد از نفس واحده را حضرت آدم مي       

» ...سپس هنگامي كه بـا او آميـزش كـرد، حملـي سـبك برداشـت               «: فرمايد  در ادامه آيه مي   
 نه اينكه ذات و حقيقت واحده با حوا آميزش          ،يعني آدم با حوا آميزش كرد     ). 189عراف،  ا(
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�/��FE«بنابراين مراد از    ).  آملي معتقد است    چنان كه جوادي  (كرد   � � همـسر آدم؛ يعنـي حـوا     » �
����SO«باشد و ضمير در       مي � � �  آرامش آدم ،رو، هدف از خلقت حوا از اين. گردد نيز به او برمي » �

نيـز در  ) ع(چنان كه امام سجاد  . هدف از خلقت زن آرامش مرد خواهد بود       است و درنتيجه    
كند كه حق زنان بر تو اين است كه بداني كه خداوند او را براي            حقوق چنين بيان مي    ةرسال

  ).262، ص1404حراني،  (قرار دادتو سببي براي آرامش و استراحت و انس و عامل تقوا 
بخشي به مرد است و اگر        فرينش جنسيت زن، آرامش   كم، يكي از داليل آ      بنابراين، دست 

كم، با توجه به اينكه در يك آيه تـصريح          بخشي طرفيني است، دست     بپذيريم كه اين آرامش   
بخشي زن براي مـرد      بخشي حوا براي آدم است و در آيه ديگر نيز ظاهر آيه آرامش              به آرامش 
بخشي مرد بـراي   د بيش از آرامشبخشي زن براي مر    توان گفت كه آرامش     كند، مي   را بيان مي  

  .رو زن و مرد مساوي نيستند زن خواهد بود و از اين
  

  تمجيد زنان در برابر رفتارهاي فضاي خصوصي. 9
اما اين تمجيدها عموماً در مورد      .  زناني را مورد تحسين و تمجيد قرار داده است         ،قرآن كريم 

به عنوان مثال در سلوك معنوي، . سترفتارهاي فردي و يا در ارتباط با تربيت فرزند صالح ا      
 )11 و 10تحـريم،   (كند و حضرت مريم را الگوي همه مؤمنان معرفي مي    ) آسيه( زن فرعون 

 مقاماتي بس ارزشمند چون اصـطفا و طهـارت و مكالمـه فرشـتگان               ،و براي حضرت مريم   
ـ             . كند  بيان مي ) 45‐42عمران،    آل( ان بيـان   اما حتي با وجود مقاماتي را كـه بـراي برخـي زن
دهد، بلكه اين مقامـات را        ن اجتماعي قرار نمي    را در رديف پيامبران و يا مسئوال       كند آنها   مي

دهـد و    هاي محيط فردي و خصوصي قـرار مـي          در ارتباط با مسئله تربيت فرزند و يا ويژگي        
؛ )46‐35عمران،    آل(داند    مي) ع( آنها را تولد و تربيت فرزنداني چون عيسي         علت برگزيدگي 

 برگزيدن مريم توسط هـارون را بـه عيـسي و        ،در گفتگويي با هارون   ) ع(اظمكنان كه امام    چ
0
 �: فرمايد  داند و مي    مي) ع(برگزيدن فاطمه را به حسن و حسين      �?p �$G�A ��	; �H4]� 

%�	 v1���� S�.� �' �,jA 
 �PBG 
����� ��P� c�!�i �&#�� v.%� 
 C. «)  ،حرانـي
 يـاد    ساحت مـشاركت اجتمـاعي، از ملكـه سـبأ          حتي وقتي در  همچنين  ). 404، ص 1404
، تنها  )44‐23 نمل،(كرد و زني عاقل بود كه به فرعون گرويد            كند كه كشوري را اداره مي       مي

كند و مسئله حكومت او را  به اينكه همه چيز را در اختيار دارد و تخت بزرگي دارد اشاره مي       
 آوردنـش   كند و نسبت به حكومت او پس از اسالم نيز تا زمان ايمان او به سليمان مطرح مي    

طـوري كـه      كند، ولي با توجه به اينكه حكومت سـليمان فراگيـر بـود بـه                چيزي مطرح نمي  
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تـوان گفـت حكومـت را نيـز تـسليم              مـي  ،)1417طباطبايي،  (سرتاسر عالم را فراگرفته بود      
كنـد   عيب را بيان مـي چوپاني دختران ش  ة مسئل ،همچنين اگر قرآن كريم   . سليمان كرده است  

هـا اوالً اجتمـاعي    هاي دامپروري و كشاورزي شـركت داشـتند، ايـن فعاليـت     كه در فعاليت  
كردنـد و     نيست، بلكه اقتصادي و فردي است؛ چنان كه آنها نيز به صورت فردي عمل مـي               

 داشتند تـا مـردان   كه نياز به نزديك شدن به مردان بود، خود را از مردان دور نگاه مي          موقعي
پرداختند و ثانيـاً      چهارپايان خود را سيراب كنند، سپس آنها به آب دادن گوسفندان خود مي            

رو   اين عمل آنان از روي ناچاري بود؛ چون پدرشان پير بود و برادري نيز نداشـتند و از ايـن                   
 از پدر خواستند تا او را براي چوپاني اجير كنـد و آن حـضرت               ،وقتي با موسي مواجه شدند    

  ).28‐23قصص، ( كرد نيز چنين
، )99 و   98نساء،  (، هجرت   )12ممتحنه،  (همچنين قرآن كريم، در مسائل سياسي بيعت        

را براي زنان و مـردان بـه      ) 61عمران،    آل(و مباهله   ) 71توبه،  (امر به معروف و نهي از منكر        
دهد، اما اين مسائل، مسائل اصلي سياسي نيست، و يا بـه عبـارتي             صورت مساوي تذكر مي   

طلبد، بلكـه همكـاري خـاموش، در مـسائل سياسـي              اي را از سوي زنان نمي       فعاليت عمده 
گونه مـوارد خداونـد    افزون بر اين در اين. است كه در بسياري از موارد گريزي از آنها نيست    

تكليفي را متوجه زنان نكرده است، بلكه تنها آن را پذيرفته و يا جايز شمرده است، مگر امر                  
ي از منكر، كه آن هم شايد به اين اعتبار باشد كه زنان بايد نسبت به زنان امر به معروف و نه  

البته نسبت به مردان در محدوده خانواده . به معروف و نهي از منكر كنند، نه نسبت به مردان       
امـا  . نيز امر به معروف زنان مطرح است، ولي آن هم در مراحل اوليه و تنها امر و نهي زبـاني           

تر كه نياز به خشونت و برخورد شديد دارد، مجاز نيستند و قرآن آنهـا را           ل باال در مورد مراح  
همچنين قرآن كريم، در مسائل اقتصادي نيز كـسب و          ). 128نساء،  (دهد    به حكم احاله مي   

، امـا   )7نـساء،   (دانـد     و آنان را صاحب ارث مي     ) 32نساء،  (شمارد    تالش زنان را محترم مي    
داند، و تنها زنان را به        هاي اجتماعي را تكليف زنان و مردان مي         فروبستن در معاشرت    چشم

و بروز زنانگي   ) 33احزاب،  (و پرهيز از تبرج جاهلي      ) 32 و   31 نور،(پوشاندن سر و پوشش     
  .كند امر مي) 33احزاب، (هاي اجتماعي  خود در مشاركت

 از بعـد    كنـد بيـشتر     اين در حالي است كه قرآن در مـواردي كـه از مـردان تمجيـد مـي                 
، 11 و اعـراف،     37؛ مائـده،    124 و   37،  34،  31بقـره،   : ك.ر (گويـد   اجتماعي آنها سخن مي   

 بنابراين تفاوت در طرح مسائل اجتماعي مربوط به مردان و عدم طـرح مـسائل    .)104‐102
 خود حاكي از اين است كه يا زنان در مسائل اجتماعي نبايد چندان شـركت    ،اجتماعي زنان 
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هاي اجتماعي آنان چندان مطلوب شارع نيست كـه            نقل داستان  ،كم  يا دست داشته باشند و    
  .در هر صورت تفاوت مسائل زن و مرد از نظر شارع را نتيجه خواهد داد

 

  هاي زن و مرد در احكام شرعي تفاوت. 10
كنـد   همچنين اسالم در بخش احكام تشريعي نيز احكام متفاوتي را براي زن و مرد بيان مـي             

 از جمله اينكه اذان و اقامـه، نمـاز          )1385 جهانگيري،: ك.ر( اي فقها آمده است   كه در فتاو  
جمعه و جماعت، عيادت مريض، تشييع جنازه، بلند گفتن تلبيه در حـج، هرولـه كـردن در     
سعي بين صفا و مروه، لمس كردن حجراالسود، داخـل شـدن در كعبـه، تراشـيدن سـر در                    

 همچنين زنـان حـق رسـالت، نبـوت، امامـت،       . بر زنان مستحب و يا واجب نيست       ،تقصير
 فرزندان و حضانت آنها نيز بر زنان        ةمرجعيت، قضاوت، و واليت بر كودكان را ندارند و نفق         

افزون بر اينهـا زنـان حـق طـالق، مگـر در             ). 585، ص 2، ج 1403صدوق،  (واجب نيست   
وليد مثل، گردد، حق گزينش چند همسر، كنترل ت موادي خاص كه آن هم به فسخ عقد برمي    

اين در حالي است كه در روايات . و تخلف از دستورات شوهر در بسياري از موارد را ندارند       
هـاي تكـويني      هاي تشريعي را مبتنـي بـر تفـاوت           اين تفاوت  ،در برخي موارد  ) ع( معصومان
از جمله؛ علت اينكه طالق به دست مرد است، نه زن، در روايتي خلقت حـوا از                 . اند  دانسته
شد طـالق بايـد بـه دسـت حـوا       طوري كه اگر آدم از حوا آفريده مي      به. ان شده است  آدم بي 
ها يا بايد مبتني بر تفاوت تكويني باشـد           بنابراين، اين تفاوت  ). 49، ص 1413مفيد،  (بود    مي

توانـد بـدون ارتبـاط بـا           كه البته تفاوت در اهداف نيز نمي       ،و يا تفاوت در اهداف و مصالح      
بنابراين در هر صورت از نظر شرع بـين زن و مـرد تفـاوت            . باني باشد تفاوت در تكوين و م    

  .وجود دارد
  
  سازي مرد به زن و زن به مرد حرمت شبيه. 11

سادر كتاب    شيعه  لئو ـ ل در روايـات متعـددي   ) عـج ( در شرايط زمان ظهور حضرت حجـت ا
نان نيز خود   سازند و ز    يكي از عالئم زمان ظهور اين است كه مردان خود را شبيه به زنان مي              

سازي زن به مرد و مـرد بـه زن         همچنين فقها نيز به حرمت شبيه     . سازند  را به مردان شبيه مي    
بنابراين، اين دسـته روايـات      . اند  در پوشش و لباس با عنوان حرمت لباس شهرت، فتوا داده          

وت اند، و اين نكوهش يا بايد مبتني بر تفا           شدن زن و مرد به همديگر را نكوهش كرده          شبيه
  .ماهوي آنها باشد؛ و يا مبتني بر اهداف متفاوت و مصالحي كه در اين دوگانگي نهفته است
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  هاي جنسي ويژه انسان نيست تفاوت. 12
تفاوت در جنس نر و ماده ويژه انسان نيست، بلكه تقريباً در همه حيوانات، اگر نگوييم همه   

س آن نيز معموالً هر كدام     كم تفاوت جسمي و ظاهري وجود دارد و براسا          موجودات، دست 
تـر و   معموالً در همه حيوانات، جنس نـر بـزرگ جثـه   . گيرند وظايف متفاوتي را بر عهده مي 

تـر   البته گاهي ممكن است جنس نر فعال     . هاي آنها نيز متفاوت است      تر است و فعاليت     قوي
دهد، ولي    جام مي ها، تعيين قلمرو خانواده را شير نر ان         مثالً در شير  . باشد و گاهي جنس ماده    
شود كه جـنس      در حيوانات بسيار كم ديده مي     . تر است   تر و موفق    در شكار جنس ماده فعال    

اين در حـالي اسـت      . ماده با جنس نر به نبرد بپردازد، بلكه معموالً جنس ماده تسليم است            
كه همين جنس ماده در ارتباط با ساير حيوانات از جنس غير خـود، حتـي اگـر نـر باشـند                      

  .كند زه ميمبار
  

  گيري نتيجه

توان گفت كه از نظر قـرآن          مي ،بنابراين با توجه به نكاتي كه در باال مورد بررسي قرار گرفت           
و روايات، اوالً جنسيت در روح راه ندارد اما با توجه به اينكه انسان در اين دنيـا مركـب از                     

جـسم و روح  جسم و روح است، و جسم انسان در مقام تكوين و خلقت متفاوت اسـت و          
شـود و ثانيـاً در مقـام     در همديگر متأثرند، در مقام تكوين بين زن و مرد تفاوت مالحظه مي    

 و احكام تشريعي متفاوت ،هايي را در نظر گرفته شده است       تفاوت ،تشريع نيز مطابق تكوين   
  ثالثاً اين تفاوت و برتري، برتري ارزشـي        . است  شده  رايط تكويني آنان جعل     و متناسب با ش   

الجمله در اين دنيا چيزي بيش از  نيست، بلكه تنها به اين معنا است كه مردان به صورت في   
زنان دارند، نه بالجمله و زنان نيز در مواردي چيزي بيش از مردان دارند و اين تفـاوت نيـز،                    
گرچه طبيعي است، ولي ذاتي نيست كه هر مردي چنين باشد و يا هر زني چنين نباشد و يا                   

به اين درجه برسند، بلكه ممكن است برخي مردان نيز از متوسط زنان كمتر باشند و                نتوانند  
يا برخي زنان از متوسط مردان و يا حتي از برترين مردان باالتر باشند و يا بتوانند به درجاتي                
برتر از آنها برسند، اما براي كسب اين درجه، بايد نسبت به متوسط مردان زحمت و تـالش      

چنان كه زنان در ميادين ورزشي اگر بخواهند با مـردان رقابـت كننـد بايـد           . بيشتري بكشند 
فرسا و بيش از مردان انجام دهند و در آخر هـم در مجمـوع نتـايجي كمتـر از              تالشي طاقت 

مردان به دست خواهند آورد و شايد به همين دليل هم هست كه جهان غـرب كـه تـالش                    
هاي ورزشـي      در زمينه  ،ابرابري انجام داده است   هاي تفاوت و ن     اي براي حذف زمينه     گسترده
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 تمايلي به رقابت زنـان بـا   ،ويژه در مواردي كه به قدرت و تحرك بدني بيشتري نياز است        به
  .اده استمردان نشان ند
اما ايـن   . ديگر دارد كهايي با ي     اديان طبيعت زن و مرد تفاوت      رسد كه در همة     به نظر مي  

 زن حد فاصل بين حيـوان و انـسان قـرار            ،ته برخي قدما  ه به گف  كها به حدي نيست       تفاوت
هاي مختلف بين زن و مـرد وجـود دارد    ه در ساحتكهايي را  توان اين تفاوت  اما نمي . گيرد

ـ  نظـر     هاي ناظر به واقـع صـرف        ناديده گرفت و از برخي ويژگي      ـ . ردك ي از  كـ ي 1ن ويلبـر  ك
هـاي   نت دينـي دارد و بـا ديـدگاه     نظير از س    مكشناسان معاصر كه شناختي       ترين انسان  بزرگ

 اليه از كه زن و مرد تا يكشناختي نيز آشنا است، معتقد است       شناختي و روان    اتب انسان كم
رويم ديگـر   هاي بعدتر و بعدتر مي     هاي روح با هم متفاوتند، ولي وقتي از آن اليه به اليه             اليه

ن ويلبر موافـق اسـت و معتقـد        ان نيز با اين سخ    ملكي.  زنانگي وجود ندارد   يادانگي  اصالً مر 
ـ رده است، در عين حال معتقـد اسـت   ك است كه يونگ نيز تا حدي در اين فضا سير مي     ه ك

. امالً قابل دفـاع اسـت   كه  كدهد    هايي را ميان آن دو نشان مي        شناسي زن و مرد تفاوت      انسان
شـود   مـي ويني زن و مـرد ن كـ هـاي ت   چنان كه ما نيـز بيـان كـرديم، از تفـاوت    ،اما به نظر او 

ـ هـايي اسـت    ويني تفاوتكهاي ت منظور از تفاوت. هاي ارزشي را نتيجه گرفت  تفاوت ه در ك
امـا در عـين حـال      . ه در ناحيـه نفـس دارنـد       كهايي     تفاوت ،ناحيه بدن، ذهن و از آن باالتر      
به . ردكار  كجا نبايد ان   ويني در مناسبات زن و مرد را در همه        كبازتوليد يا بازتاب آن تفاوت ت     

ن اسـت المحالـه   كـ هـا مم  هاسـت، امـا نقـش        وي آنچه ناعادالنه است تفاوت فرصت      نظر
  ).33 ص،1379 يان،كمل(هايي داشته باشند  تفاوت

بنابراين از منظر قرآن و روايات زن و مرد، نه كـامالً از هـم متفاوتنـد و مـاهيتي دوگانـه                      
اشت، و نه كـامالً بـا هـم         ريزي يكساني نتوان براي آنها د       گونه برنامه   طوري كه هيچ    دارند به 

هـاي انـساني و امكـان رشـد و      اند، بلكه چنان كه بيان شد آنها از نظر ويژگي       برابر و مساوي  
توانند با اراده و اختيار خـود درجـات رشـد و              يك مي  اند و هر    تكامل انساني با هم مساوي    

است در برخـي   هاي اين تكامل ممكن       تكامل انساني را در حد اعالي خود بپيمايند، اما راه         
موارد متفاوت و در برخي موارد مشترك و يكسان باشد، ولي پيمـودن ايـن مـسير از طـرق                    

يك از ايـن دو جـنس و در مجمـوع بـه صـالح       مختلف، از منظر اسالمي گاه به صالح هر 
چنان كه ممكن است براي مردان بر راه علـم و تعقـل و تفكـر تأكيـد                 . جامعه انساني است  
البته اين دو راه در تربيت اسالمي توأم بـا هـم هـستند، ولـي                .  راه تعبد  شود و براي زنان بر    

                                                           
1. Ken Wilber 
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به اميد اينكـه    . ممكن است براي برخي بر راه اول تأكيد شود و براي برخي ديگر بر راه دوم               
كم مردان و زنان باايمان جوامـع اسـالمي فريـب ظـواهر فريبنـدة برخـي شـعارهاي                     دست
) ع(باني قوي و مبتني بر كالم وحي و سـخن معـصومان           نما را نخورده و با تكيه بر م         عدالت

  .براساس تربيت اسالمي به سعادت دنيوي و اخروي نائل گردند
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  .ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي دفتر برنامه
درر غرر، )1366(تميمي آمدي  لحكم و  لم ا لك   .دفتر تبليغات اسالمي: ، قما

ناميــري، . س، ترجمــه »چهــار تلقــي از فمينيــسم«، )1375(جگــر، آليــسون  ــا ن ، 28، شز
 .52‐48ص
ل، )1371( آملي، عبداهللا  جوادي ما ل و ج ينه جال آ در  ن   .مركز نشر رجا: ، قم2، چز

سنيم،  )1388(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  يم  : ت كر ن  آ سير قر ، تحقيق و تنظيم حسين اشـرفي و  1، چتف
  .اسراء: عباس رحيميان، قم
ن و ، )1385(جهانگيري، محسن  ز ي فقهي  يزها ما سي ت دبرر   .بوستان كتاب: ، قممر

سا، )1409(عاملي،  حر  شيعهئو ل  .البيت مؤسسة آل:  جلد، قم29، ل ا
ل   ،  )1404( شعبه    بن  حراني، حسن  آ من  ل  و لعق ف ا ل تح و س لر جامعـه مدرسـين حـوزه      : ، قم ا
  .علميه قم

ن    ،  )1390(علي    زاده، سيد   حسيني سا ن ني ا مبا سي  برر د و  لت      نق ال د ل و  ليبرا سم  ميني ي   شناختي ف ها
م  ت ـال ه اس نگا ز  ن ا آ بيتي  شناسـي و علـوم    ، رساله دكترا، دانـشگاه تهـران، دانـشكده روان   ر

  .تربيتي
يم  ،  )1418(خميني، سيدمصطفي    لكر ن ا آ لقر سير ا مؤسـسة نـشر آثـار امـام        ]: جا  بي[،  1، چ تف

 ).ه ر(خميني

نش  ،  )1382(دفتر مطالعات و تحقيقات زنان       دا سم و  ميني ميني   ف ي ف ، ترجمـه تحليـل و      تيسها
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S3TarbiyatEslami11)  14/04/1390  58  )آرايي نهايي  صفحه  

هاي علميـه خـواهران، دفتـر         مركز مديريت حوزه  : المعارف روتلج، قم    قد مقاالت دائرهٔ  ن
  .مطالعات و تحقيقات زنان

ن، )1365(صادقي، محمد  آ لقر با ن  آ لقر سير ا ن في تف لفرقا   .فرهنگ اسالمي: ، قما
ل، )1403(صدوق،  لخصا   .جامعه مدرسين:  جلد، قم2، ا

ال، )1413(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ه ا من   .جامعه مدرسين حوزه علميه قم: ، قملفقيهيحضر
شرا، )تا بي(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ل ل ا ل   . الداوريمكتبٔه: ، قمعئع
ن  ،  )1417(محمدحسين    طباطبايي، سيد  آ لقر سيرا ن في تف ميزا ل جامعـه مدرسـين حـوزه      : ، قم ا
 .علميه قم

ج، )1403(علي  بن  طبرسي، ابومنصور احمد الحتجا  .نشر مرتضي: ، مشهدا
ن، )1372(حسن  بن   ضلطبرسي، ف آ لقر سير ا ن في تف لبيا ع ا م  .ناصرخسرو: ، تهرانمج

ن، )تا بي(الحسن  بن  طوسي، محمد آ لقر سير ا ن في تف لتبيا  .دار إحياء التراث العربي: ، بيروتا
لي، )1414(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ما ال   .دارالثقافه: ، قما
صافي) 1415(محسن  فيض كاشاني، مال سير   .الصدر: ، تهرانتف

 .دارالكتب االسالميه: ، تهرانكافي، )1365(بن يعقوب  كليني، محمد
م و عرب   ،  )1364(لوبون، گوستاو    ن اسال د م ، 2چ،  )رسـولي (هاشـم حـسيني       ، ترجمه سـيد   ت

 .اسالميه: تهران
وار، )1404(مجلسي، محمدباقر  ن ال  . الوفاءمؤسسٔه: ، بيروتبحارا
ن ا ،  )1385(مصطفوي، حسن    آ لقر مات ا ل ك لتحقيق في  يم ا ـر مركـز نـشر آثـار    : ، تهران1چ ،لك

  .العالمه مصطفوي
آثار، )1368(مطهري، مرتضي  وعة  م   .صدرا: ، تهران1، چ1، جمج
م، )1371(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  در اسال ن  ز ق  و م حق ظا  .صدرا: ، تهرانن

ل  ، )1419(معلم، محمد علي صالح     ـ ـه اه لتقيه في فق ـت  ا لبي اهللا شـيخ   ، تقريـرات درس آيـت  ا
 . العلميهالمطبعٔه]: جا بي[ ،1چمسلم داوري، 

ص، )1413(بن نعمان  مفيد، محمد الختصا  .كنگره شيخ مفيد: ، قما
سفه غرب، )1377(ملكيان، مصطفي  ل خ ف ي  .دفتر همكاري حوزه و دانشگاه: ، قمتار
ن،»دام تصوير؟كزن، مرد، « ،)1379(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  نا ز  .40‐32، ص64، ش 
  .ققنوس: فر، تهران ، ترجمه مرتضي ثابتهاي مدرن سياسي ايدئولوژي، )1378(وينسنت، آندرو 


