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آیه  34سوره نساء ،یکی از بحثبرانگیزترین آیات قرآن است كه فقها و حقوقدانان برای تشریع بعضی
از احکام مربوط به زنان و تدوین برخی از قوانین مدنی ،به آن استناد میكنند .از اینرو ،تفسیر و تبیین این
آیه از اهمیت ویژهای برخوردار است .در همین راستا ،پژوهش حاضر به مطالعه این آیه در تفاسیر و كتابهای
فقهی و تاریخی پرداخته ،سیر تحول معنای قوّامیت نزد متقدمان ،متأخران و معاصران به دست آمده است.
در تفاسیر متقدم و متأخر به معانی تسلط ،ریاست و قیمومیت اشاره شده ،اما برداشتهای معاصر بیشتر حول
محور مدیریت و مسئولیت میچرخد .همچنین در این زمانه ،واژه «فضل» مندرج در آیه ،به فزونی قدرت
بدنی و ثروت تفسیر شده و تنبیه زنان به دو مورد از عادات عرب جاهلی پیوند داده شده است .نتیجه جنبی
این پژوهش آن است كه شرایط فرهنگی و اجتماعی مفسران در شکلگیری نگاه سنتی آنان به زنان ،بسیار
اثرگذار است.

واژگان كلیدی :زن ،مرد ،قوّامیت ،تفسیر ،تحول معنایی.
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 -1مقدمه
در طول چهارده قرنی که از نزول قرآن میگذرد ،با تفاسیر متعددی مواجه هستیم که هر کدام
سبب شکلگیری خوانشهای مختلفی از اسالم شدهاند .توجه به ظاهر قرآن بدون در نظر گرفتن
بستر اجتماعی که قرآن در آن نازل شده به همراه نگرش شخصی مفسر ،از عوامل پدیدآور این
خوانشها است ،خوانشهایی که گاه باعث ورود شبهاتی به دین شده و اسباب به چالش کشاندن
آن را فراهم میکند .در حقیقت ،مهجوریت اسالم در امتداد مهجوریت قرآن است ،زیرا اگر آیات
الرسُولُ
قرآن به درستی تفسیر و تبیین شوند ،چهره واقعی اسالم نیز آشکار میشود .آیه ﴿وَ قالَ َّ
يا رَبِّ إََِّ َقوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآََ َمهْجُورًا﴾ (فرقان )30 /25 :بیانگر شکایت پیامبر (ص) از
کسانی است که قرآن را رها کرده ،در آن تدبّر و تفکر نکردند تا حق را از آن دریابند (فضلاهلل،
 ،1419ج ،17ص ،) 39همان کسانی که برای اثبات آراء و افکار خود به کمک آیات قرآن و با
تفسیر به رأی بدون توجه به فحوای قرآن استدالل میکنند (مکارم شیرازی ،1371 ،ج ،15ص.)77
نگاه این افراد به قرآن ،مطالعه و تحقیق برای دستیابی به دیدگاه قرآن ،نیست (مغنیه ،1378 ،ج،5
ص /757همو ،1425 ،ج ،1ص )473بلکه تحمیل دیدگاه خود بر قرآن است تا آنجا که توجه به
ظاهر قرآن بعضاً سبب شده تا برداشتهایی نادرست از قرآن ارائه دهند (رضاییاصفهانی،1387 ،
ج ،14ص.)270
از موضوعات چالشی که محور گفتگوی افراد ،سازمانها و فرقههای مختلف مذهبی و قومیتی
قرار گرفته ،موضوع زن در اسالم است .گروهی اسالم را متهم به نگاه جنسیتی کرده و معتقدند
که این دین به دنبال مسلط کردن مردان و به انقیاد درآوردن زنان است و گروهی خواهان بازنگری
و اصالح مبانی کالمی و فقهی گذشته ،به منظور حمایت از اسالم در مقابل مفاهیم مدرنی همچون
حقوق زنان هستند .به هر حال ،به نظر میرسد ،امروز برای پاسخگویی به این شبهات نیازمند
نگرشی نو به قرآن هستیم.
ضهُمْ عَلى بَ ْعضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا ِمنْ أَمْواِلهِمْ﴾...
آیه ﴿الرِّجالُ قَوَّامُوََ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْ َ
(نساء ) 34 /4 :از جمله آیات حقوقی است که هم در تدوین قانون مدنی در حقوق خانواده و
هم در مسائل و احکام مربوط به زنان همچون حکومت و اداره جامعه ،قضاوت ،سرپرستی
خانواده ،نفقه ،حق طالق ،نشوز و موارد دیگر ،حقوقدانان و فقهاء به آن استناد میکنند .این
پژوهش در صدد است با روش تحلیلیـتوصیفی و کتابخانهای به مطالعه و تحقیق آیه «قوّامون»
در تفاسیر شیعه و اهل تسنن پرداخته و به این سؤاالت پاسخ دهد .1 :قوّامیت ذکر شده در آیه،
چه معنایی دارد؟  . 2دلیل فضیلت و برتری مردان بر زنان و محدوده قلمرو آنان چیست؟  .3آیا
آیه «قوّامون» تأییدی بر تنبیه زنان است؟  -4شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ای که مفسران
در آن زیست می کردند ،چه نقشی در برداشت آنان از این آیه داشته است؟
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 -2بررسی واژه قوامیّت
 -1-2معنای لغوی قوام
«قوام» صیغه مبالغه قائم و به معنای قیام است (قریشی ،بیتا ،ج ،6ص .)51قیام  ،جمع قائم
و به معنای به پا خواستنِ اختیاری ،مراعات و محافظت آمده است .قیام و قوام مانند عماد و سناد
اسمی است برای چیزی که به آن اعتماد و تکیه میشود (راغب ،1412 ،ص .)690زبیدی واژه
قیام را در دو معنا به کار میبرد؛ یکی ،اراده و دیگری ،حمایت و اصالح که برای این معنای
اخیر به آیه «قوّامون» استناد میکند (زبیدی ،1421 ،ج ،33ص .)317همچنین« ،قوام» در مجمع
البحرین به معنای مواظبت و مراقبت کردن آمده (طریحی ،بیتا ،ج ،3ص )563و مؤلف لسان
العرب اصالح و محافظت کردن را از معانی این واژه میداند (ابن منظور ،بیتا ،ج ،12ص.)497
همه این معانی در اصالح ،محافظت و حمایت کردن ،مشترک هستند.

 -1-2نگاهی به قوامیت با استناد به تفاسیر متقدم و متأخر
واژه قوام از نظر اصطالحی دارای معانی متعددی است که مفسران متقدم از نیمه اول سده
دوم هجری تا مفسران متأخر و معاصر شیعه و اهل تسنن آنها را ارائه کردهاند.
برخی از مفسران اهل تسنن با نقل روایتی در تفاسیرشان که گفته میشود در شأن سعد بن
ربیع و همسرش 1نازل شده ،واژه قوام را معنا کردهاند (مقاتل بن سلیمان ،1423 ،ج ،1ص/370
سمرقندی ،1416 ،ج ،1ص /299طبرانی ،2008 ،ج ،2ص /230دینوری ،1424 ،ج ،1ص/152
ثعلبی ،1422 ،ج ،3ص /302جرجانی ،1430 ،ج ،1ص .)484مقاتل بن سلیمان (م 150 .ق) قوام
را تسلط مردان بر زنان معنا میکند (مقاتل بن سلیمان ،1423 ،ج ،1ص .)370دینوری (م308 .
ق) ،طبرانی (م 360.ق) ،سمرقندی (م 395 .ق) و ثعلبی (م 427 .ق) مسلط بودن مردان در تربیت
زنان را معنای قوام دانسته (دینوری ،1424 ،ج ،1ص /151طبرانی ،2008 ،ج ،2ص/231
 .1زين نزد رسول خدا (ص) آمد و از شوهرش شكايت كرد كه به وي سيلي زده است .رسول خدا (ص) فرمود :بايد
قصاص شود ،ليكن چيزي نگذشت كه آيه شريفه﴿ :الرِّجالُ َقوَّامُوََ عَلَي النِّساءِ ﴾...نازل شد و زن بدون قصاص
برگشت .رسول خدا (ص) فرمود :تو چيزي ميخواسيت و ليكن خداي تعايل چيزي ديگر را خواست (مقاتل بن سليمان،
 ،1423ج ،1ص /370مسرقندي ،1416 ،ج ،1ص /299طرباين ،2008 ،ج ،2ص /230دينوري ،1424 ،ج،1
ص /152ثعليب ،1422 ،ج ،3ص /302جرجاين ،1430 ،ج ،1ص.)484
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سمرقندی ،1416 ،ج ،1ص /299ثعلبی ،1422 ،ج ،3ص )302و عبدالقاهر جرجانی (م 471 .ق)
قیمومت را معنای واژه قوام میداند (جرجانی ،1430 ،ج ،1ص .)485طبری (م 310.ق) و ماوردی
(م 450.ق) در تفسیر این واژه از عبارت «االخذ علی ایدیهن» به معنای کنترل زنان استفاده
کردهاند (طبری ،1412 ،ج ،5ص /37ماوردی ،بیتا ،ج ،1ص )480و ابن ابیحاتم (م 327 .ق)
قوام را ریاست مردان بر زنان همچون ریاست امراء و حاکمان تفسیر کرده است (ابن ابیحاتم،
 ،1419ج ،3ص .)939البته ،ماتریدی (م 333 .ق) در کتاب تأویالت اهل السنة ،آیه ﴿الرِّجا ُل
قَوَّامُوََ عَلَي النِّساءِ﴾ را منحصر به چارچوب زناشویی دانسته است و قوامیت را در این راستا
تفسیر میکند (ماتریدی ،1426 ،ج ،3ص .)156فرادست بودن مردان که واحدی (م 468 .ق) و
فخر رازی (م 606 .ق) در تفسیر قوام به کار بردهاند با عبارت «االخذ فوق ایدیهن» در تفاسیرشان
دیده میشود (واحدی ،1415 ،ج ،1ص /262فخر رازی ،1420 ،ج ،10ص .)70زمخشری (م.
 538ق) قوامیت را در امر و نهی زنان دانسته همچنانکه حاکمان بر رعایا امر و نهی میکنند
(زمخشری ،1407 ،ج ،1ص .)505آلوسی (م 1270 .ق) نیز قوامیت را قیمومت مردان دانسته و
آن را سبب استحقاق مردان در سهماالرث بیشتر میداند (آلوسی ،1415 ،ج ،3ص.)23
از مفسران شیعه نیز ،شبر(م 1242 .ق) قوام را به معنای «قیم» تفسیر کرده است (شبر،1410 ،
ج ،1ص .)114فیض کاشانی(م 1091 .ق) ،مشهدی (م 1125 .ق) و جزایری (م 1112 .ق) نیز،
«قائم بودن به امور زنان» را برای معنای این واژه اختیار کرده (فیض کاشانی ،1415 ،ج ،1ص/448
قمی مشهدی ،1368 ،ج ،3ص  /396جزایری ،1388 ،ج ،1ص )446و «فرادست بودن مردان»
معنایی است که رازی (م 556 .ق) و خواجه عبداهلل انصاری (م 530 .ق) برای این واژه بیان
کردهاند (رازی ،1408 ،ج ،5ص /348انصاری ،1371 ،ج ،2ص.)492
شیخ طوسی (م 460 .ق) نیز ،واژه قوام را به تأدیب و تدبیر که به معنای «تربیت و مدیریت
کردن» است ،تفسیر میکند (طوسی ،بیتا ،ج ،3ص .)189برخی از مفسران شیعه همچون بحرانی
(م 1107 .ق) و حویزی (م 1112 .ق) هم تنها به روایتی از کتاب «عللالشرایع» 1اکتفا کرده و
توضیح و تفسیری ارائه نمیدهند (حویزی ،1415 ،ج ،1ص /476بحرانی ،1415 ،ج ،2ص.)73
« .1جَاءَ نَفَرٌ ِمنَ الْيَهُودِ إِلَي رَ ُسولِ اللَّهِ َصلَّي اللَّهُ َعلَيْهِ وَ آلِهِ فَ َسأَلَهُ َأ ْع َلمُهُمْ َعنْ مَ َسائِلَ فَكَانَ فِيمَا َسأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ :مَا
فَ ْضلُ الرِّجَالِ َعلَي النِّ َسا ِء فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّي اللَّهُ َعلَيْهِ وَ آلِهِ :كَفَ ْضلِ ال َّسمَا ِء َعلَي الْأَرْضِ ،وَ كَفَ ْضلِ اْلمَاءِ َعلَي الْأَرْضِ،
ِّســاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ« ،الرِّجا ُل قَوَّامُونَ
خلِقُوا الن َ
ِّســاءُ ،وَ لَوْ لَا الرِّجَالُ مَا ُ
فَاْلمَاءُ يُحْيِي الْأَرْضَ ،وَ بِالرِّجَالِ يَحْيَي الن َ
ي ءٍ كَانَ هَكَذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ
َعلَي النِّ ساءِ بِما فَ َّضلَ اللَّهُ بَعْ َضهُمْ عَلي بَ ْعضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا ِمنْ أَمْوالِهِمْ» .قَالَ الْيَهُودِيُّ :لِأَيِّ َش ْ
خلِ َقتْ حَوَّاءُ ،وَ أَوَّلُ َمنْ أَطَاعَ النِّ َساءَ آدَمُ،
ن فَ ْضلَتِهِ وَ بَقِيَّتِهِ ُ
خلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ ِمنْ طِنيٍ ،وَ ِم ْ
َصلَّي اللَّهُ َعلَيْهِ وَ آلِهَِ :
فَأَنْزَلَهُ اللَّ ُه عَزَّ وَ جَلَّ ِمنَ الْجَنَّة» (حويزي ،1415 ،ج ،1ص /476حبراين ،1415 ،ج ،2ص.)73
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به نظر میرسد ،همه معانی گفته شده از قوام به یک معنای کلی و مشترک باز میگردد که عبارت
از چیزی مانند تسلط ،ریاست و سرپرستی است که در هر یک از معانی یادشده کاربرد دارد .در
ظاهر روایاتی هم که بعضی از مفسران شیعه و سنی در تفسیر واژه قوام به آنها استناد کردهاند،
اشکاالتی دیده میشود که ارجاع به این روایات را مشکل میکند .در روایت اول که گفته شده
«زنى نزد رسول خدا (ص) آمد و از شوهرش شکایت کرد »...با عصمت پیامبر (ص) منافات
دارد؛ زیرا اوالً ،ممکن است آن زن از اطاعت همسرش سرپیچی کرده باشد که در این صورت،
این روایت با ذیل آیه شریفه﴿ :فَإَِْ َأَِ ْعنَكُمْ َفلَا َتبْغُوا َعلَ ْي ِهنَّ َسبِيالً﴾ (نساء )34 /4 :منافات دارد
و ثانیاً ،پیامبر (ص) در بیان حکم شرعی مسئلهای که آن زن پرسیده بود ،فرمود :باید قصاص
شود ،ولی پیامبر (ص) به عنوان قاضی ،حکم به قصاص نداده بود چون در این صورت باید هر
دو طرف دعوی در محکمه حضور داشته باشند .پس اگر پیامبر (ص) حکم داده باشند؛ آیه
«الرجال» برای خطاکار خواندن پیامبر (ص) نازل شده است و این نیز با عصمت پیامبر منافات
دارد (طباطبایی ،1374 ،ج ،4صص .)552-551روایت دوم نیز که درباره پرسش اهل کتاب از
پیامبر (ص) است ،صحیح و مرفوع نبوده (ابن عاشور ،1420 ،ج ،4صص )114-113و با ذات
دین و قرآن در تعارض است .بنا به گفته حضرات معصومین(ع)« ،كُلُّ حَدِيثٍ لَا ُيوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ
فَ ُهوَ زُخْرُف» هر حدیثی که موافق با کتاب خدا نباشد ،جعلی است (مجلسی ،بیتا ،ج ،2ص.)242
این روایت آنچه را که در عهدین با همین موضوع آورده شده را باز تولید میکند .زن در آئین
یهودیت از دنده آدم آفریده شده (تورات ،سفر پیدایش ،صص )3-2و در مسیحیت نیز خلقت
زن در مرحله بعد از خلقت آدم صورت گرفته است؛ یعنی ابتدا خداوند آدم را آفرید و سپس از
وجود آدم ،زن را آفرید .در حدیث فوق نیز ،زن از اضافه و باقی مانده گِل آدم به وجود آمده
است در حالی که دین اسالم طبق آیه ﴿ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ ُكمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ
خَلَقَ مِنْها زَوجها) (نساء )1 /4 :در آفرینش مرد و زن قائل به تقدم و تأخر نیست.

 -2-2معنای قوام در تفاسیر معاصر
مفسران معاصر شیعه و سنی نیز معانی مختلفی در تفسیر واژه قوام به کار گرفتهاند .آنان
قوامیت را در قیام مردان برای حمایت و مراقبت زنان (رشید رضا ،1414 ،ج ،5ص /67ابوزهره،
بیتا ،ج ،3ص ،) 1667نیرو و قدرت مردان در تأمین نیاز زنان (سید قطب ،1425 ،ج،2
صص ،)651-648مسئول بودن در امور زنان (مغنیه ،1424 ،ج ،2ص ،)314مدیریت و محافظت
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از خانواده (فضلاهلل ،1419 ،ج ،7ص ،)229سرپرست و خدمتگزار زنان (مکارم شیرازی،1371 ،
ج ،3ص ) 370و مدیریتی که مطلبی ارزشی نبوده تا سبب ارجحیتی شود (رضایی اصفهانی،
 ،1387ج ،4ص )119معنا کردهاند .تمام این معانی که مفسران معاصر از واژه قوامیت تفسیر کرده
اند ،در مدیریت و مسئولیت ،مشترک بوده که نشان دهنده چرخش معنا از ریاست و حاکمیت
به مدیریت و مسئولیت است.
به نظر میرسد ،این مفسران با توجه به شرایط جامعه و پاسخگویی به نیاز روز انسانها،
آیات قرآن را تفسیر کردهاند .سیر تطور معنایی قوامیت از دوره متقدمین و متأخرین تا به دوره
معاصرین ،بیانگر نوع نگرش و تفکر مفسران بوده که هریک با برداشت خاص خود که الجرم
ناشی از شرایط فرهنگی و اجتماعی عصر خویش بوده ،به تفسیر قرآن پرداختهاند .مطالعه ،بررسی
و توجه به سنت ،فرهنگ و جامعهای که قرآن در آن نازل شده ،به تفسیر آن کمک خواهد کرد
و این مهم نه تنها به منزله تجمید و انحصار قرآن به عصر و مکان خاصی نبوده ،بلکه نقطه عطفی
برای فهم و درک یک واقعه و امتداد آن تا زمان حاضر است .در همین راستا ،بررسی و بیان
اسباب نزول نیز به تبیین دیدگاه قرآن نسبت به واقعیات زندگی کمک خواهد کرد .در حقیقت،
قرآن این واقعیات را به عنوان نمونه و الگویی ارائه میدهد تا انسان با تأسی و الگوسازی از آنها،
قرآن را در زندگی خود به کار گیرد (فضلاهلل ،1377 ،ص.)114

 -3-2بررسی وضعیت زنان و شرایط فرهنگی و اجتماعی در عصر نزول آیه «قوّامون»
این پژوهش با مرور تاریخ ،وضعیت زنان در عصر جاهلیت و شرایط فرهنگی و اجتماعی
نزول ،آیه را بررسی می کند .واضح است که یکی از اهداف دین اسالم ،تکریم مقام انسان از
طریق آموزش و ترویج مسائل اخالقی در حوزه جامعه و خانواده است .بعد از استقرار اسالم،
حال وقت آن ش ده بود تا پیامبر (ص) در مدینه به معضالت و مشکالت اخالقی و اجتماعی
مردم بپردازد .بنابراین ،خانواده به عنوان جامعهای کوچک که انسانها در آن رشد و تکامل می
یابند ،از همان آغاز ،مورد توجه اسالم قرار داشت.
قبل از اسالم ،زن به عنوان عضوی از این خانواده ،حرمت و شرافتی نداشت ،عرب قائل به
استقالل زن نبود ،به او ارث نمی داد ،حق طالق نداشت و تعدد زوجات هم بدون محدودیت
جایز بود (طباطبایی ،1374 ،ج ،2ص .) 402افسارگسیختگی در روابط زنان و مردان نیز ،عادتی
ناپسند بود که به واسطه ازدواجهای جاهلی در خانواده رواج داشت و از عوامل بروز فساد ،هرج
و مرج ،آشفتگی و بی نظمی جامعه عرب اعم از بدوی یا شهری بود .به همین دلیل ،پیامبر اکرم
(ص) تمام تالش خود را به تحریم دو عادتی که عرب جاهلی به آن تعلق خاطر داشت ،معطوف
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کرد :الف) تحریم شراب که سالمت عقل را تهدید میکرد و ب) تحریم ازدواجهای جاهلی که
سالمتی خانواده را به خطر میانداخت (ترمانینی ،1998 ،صص.)41-40
برخی از این رفتارها بر اساس عرف و عاداتی بود که عرب از اجداد خود به ارث برده بود
و به آنها عمل میکرد .قرآن نیز در سوره اعراف به عرف اشاره میکندِ ُِ﴿ :ذ الْعَ ْفوَ َو أْ ُم ْر بِالْعُ ْرفِ
وَ أَ ْعرِضْ َعنِ الْجاهِلن﴾ (اعراف .)199 /7 :شناخت این عرفها که همان سنتها و سیرههای
زیبایی است که در جامعه رواج داشته و عقالی جامعه نیز با آنها آشنایی دارند (طباطبایی،1374 ،
ج ،8ص ،) 380ما را با شرایط جامعه عصر نزول قرآن بیشتر آشنا میکند .عرب در جاهلیت
دارای شریعتی بود متشکل از عرف و سنتهایی که از پدرانشان به ارث برده ،و قوانینی که
عقالی آنها مقرر کرده بودند .آنان از این سنتها و قوانین در تنظیم حقوق قبیله و افراد استفاده
میکردند (علی ،1413 ،ج ،5ص .)479آیه ﴿وَ ما َم َنعَ النَّاسَ َأَْ ُيْْ ِمنُوا إِذْ جاءَهُمُ اْلهُدي وَ يَسْتَ ْغفِرُوا
رََّبهُمْ ِإ اَّ أََْ تَأْتِ َيهُمْ ُسنَّةُ الْ َأوَّلنَ َأوْ يَأْتِ َيهُمُ الْعَذابُ قُُبالً﴾ (کهف )55 /18 :نیز ،بیانگر جایگاه سنت
پدران در تفکر جاهلی است .از جمله این سنتها ،برقراری عدالت در جامعه قبیلهای آن عصر
بود  .عرب جاهلیت با واژه و مفهوم عدالت آشنا بود و تنها راه تحقق عدالت را سپردن حق به
صاحب حق میدانست (علی ،1413 ،ج ،5ص .)484مفهوم حق با توجه به طبیعت عرب و
زندگی قبیلهای ،در قدرت و توانایی جسمی خالصه میشد؛ یعنی هر فردی که قوی بود ،توانایی
حمل سالح و دفاع از قبیله را داشت ،صاحب حق محسوب میشد .قدرت فیزیکی بدن ،از
عناصر اصلی جنگهای تن به تن محسوب میشد .در داستان طالوت نیز که در قرآن بیان شده،
یکی از شروط زمامداری ،توانایی و قدرت جسمانی عنوان شده است .1بنابراین ،قدرت بدنی
یکی از مهمترین و اساسیترین دالیل تحقق حق در احکام جاهلی بود که در تعیین دیه ،ارث و
جریمههایی مثل سرقت به آن استناد میشد (علی ،1413 ،ج ،5ص.)472
اگر چه ممکن است عدالت مورد نظر آنان با آنچه که ما از مفهوم عدالت در این دوره می
فهمیم ،متفاوت باشد؛ اما نظریه عدالت در میان انسانها با توجه به اوضاع و شرایط زمانی،
مختلف است؛ زیرا ممکن است یک حکم در دورهای نزد ملتی عین عدالت باشد ،ولی همان
 .1پيغمبرشان به آنها گفت :خداوند طالوت را به پادشاهی شما برانگيخت .گفتند كه از كجا او را بر ما بزرگی و شاهی
رواست در صورتی كه ما به پادشاهی شايستهتر از اوييم و او را مال فراوان نيست .رسول گفت :خداوند او را برگزيده
و در دانش و توانايی و قوت جسم فزونی بخشيده» (بقره.)247 /2 :

 122دو فصلنامه كتاب قیم ،سال دهم ،شماره بیست و دوم ،بهار و تابستان 1399

حکم در دورهای دیگر ،مصداق بارز ظلم خوانده شود .در حقیقت ،این شرایطاند که مالک حق
را برای حق بودن و یا عدل را برای عدل بودن ،تغییر میدهند (همان ،1413 ،ج ،5ص.)484
مفهوم حق با این ویژگی در احکام مربوط به زنان و مردان در عصر جاهلی جاری بود .مردان
صاحب حق بودند و در بیشتر احکام جاهلیت ،برتری داشتند چرا که از زنان قویتر بودند،
قوانین را می نوشتند و عالوه بر تأمین معاش ،از آنان در مقابل دشمنان مواظبت و مراقبت می
کرد ند .در چنین شرایطی ،زنان به عنوان جنس ضعیف از حقوق اجتماعی بسیاری محروم بوده
ال در بحث ارث ،این زنان بودند که از حق ارث
و در بیشتر اوقات نیز حق اعتراض نداشتند .مث ً
محروم بوده و به جای بدهکاری یا قتلی که مرد مرتکب شده بود ،مبادله یا معاوضه میشدند
(همان ،1413 ،ج ،5ص.)485
بنابراین ،در حجاز قبل از ظهور اسالم ،قوانین ،احکام و عرفهایی وجود داشت که مردم به
آنها عمل میکردند و قرار نبود با آمدن اسالم تمامی این رویهها و روشها تغییر کند .پذیرش
دین در هر دوره به معنی منصرف شدن مردم از همه عرفها و سنتهایشان نبود و اساساً ادیان
هم به دنبال تغییر یا از بین بردن تمام این عرف و سنتها نبودند (فاضل میبدی ،1394 ،ص.)129
اسالم احکام خود را به صورت تدریجی و برحسب ظرفیت افکار عرب جاهلی ،گامبهگام به
مرحله اجرا درآورد و در انجام این مهم ،راه تساهل و تسامح با سنتهای قبیلهای را در پیش
گرفت .به همین جهت اسالم برخی از قوانینی را که با او در تعارض نبود ،تأیید و امضاء و برخی
را تحریم کرد .مصداق این مطلب آیه ﴿لِلذَّكَرِ ِمثْلُ حَظِّ الْأُْنثَيَيْن﴾ (نساء )11 /4 :است .یکی از
احکام جاهلیت ،وارث قرار دادن پسران و محروم کردن زنان از ارث بود ،اما بر اساس حکم ذی
المجاسد 1دختران نیز جزء وراث قرار گرفته و نصف سهم پسران ارث میبردند .اسالم این حکم
را امضاء و تأیید کرد (علی ،1413 ،ج ،5ص .)480اسالم در جامعهای بدوی و جاهلی که بر پایه
نابرابری میان زنان و مردان شکل گرفته بود ،ظهور کرد ،جامعهای که قبیله و عشیره بیش از هر
چیز دیگری اهمیت داشت و زنان به عنوان جنس ضعیف و فرودست ،بخشی از دارایی پدر،
شوهر و یا پسر محسوب میشدند و توان مقابله با مردان را حتی در انتخاب عقیده و رأی
نداشتند .مح رومیت زنان از حقوقی همچون آزادی در رأی و عمل ،ارث نبردن ،استقالل و
مشارکت نداشتن در امور اجتماعی مانند حکومت و جنگ و موضوع تعدد زوجات بر مبنای
تسلط جنس قوی بر ضعیف ،در میان اعراب جاهلی جاری بود و مردان طبق قریحه ذاتی خود
که همان استخدام و بهرهکشی بود ،با زنان رفتار میکردند (طباطبایی ،1374 ،ج ،2صص-402
 .)404تاریخ نمونههای بسیاری از ضعیف بودن زنان در برابر قدرت مردان را ثبت و ضبط کرده
 .1ذي املجا سد لقب عامر بن ج شم بود .به او ذي املجا سد ميگفتند ،زيرا او خن ستني ک سي بود که لبا سهايش را با
زعفران رنگني کرد .جماسد مجع جمسد و به معين سرخ است (لغت نامه دهخدا).
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که از جمله آنها ،داستان ام کلثوم دختر عقبه است .در جریان صلح حدیبیه ،ام کلثوم به مدینه
مهاجرت کرد و مسلمان شد .یکی از شروط صلح حدیبیه ،برگرداندن مردانی بود که از قبیله
خود فرار کرده و به نزد پیامبر (ص) آمده بودند .برادران ام کلثوم نیز برای بازگرداندن او به مدینه
رفته و از پیامبر (ص) تقاضا کردند که بر اساس توافقنامه ،ام کلثوم را به آنان برگرداند (سیوطی،
 ،1404ج ،6ص .)206پیامبر (ص) که باید طبق مفاد پیمان عمل میکرد ،تصمیم گرفت ام کلثوم
را به آنان باز گرداند ،اما زمانی که خواست این کار را انجام دهد با مقاومت امکلثوم مواجه شد
که به هیچ وجه تمایلی برای بازگشت نداشت .او اولین زنی بود که از مکه به مدینه هجرت کرده
بود و به میل خود دین اسالم را پذیرفته بود .ام کلثوم تنها راه ماندن در مدینه را صحبت با پیامبر
(ص) دانست و به ایشان گفت :ای فرستاده خدا ،من یک زنم و از نظر جسمانی ضعیف .اگر مرا
به قبیلهام که از کفار هستند ،بازگردانی ،نمیتوانم در مقابل آنان مقاومت کرده و مسلمان باقی
بمانم .بعد از این سخنان ،آیه  10سوره ممتحنه 1نازل و اجرای این شرط برای زنان ملغی شد
(ابن جوزی ،1422 ،ج ،4ص /272ابو حیان ،1420 ،ج ،1ص /157عسقالنی ،1995 ،ج،8
ص.)463
در جامعهای که قدرت و توانایی جسمی ،ثروت و نفوذ اجتماعی حرف اول را میزند ،طبیعت ًا
زن توانایی کسب جایگاهی در خانواده و جامعه را ندارد .چنین جامعهای آمادگی تغییرات دفعی
و آنی در زمینههای مختلف از جمله حقوق زنان را نیز ندارد .اسالم با نزول آیه ﴿الرِّجالُ قَوَّامُوََ
َعلَي النِّساءِ﴾ از یک سو ،سرپرستی و مدیریت خانواده را به مردان واگذار میکند؛ زیرا طبق اصل
تسلط بر مال «الناس مسلطون علی امواهلم» (صاحب جواهر ،1362 ،ج ،24ص ،)138مردان
صاحب مال و عهدهدار تأمین هزینه زندگی زنان بودند و این صاحب مال است که حق مدیریت
هزینه ها را دارد .پس ،سپردن مدیریت زندگی مشترک به مردان امری معقول و منطقی بود (قابل،
 ،1392ص ) 30و از سویی دیگر ،سپردن این مدیریت با عرف و عادات عرب که مردان در آن
دست باال را داشتند ،در تعارض نبود .بنابراین ،قوامیت ذکر شده در آیه طبق معانی که مفسران
نیز بیان کردند ،به معنای مدیریت و مسئولیت است.

﴿ .1يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُ ْْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ.﴾...
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عالوه بر این ،قرآن واژه قوام را در آیات دیگری نیز به کار برده است که معنای تسلط و
ریاست از این آیات ،برداشت نمیشود .در آیه  135سوره نساء ،1قوام به معنای «بسیار قائم به
امر عدالت» آمده و بیانگر تأکید و ترغیب قرآن در اجرای عدالت است به طوری که گویا قرآن
خواستار حریص بودن انسانها در برپایی عدالت است .در آیه  8سوره مائده 2نیز از واژه قوام به
معنای «بسیار قائم به اطاعت از فرمان خداوند در شهادت عادالنه» استفاده شده است .به نظر می
رسد ،قوام در آیات فوق ،نوعی تالش و فعالیت پیگیر در انجام کاری است که با توجه به موارد
استفاده آن ،قوام در آیه  34سوره نساء هم به فعالیت پیگیر مردان در امور مربوط به زنان که به
معنای تأمین زندگی آنان است ،معنا میشود (قابل ،1392 ،صص.)30-28

 -4-2مردان و حوزه قوامیت
در این موضوع مفسران دو تفسیر متفاوت بیان کردهاند .برخی عام بودن قوامیت مردان را
مطرح کرده و معتقدند حکم قوامیت برای نوع مردان بر نوع زنان جعل شده است و منحصر به
زن و شوهر و زندگی زناشویی نیست (طباطبایی ،1374 ،ج ،4ص )543و برخی قوامیت مرد را
در چارچوب زندگی زناشویی دانسته (مغنیه ،1424 ،ج ،2ص )315و معتقدند که این آیه یکی
از اصول کلی تشریع بوده که احکام مربوط به نظام خانواده در آیات بعدی از آن متفرع میشود
(ابن عاشور ،1420 ،ج ،4ص .)113فضای آیه نیز ،درباره نقشی است که مرد در مقابل زندگی
زناشویی ایفا می کند و اگر غیر از این بود ،سخن گفتن از قضاوت ،حکومت و جهاد نسبت به
وجوب نظم در خانواده در اولویت قرار میگرفت (فضلاهلل ،1419 ،ج ،7ص.)230
همچنین ،سیاق قبل و بعد آیه به این حقیقت اشاره میکند که اوالً ،تبلور قوامیت مردان در
تأمین نفقه زنان است .ثانیاً ،قوامیت مردان حاصل برخی از ویژگیهای ذاتی (قدرت فیزیکی و
ثروت) بوده که آنان را سزاوار تأمین زندگی زنان دانسته (همو ،1377 ،ص )116و حوزه قوامیت
آنان را چارچوب خانواده قرار داده است ،زیرا این قوامیت به ویژگیهایی که در تکوین و شکل
گیری او دخالت داشته و وظیفهای که عرف زندگی زناشویی به او واگذار کرده ،بر میگردد .بر
ضهُمْ عَلي بَعْضٍ﴾ به
همین اساس ،این بخش آیه ﴿الرِّجالُ قَوَّامُوََ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْ َ
تکوین و آفرینش مردان اشاره کرده و بخش دیگر آیه که میفرمایدَ ﴿ :و بِما أَنْفَقُوا ِمنْ أَمْواِلهِ ْم﴾
به وظیفه مردان در امور خانواده داللت میکند (معرفت ،1423 ،ص .)121به هر حال ،سپردن
مدیریت زندگی زناشویی به مردان ،به دو علت افزونی در قدرت و قوای جسمانی و تأمین
ط َو  ا يَجْرِم ََّنكُمْ شَنَخ َُ َق ْو ٍم عَلي أَ اَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ُهوَ أَقْرَبُ
س ِ
﴿ .2يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا َقوَّامنَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِ ْ
لِلتَّقْوي﴾ (مائده.)8 /5 :
سطِ شُهَداءَ لِلَّه﴾ (نساء.)135 /4 :
﴿ .3يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا َقوَّامنَ بِالْقِ ْ

آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء» در گذر تاریخ

125

نیازهای مادی زنان ،هدفی است که قرآن درصدد بیان آن است که در صورت عدم تحقق هر
یک از علل فوق ،قوامیت مرد ساقط شده (همان ،1423 ،ص /231کیاهراسی ،1422 ،ج2
ص )448و زن حق طالق دارد (سایس ،1423 ،ص .)283مذاهب مالکی و شافعی و تعدادی از
علمای امامیه مانند صاحب عروة الوثقی و سید محسن حکیم نیز قائل به همین نظر هستند (مغنیه،
 ،1424ج ،2ص.)316

 -3بررسی واژه فضل در آیه «قوّامون»
آیه «قوامون» حاوی نکات ظریفی است .مردان در زندگی مشترک و مدیریت زندگی ،حق
سرپرستی دارند که البته ،این سرپرستی معلول دو علت است .1 :افزونی به دلیل بعضی از
ضهُ ْم عَلى بَعْضٍ َو بِما
خصوصیات ذاتی و فردی .2 ،تأمین مخارج زندگی زنان ﴿بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْ َ
أَنْفَقُوا ِمنْ أَمْوالِ ِهمْ﴾ (نساء .)34 /4 :این دو علت با همدیگر ،اساس حکم را تشکیل میدهند و
نه به تنهایی و مستقل از یکدیگر (فضل اهلل ،1419 ،ج ،7ص .)230در آیه نوعی پیچیدگی وجود
دارد؛ چرا که علت دوم واضح است ،اما علت اول ابهام دارد (همان ،ص /230مغنیه ،1424 ،ج،2
ضهُمْ عَلي
ص .) 316در حقیقت ،ابهام در وجه افضلیت است ،زیرا فرموده﴿ :بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْ َ
بَعْضٍ﴾ خداوند در آیه نفرموده که اوالً ،سبب فضل و افزونی چیست؟ ثانیاً ،چه کسانی بر کسانی
دیگر برتری دارند؟ برای پاسخگویی به سؤال اول ،بایستی واژه فضل را بررسی کرده تا معنای
آن روشن شود.

 -1-3معنای لغوی فضل
واژه «فضل» به معنای «زیادت» است (قریشی ،بیتا ،ج ،5ص .)182در بعضی از کتابهای
لغت ،فضل «ضد کاستی و نقص» معنی شده است (زبیدی ،1419 ،ج ،30ص /171ابن منظور،
بیتا ،ج ،11ص .)524راغب نیز درباره فضل گفته« :الزیادة عن االقتصار» .او فضل را زمانی که
به معنای زیادی و فزونی چیزی بر چیز دیگر به کار گرفته شود ،به سه نوع تقسیم میکند.1 :
فضل از نظر جنس مانند تفضیل جنس حیوان بر جنس نبات .2 ،فضل از نظر نوع مانند برتری
نوع انسان بر نوع حیوان .3 ،فضل از نظر ذات مانند برتری انسانها نسبت به یکدیگر .راغب
اضافه می کند :فضل در مورد اول و دوم ،جوهری بوده و راهی برای از بین بردن نقصانی که در
حیوان و نبات است ،وجود ندارد .اما فضل در مورد سوم ،عرضی است و راهی برای اکتساب
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این نوع از فضل وجود دارد .این نوع فضل در کالم خداوند نیز ،ذکر شده آنجا که میفرماید:
ن رَِّبكُم﴾
ال مِ ْ
الرزْق﴾ (نحل )71 /16 :و آیه ﴿ِل َت ْبتَغُوا فَضْ ً
الل ُه فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ فِي ِّ
﴿وَ َّ
ضهُمْ عَلي بَعْضٍ﴾ فضیلت
(إسراء .)12 /17 :بنابراین ،راغب فضل را در آیه ﴿بِما فَضَّلَ اللَّ ُه بَعْ َ
اکتسابی مردان در زیادی ثروت و قدرت معنا کرده و آن را عرضی میداند (راغب ،بیتا ،ج،2
ص .)493ابن فارس نیز ،فضل را زیادی و فزونی در چیزی میداند« :فضل یدل علی زیادة فی
شئ» (ابن فارس ،1392 ،ج ،4ص .) 508همه معانی که این لغتشناسان درباره واژه فضل بیان
کردهاند ،در زیادی و فزونی مشترک است.

 -2-3واژه «فضل» و تکثر تفاسیر در بسترهای تاریخی و اجتماعی
فضل در بعضی از تفاسیر« ،تفضیل مردان بر زنان» معنا شده و مفسران ویژگیهایی را برای
آن ذکر کردهاند .برخی سبب این برتری را کمال عقل و دین ،دوراندیشی ،اقامه شعائر دینی مانند
اذان ،خطبه خوانی ،اعتکاف ،نماز جمعه ،جهاد ،انتخاب شدن برای مقام نبوت و امامت ،سهم
بیشتر در ارث و قبول شهادت مردان دانستهاند (طبرانی ،2008 ،ج ،2ص /231جرجانی،1430 ،
ج ،1ص /485فاضل مقداد ،1373 ،ج ،2ص /212سایس ،1423 ،ص .)282برخی نیز ،حق طالق،
تعدد زوجات ،والیت در نکاح و دیه کامل را سبب تفضیل مردان بر زنان میدانند (ابوالفتوح
رازی ،1408 ،ج ،5ص /349زمخشری ،1407 ،ج ،1ص .)505تعدادی از مفسران هم عالوه بر
صفات فوق ،قدرت جسمانی ،علم ،نویسندگی ،اسب سواری و تیراندازی را از عوامل تفضیل
مردان برشمردهاند (فخررازی ،1420 ،ج ،10ص /70زمخشری ،1407 ،ج ،1ص /507کیاهراسی،
 ،1422ج ،2ص . )448اشتغال مردان به کسب و کار و تجارت در شهرها و کشورهای مختلف
هم یکی دیگر از این ویژگیهاست (ماتریدی ،1426 ،ج ،3ص .)157برخی از مفسران معاصر
نیز ،علت تفضیل مردان را قدرت بدنی و ضعیف بودن عاطفه در مردان (فضلاهلل ،1419 ،ج،7
ص ،)237توانایی جسمانی و عقل (طباطبایی ،1374 ،ج ،4ص )543و توانایی جسمی و معرفت
(ابوزهره ،بیتا ،ج ،3ص )1667عنوان کردهاند .مفسران در تبیین فضیلت مذکور ،خصوصیات
مختلفی را بیان می کنند که حاکی از سرآمد بودن آن ویژگی یا خصوصیت در جامعه روز هر
مفسر است .بیان تنوع و تکثر عوامل برتری مردان ،بدون شک از شرایط اجتماعی ،فرهنگی و
مهمتر از آن نوع تفکر مفسر ،خبر میدهد .وقتی در دورهای ،قدرت جسمی و تمکن مالی از
عوامل برتری مردان محسوب و در دورهای دیگر ،آشنایی با کتابت ،اسبسواری و یا انجام شعائر
دینی سبب برتری می شود ،ناخواسته نوعی آگاهی و معرفت نسبت به جوامعی که مفسران در
آن زندگی کردهاند ،به دست میآید .آیه هیچ اشارهای به علت تفضیل و نوع جنس برتر نمیکند،
ولی مفسران نوع جنس را مذکر و علت تفضیل را کمال عقلی و جسمی و مهارتهایی مانند،
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کسب دانش ،تیراندازی ،اسب سواری ،نویسندگی و موارد دیگر بیان میکنند .هر کدام از این
ویژگیها و مهارتها در مقطعی خاص مورد توجه بوده و قابل تعمیم به زمانهای دیگر نیست
همچنانکه امروزه مثالً مهارتی مانند نویسندگی یا تیراندازی عامل تفضیل مردان نبوده و زنان نیز،
در بسیاری از این مهارتها دست باال را دارند.

 -3-3مفسران و موضوع نقصان عقل
ناقص بودن عقل زنان موضوعی است که مفسران به آن اشاره کرده و زنان را متصف به
نقصان عقل میکنند .زنان به سبب شرایط اجتماعی و فرهنگی ،بیشتر به امور خانهداری پرداخته
و از حضور در محافل علمی و ادبی بیبهره مانده؛ در نتیجه ،به پرورش فکر ،ذوق و قریحه خود
اعتنایی نکردند و این به معنای آن نیست که زنان به صورت فطری و طبیعی دارای نقصان عقل
باشند (عالیی ،1383 ،ص .)31قطعاً میان زن و مرد تفاوتهایی از نظر زیست شناختی وجود
دارد که قابل کتمان نیست مانند اینکه گفته میشود :اندامهای مرد از رشد بیشتری برخوردار بوده
و به همین دلیل مغز و قلب مردان بزرگتر از زنان است ،اما این تفاوتها منتهی به تفاوتهای
ماهیتی و ذاتی نمیشود (مروی ،1386 ،ص .)107مطالعه و پژوهشهای بسیاری در زمینه تفاوت
عقلی ،جسمی و روحی میان زن و مرد و تفاوت حجم و وزن مغز آنان ،انجام شده است .بعضی
از این پژوهش ها توانایی برتر مردان در نوآوری ،خالقیت و پیشگامی آنان در رهبری و ریاست
را عامل بزرگتر بودن حجم مغز مردان نسبت به مغز زنان ارزیابی کرده و کثرت تعداد مردان
مبتکر در طول تاریخ را در مقایسه با تعداد زنان مبتکر ،دلیل ادعای خود میدانند .این ادعا نمی
تواند نقصان عقل زنان را توجیه کند ،چرا که اختالف کمّی میان دستاوردهای مردان و زنان در
طول تاریخ به معنای وجود اختالف نوعی و کالن بین آنان نخواهد بود ،بلکه این اختالف ریشه
در عوامل فرهنگی ،تربیتی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و شرایط ناعادالنهای که در طول تاریخ
بر زنان تحمیل شده ،دارد .این عوامل باعث عقب ماندگی و کم تحرکی و دوری زنان از تجربه
های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی بوده و نه کمتر بودن حجم و مغز زنان نسبت به مردان (فضل
اهلل ،1382 ،شماره .) 135بسیاری از دانشمندان معتقدند که زنان در نیروی عقلی با مردان برابر و
در احساسات و عواطف از آنان برترند .اگر اختالفی در این زمینه دیده میشود به این علت
است که مردان از گذشته به تحصیل علوم و تقویت قوه تفکر و تعقل مشغول بودند ،اما زنان از
هر گونه تربیت و آموزشی محروم شده و به همین دلیل ،قوه تفکر و تعقل آنان رشد نکرد .در
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حقیقت ،این اختالف عارضی بوده و ربطی به طبیعت و ذات آنها ندارد (امین ،بیتا ،صص-35
.)36
هر یک از زن و مرد عالوه بر صفات طبیعی که غیر قابل تغییرند ،دارای صفات اکتسابی و
قابل تغییر هستند .اگر زنان نیز ،مانند مردان در شرایط معین و مشابهی قرار میگرفتند ،میتوانستند
همان صفاتی را اکتساب کنند که مفسران ،مردان را به آن متصف کردند (فضلاهلل،1382 ،
شماره .)135در قرآن آیات بسیاری وجود دارد که زن و مرد را با هم مورد خطاب قرار داده و
س إِنَّا َِلَقْناكُمْ ِمنْ ذَ َكرٍ وَ أُنْثى﴾ (حجرات )13 /49 :و
آفرینش آنها را یکی میداند﴿ :يا أَُّيهَا النَّا ُ
﴿ ُهوَ الَّذي َِلَقَكُمْ ِمنْ نَفْسٍ واحِ َدةٍ وَ جَعَلَ ِمنْها َزوْجَها لِيَسْ ُكنَ إِلَيْها﴾ (اعراف)189 /7 :؛ زن و مرد
ن ذَكَ ٍر أَ ْو أُنْثي
ت مِ ْ
ن الصَّالِحا ِ
ن يَ ْعمَلْ مِ َ
در مقابل انجام عمل صالح ،پاداش یکسان میگیرندَ ﴿ :و َم ْ
َشرِ الَّذينَ آ َمنُوا َو
وَ ُهوَ ُمْْ ِمنٌ فَأُولِئكَ يَ ْدُِلُوََ الْ َجنَّةَ وَ  ا ُي ْظلَمُوََ نَقريًا﴾ (نساء )124 /4 :و ﴿وَ ب ِّ
عَ ِملُوا الصَّالِحاتِ أَََّ َلهُمْ َجنَّاتٍ تَجْري ِمنْ تَ ْحِتهَا الْأَنْهار( ﴾...بقره )25 /2 :و ﴿أَنِّي  ا أُِضيعُ َع َملَ
عامِلٍ ِمنْكُمْ ِمنْ ذَكَرٍ َأوْ أُنْثي﴾ (آل عمران )195 /3 :و در مقابل کار زشت نیز یکسان عقاب و
عذاب شوند﴿ :وَ أَمَّا الَّذينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّار﴾ (سجده )20 /32 :و ﴿ َمنْ عَمِلَ سَيَِّئةً فَال يُجْزي
ن عَمِلَ صالِحًا ِمنْ ذَكَرٍ أَ ْو أُنْثي وَ ُهوَ ُمْْمِن﴾ (غافر .)40 /40 :اگر طبق گفته مفسران،
ِإ اَّ ِم ْثلَها وَ َم ْ
زنان ناقص العقل آفریده شدند ،اما در پاداش و کیفر با مردان یکسان باشند ،در این صورت با
عدل خداوند منافات دارد؛ زیرا اگر زن فقدان عقل داشته باشد ،باید در پاداش و کیفر اعمالی که
انجام میدهد ،تفاوت داشته باشد (وسمقی ،1387 ،ص .)122از آیات قرآنی چنین استنباط
می شود که مرد و زن جایگاه یکسانی داشته و از نظر عقلی نیز هیچ یک بر دیگری ارجحیت
س إِنَّا َِلَقْناكُمْ ِمنْ ذَكَرٍ َو أُنْثي َو جَعَلْناكُمْ شُعُوبًا َو
ندارند مگر به تقوا و پرهیزگاری﴿ :يا أَُّيهَا النَّا ُ
َِ أَكْرَمَكُمْ ِعنْ َد اللَّ ِه أَتْقاكُمْ﴾ (حجرات.)13 /49 :
ل ِلتَعارَفُوا إ َّ
قَبائِ َ

 -4-3قرآن و موضوع برتری
همانطور که پیش از این نیز گفته شد ،واژه تفضیل و کلمات هم خانواده آن دارای ابهام
است .قرآن درباره تفضیل و برتری میان انسانها در آیات دیگری نیز سخن گفته است آنجا که
الرزْق﴾ (نحل .)71 /16 :فضیلت مورد نظر آیه،
اللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ فِي ِّ
میفرماید﴿ :وَ َّ
اشاره به برتری در برخورداری از نعمت میکند همچنانکه درباره بنیاسرائیل میفرمایدَ ﴿ :و ُهوَ
َضلَكُمْ َعلَي الْعالَمن﴾ (اعراف .)140 /7 :قرآن برتری بنیاسرائیل را در نعمتهایی میداند که به
ف َّ
غیر از بنیاسرائیل به قوم دیگری داده نشده بود (آلوسی ،1415 ،ج ،5ص .)41برخاستن بیش از
 25پیامبر از میان قوم یهود ،اعطای آزادی و کثرت معجزات ،از جمله نعمتهایی بود که به آنان
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بخشیده شد (قریشی ،بیتا ،ج ،5ص )190و به همین جهت ،این برتری ،برتری ارزشی و ذاتی
نبود که بنیاسرائیل به واسطه آنها نسبت به مردم دیگر ،احساس برتری کنند ،بلکه تنها برتری در
نعمتهایی بود که به آنها ارزانی شده بود (فضلاهلل ،1419 ،ج ،2ص 29و ج ،10ص .)229به
همین ترتیب ،از آیه  32نساء (آیه قوامون) نیز برتری و فضیلت ارزشی استنباط نمیشود و
فضیلت مورد نظر آیه ،فضل و فزونی مردان در قوت و قدرت جسمانی و ثروت و دارایی است
همچنانکه در آیه  32همین سوره ،قبل از پرداختن به آیه  ،34فضل به معنای زیادی و فزونی مال
سبُوا َو
و ثروت بیان شدهَ ﴿ :و  ا َتتَم ََّنوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ ِبهِ بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا ا ْكتَ َ
ضلِهِ﴾( 1نساء .)32 /4 :فضل در این آیه ،زیادی و
س ْبنَ وَ ْسئَلُوا اللَّهَ ِمنْ فَ ْ
لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا ا ْكتَ َ
ن
فزونی اموال و ثروت بعضی از مردان بر بعضی از زنان است .عالوه بر این ،در آیه﴿ :الَّذي َ
ضلِه﴾( 2نساء )37 /4 :نیز با بیان
ل وَ يَ ْكتُمُوََ ما آتاهُمُ اللَّهُ ِمنْ َف ْ
َيبْ َخلُوََ وَ يَأْ ُمرُوََ النَّاسَ بِالُْبخْ ِ
دیگری فضل مذکور ،زیادی مال و دارایی تبیین شده است (قابل ،1392 ،ص .)25به نظر میرسد،
با توجه به سیاق آیات ،معنای واژه فضل در آیه «قوّامون» نیز ،فزونی یا زیادی نیروی بدنی و
ثروت و دارایی مردان باشد و فضل و افزونی عقلی مردان هیچ توجیه عقالنی ندارد.

 -5-3برتری میان زن و مرد از منظر قرآن
اما درباره این موضوع که چه کسانی بر کسانی دیگر برتری دارند ،با توجه به اینکه ،استعمال
ضمیر «هُمْ» در فاضل و مفضول یکسان به کار برده شده ،فضیلت مورد نظر آیه را نمیتوان به
فضیلت مطلق نوع مردان بر نوع زنان تعمیم داد .منظور آیه ،فضیلتی است که خداوند به بعضی
از مردان و زنان نسبت به بعضی دیگر داده است (قابل ،1392 ،ص .)24اگر منظور آیه برتری
تمام مردان بر تمام زنان بود ،بایستی از عبارت «فضلهم اهلل علیهن» استفاده میشد (مغنیه،1424 ،
ج ،2ص /315ابوزهره ،بیتا ،ج ،3ص )1668تا معنای قوامیت مردان به دلیل فضیلتی باشد که
خدا به بعضی از مردان نسبت به بعضی از زنان داده است .آیا از تفضیل بعضی بر بعضی دیگر
برتری همه مردان بر همه زنان استنباط میشود؟ آیا این تعمیم برتری ،بر خالف رویکرد قرآن
« .1آرزو در فضيلت و مزيّيت كه خدا به آن بعضي را بر بعضي برتري داده مكنيد كه هر يك از مرد و زن از آنچه
اكتساب كنند ،هبرهمند شوند و هر چه ميخواهيد از فضل خدا درخواست كنيد» (نساء.)32 /4 :
« .2مهان گروه كه خبل ميورزند و مردم را به خبل وادار ميكنند و آنچه را كه خدا از فضل خود به آهنا خبشيده
كتمان ميكنند» (نساء.)37 /4 :
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نیست؟ اگر چه ضمیر استعمال شده در آیه ،مذکر است ،اما به اعتقاد تعدادی از مفسران به دلیل
تغلیب (بیشتر مخاطب قرار گرفتن مردان) از ضمیر مذکر «هُمْ» استفاده شده (مغنیه ،1424 ،ج،2
ص /316فاضل مقداد ،1373 ،ج ،2ص )212تا شامل مرد و زن با فضیلت شود (فاضل مقداد،
همان ،ص .)212تغلیب ضمیر مذکر بر مؤنث نیز به فرهنگ جامعهای باز میگردد که خاستگاه
زبان عربی بوده و فرهنگ این جامعه ،فرهنگ برتری و تقدم مردان بر زنان بوده است (فضلاهلل،
 ،1382شماره .) 135بنابراین ،در آیه هیچ دلیلی وجود ندارد که برتری صنف مذکر بر صنف
مونث را اثبات کند (فاضل مقداد ،همان ،ص .)212بسیاری از زنان بوده و هستند که در تدبیر و
تعقل و بلکه در قوای جسمانی نیز ،بر بسیاری از مردان برتری دارند (امین ،بیتا ،ج ،4ص/63
ابوزهره ،بیتا ،ج ،3ص /1668طریحی ،بیتا ،ج ،3ص )564همچنانکه بسیاری از مردان بر
بسیاری از زنان برتری دارند.

 -4اسالم و مسئله تنبیه زنان
ِضرِبُوهُن﴾ (نساء)34 /4 :
ُن فِي الْمَضا ِج ِع َو ا ْ
ُن وَ اهْ ُجرُوه َّ
آیه ﴿وَ الالَّيت تَخافُوََ نُشُوزَ ُهنَّ َفعِظُوه َّ
دستاویزی برای افراد و گروههایی شده تا با استناد به این آیه برچسب زنستیزی به اسالم زده و
آن را دینی مردساالر معرفی کنند .این افراد بر این باورند که حکم اسالم درباره تنبیه زنان ،کرامت
انسانی زنان را نادیده گرفته و زمینه تحقیر آنان را فراهم میکند.
اکثر قریب به اتفاق مفسران معتقدند که اسالم ،برای عالج نشوز زن سه راهکار موعظه،
دوری کردن و زدن را ارائه کرده است .قاضی عبدالجبار رعایت ترتیب مراحل سهگانه را الزم
میداند (عبدالجبار ،1426 ،ص .)94فخر رازی زدن را مباح ،اما ترک آن را افضل دانسته و برای
زدن شروطی بیان میکند مانند اینکه زدن نباید منجر به فوت شود ،تنها یک موضع از بدن مورد
تنبیه قرار نگیرد ،از زدن صورت به این دلیل که تمام محاسن و زیبایی در آن جمع شده ،پرهیز
شود و به هنگام تنبیه از عصا ،شالق و ریسمان استفاده نشود (فخررازی ،1420 ،ج ،10ص.)70
برخی از مفسران هم در تنبیه زن ناشزه ،قید «غیر مبرح و غیر مدم» به کار بردهاند؛ یعنی به
هنگام کتک زدن نه استخوانی شکسته شود و نه کبودی و جراحتی در بدن ایجاد شود (زمخشری،
 ،1407ج ،1ص /507قرطبی ،1364 ،ج ،5ص /172مکارم شیرازی ،1371 ،ج ،3ص .)374البته،
فقها تنبیهی را مباح میدانند که «غیر مبرح» باشد و بر استحباب ترک کردن همین تنبیه مباح،
اتفاق نظر دارند (سایس ،1423 ،ص .)285در میان مفسران شاید افراطیترین تفسیر از آن طبری
(م 310 .ق) باشد .او سه معنی را برای واژه هجر در نظر میگیرد ،اما از میان آنها تنها معنای
سوم را انتخاب کرده و در تفسیر آیه استفاده میکند .طبری معنی هجر را با اشاره به شعری از
امروألقیس که گفته:
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«رأت هلکا بنجاف الغبیط  /فکادت تجد لذاک الهجارا» طنابی تفسیر میکند که عرب شتر را
با آن میبندد .او در تفسیری که از آیه ارائه میدهد ،مینویسد :در صورت نافرمانی زن ،ابتدا او
را موعظه کنند ،اما اگر موعظه افاقه نکرد ،او را با طناب در بسترش ببندند همچنانکه شتر را در
جایگاهش میبندند (طبری ،1412 ،ج ،5ص .)43سید قطب معتقد است :هدف از تنبیه ،شکنجه
و تحقیر زن نیست ،بلکه هدف ،تربیت همراه با عاطفه است همچنانکه پدر ،فرزندش را از راه
دلسوزی و محبت تنبیه میکند (قطب ،1425 ،ج ،2ص .)654در این میان ،شاید منصفانهترین
دیدگاه از آن صاحب جواهر باشد که در تعریف «نشوز» از دو آیه ﴿وَ الالَّيت تَخافُوََ نُشُوزَ ُهنَّ﴾
(نساء )34 /4 :و ﴿وَ إَِِ امْ َرأَةٌ ِا َفتْ ِمنْ بَ ْعلِها نُشُوزًا أَوْ إِعْراِضًا﴾ (نساء )28 /4 :استفاده کرده و
خارج شدن مرد و زن از اطاعت واجبی که هر یک نسبت به دیگری بر عهده دارند ،معنا میکند
که این ی عنی نشوز تنها در مورد زنان نبوده و مردان نیز نشوز میکنند (نجفی ،1362 ،ج،31
ص .) 200البته ،صاحب جواهر در نحوه برخورد با نشوز زنان و مردان تفاوت قائل شده و معتقد
است :هر سه راهکار ذکر شده در قرآن ،در صورت تحقق نشوز زنان ،قابل اجراست در حالی
که اگر مردی نشوز کند ،زن تنها میتواند از موعظه و پند استفاده کرده و دو راهکار بعدی برای
او قابل اجرا نیست که در این صورت ،زن باید به حاکم مراجعه کرده و حاکم مرد را ملزم به
پرداخت نفقه کند و در موارد عاطفی ،اگر مرد تمکین نکرد ،حاکم اجازه طالق را به زن میدهد
(نجفی ،1362 ،ج ،31ص.)207
ُن َو اهْجُرُو ُهنَّ فِي الْمَضاجِ ِع َو
ُن فَعِظُوه َّ
تفاسیر ارائه شده از آیه﴿ :وَ الالَّيت تَخافُوََ نُشُوزَه َّ
اِضْرِبُوهُن﴾ (نساء )34 /4 :بدون در نظر گرفتن شرایط زندگی و موقعیت زنان در عصر نزول
نگاشته شدهاند .زن در عصر جاهلی از نظر انسانیت و تشخص اجتماعی در پایینترین سطح
قرار داشت .فرودست بودن زنان همچنانکه پیشتر به آن اشاره کردیم ،ریشه در عرف و سنت
جامعه عرب جاهلیت داشت و تنبیه زنان نیز یک اصل و رویه پذیرفتهشده و رایجی بود تا آنجا
که مردان تازیانه را در خانه آویزان کرده و به وسیله آن زنان را تنبیه میکردند (متقی هندی،
 ،1401ج ،16ص .) 371عالوه بر خشونت ،اسناد و مدارک تاریخی گویای این مطلب است که
فحشا در میان مردم امری شایع بوده تا جایی که پیامبر (ص) زمانی که میخواست با زنان بیعت
کند ،از آنان پیمان گرفت که زنا نکنند (ابن سعد ،1410 ،ج ،8ص )5و در خطبه حجة الوداع می
فرمایند :زنانتان بر شما حقی دارند و شما نیز بر آنان حقی؛ حق شما بر آنان این است که در
فراش شما زنا نکنند ،کسی را که شما نمیپسندید ،به خانه راه ندهند و مرتکب فحشا نشوند.
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اگر چنین کنند ،خداوند به شما اجازه داده که ابتدا آنان را پند دهید؛ سپس ،از بستر آنها دوری
کنید و بعد ،اگر اطاعت نکردند ،ایشان را بزنید نه به شدت .اگر اطاعت کردند ،لباس و خوراک
آنان به نیکی و عرف بر شما واجب است (ابن هشام ،بیتا ،ج ،2ص /604ابن عربی ،1408 ،ج،1
ص.)420
برخی از مفسران با استناد به این روایت ،اولویت را در ترک تنبیه دانسته (سایس،1423 ،
ُم ٌة َيدْعُوََ إِلَى اْلخَيْرِ وَ يَأْمُرُو ََ بِالْمَعْرُوفِ
ن ِمنْكُ ْم أ َّ
ص )285و برخی دیگر با توجه به آیه ﴿ َو ْلتَكُ ْ
ن الْ ُمنْ َكرِ وَ أُولِئكَ هُ ُم الْمُ ْفلِحُوَ﴾ (آلعمران )104 /3 :سه راهکار قرآن را مبتنی بر اصل
وَ َينْ َهوََْ عَ ِ
امر به معروف و نهی از منکر دانسته و مجوز تنبیهی که به مردان داده شده را بر همین اساس می
دانند (نجفی ،1362 ،ج ،31ص .)206توجه به اصل امر به معروف و نهی از منکر در راستای
هدفی است که این پژوهش به دنبال آن بوده و آن بازگو کردن شرایط اجتماعی و بزه رایج در
آن زمان است که به نظر میرسد ،نزول آیه  34سوره نساء نیز ،به منظور اشاعه امر به معروف و
نهی از منکر در جامعه اولیه مسلمانان بوده باشد.
اسالم برای ریشهکن عادت تنبیه زنان به مقدمهسازی و زمان نیاز داشت تا به صورت تدریجی
و آرام ،موقعیت خشن و نامطلوبی که زن در آن به سر میبرد را تلطیف کند؛ زیرا اساساً روش
اسالم در برابر عرب ،سیاست تحکّم (معرفت ،1423 ،ص )151و در برخورد با عرف و عادات
ناپسند جاهلیت ،نفی مطلق آنها نبود ،بلکه با ارائه راهکارهای پسندیده و جایگزین کردن آنها
تالش میکرد تا عالوه بر فرهنگسازی ،عادات و رویههای ناپسند را به صورت تدریجی تغییر
دهد .تنبیه زنان از جمله این عادات ناپسند بود که اسالم آن را تحریم نکرد ،اما با بیان کراهت و
غیر اخالقی بودن این عمل با آن مبارزه کرد .همان طور که رویه رایج بردهداری را نیز در ابتدا
تحریم نکرد ،اما در بسیاری از احکام ،حکم به آزاد کردن بردهها داد و آزاد کردن آنان را توصیه
و اجر و پاداش بسیاری را برای آن توصیف کرد و با استفاده از این روش ،نامطلوب بودن برده
داری را بیان کرد .در مورد تنبیه زنان نیز ،آیه «قوّامون» بازتاب نگرش اسالم برای مبارزه با عادت
مردم در مورد تنبیه سخت و ظلم به زنان بود .سیاست گام به گام و سه مرحلهای موعظه ،دوری
و زدن بدون خشونت ،راهکاری برای زدودن عادت زشت عرب بود تا این که هم عادت آنان را
تحریم نکرده باشد و هم به عنوان آخرین گزینه ،مجوز استفاده از آن را داده باشد (قابل،1392 ،
صص .)34-33همانطور که پیامبر (ص) نیز جز در حال جنگ ،هرگز زن آزاده یا خدمتکاری را
تنبیه نکرد .زدن زنان را نهی میکرد و زمانی که از آن حضرت اجازه تنبیه زنان خواسته شد،
فرمودند :آنان را بزنید ،اما کسی جز بدان شما ،زنان را نمیزند (ابن سعد ،1410 ،ج ،8ص)165
و یا اینکه فرمودند :بزنید ،اما خوبان و نیکوکاران هرگز زنان را نمیزنند (ابن عربی ،1408 ،ج،1
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ص .) 420پیامبر (ص) علی رغم شرایط نامناسب زنان در رابطه با روابط خارج از ازدواج ،با
رفتار خود نفی خشونت را به صراحت بیان میکند.

نتیجهگیری
این پژوهش با بررسی تفاسیر مفسران و کتابهای تاریخی و لغوی به این نتایج دستیافت:
 .1برخی از مفسران متقدم و متأخر واژه قوام را به معنای تسلط ،ریاست و قیمومت تفسیر
کرده در حالی که معنای این واژه در تفاسیر معاصر ،مدیریت و مسئولیت معنا شده است .این
تغییر معنا میتواند حاکی از تغییر نگرش مفسران به موضوع زنان باشد.
 .2فضل مورد نظر آیه به معنای زیادت و فزونی قدرت جسمانی و ثروت است ،زیرا سیاق
آیات  32و  34سوره نساء ،فضل مذکور را زیادی مال و ثروت تبیین میکنند .همچنین ،با توجه
به آیات دیگری از قرآن که درباره برتری میان انسانها سخن گفته برتری مورد نظر آیه ،برتری
ذاتی و ارزشی محسوب نمیشود.
 .3تنبیه زنان که آیه به آن اشاره میکند با دو مورد از عادات ناپسند عرب جاهلیت مرتبط
است :الف) عادت عرب جاهلی در مورد تنبیه سخت زنان و ظلم به آنان؛ ب) عادت زشت
فحشا که در میان اعراب امری شایع بود .اسالم برای مبارزه و ریشهکن کردن این عادات از
راهکار سه مرحلهای استفاده کرد.
 .4با توجه به آنچه در این پژوهش از تفاسیر مختلف در دورههای متفاوت ،مورد بررسی
قرار گرفت ،تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعهای که مفسران در آن زیست میکردند ،در
رشد و تطور تفاسیر دیده میشود .مفسران معاصری که در این پژوهش از آنان نام برده شد،
تالش کردهاند تا با ارائه تفاسیری عصری و روزآمد ،نگاه سنتی به زنان را در جامعه و خانواده
اصالح کنند و اسالم را از اتهام نگاه جنسیتی به زنان ،مبرا کنند .بنابراین ،امروز بیش از هر چیز
نیازمند نگرشی نو به قرآن ،شناخت مناسبات فرهنگی ،بستر و زمینههایی که قرآن در آن نازل
شده ،هستیم تا بتوانیم به مقصود آیه دست یابیم .البته ،به نظر میرسد که در تفسیر قرآن ،عالوه
بر توجه به بستری که قرآن در آن نزول کرده ،توجه به تغییر شرایط زندگی انسان نیز ،امری
ضروری باشد؛ چراکه دانش ،استعدا د و درک انسان در قرون گذشته با دانش ،استعداد و درک
انسان در قرن بیست و یک که از خالقیت بیشتری برخوردار است ،یکسان و برابر نبوده است.
به همین جهت ،علم تفسیر نیز مانند سایر رشتههای علوم انسانی باید همراه با تمدن و پیشرفت
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بشر ،امروزی شود که با توجه به پیشرفت علوم و گسترش معارف بشری ،قطعاً به حقایق بیشتری
از قرآن دست خواهیم یافت.
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