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 چكيده

مساله برتري مرد بر زن و ناديده انگاشتن جاللت آفرينش زن نگاهي نوپا نيست. اغلب 
تئوريها بر مبناي برتري مرد بر زن متكي است. آنچه در اين تفكرات نمود بيشتري دارد 

 نگاه بخشينگري عدهاي از مفسران نسبت به آيات قرآن كريم است.
 سوره نساء است كه برخي از 34محور نزاعهاي تفسيري مساله قواميت مرد بر زن، آيه 

افراد تقدم در رتبه و برتري بيقيد مرد را نسبت به زن يادآور شدهاند اما در بينش اسالمي و 
 انساني و جزء مكمل مرد ةوحياني زن و مرد، منشا وجودي يكسان دارند. زن نيمي از پيكر

محسوب ميشود و نميتوان معياري جز تقوا براي انساني كه منقسم از يك گوهر وجودي 
است قرار داد. هدف اين پژوهش، نگاهي تحليلي - تطبيقي به قواميت مرد بر زن از منظر 

عرفا است تا با تكيه بر مباني ديني به رفع تبعيض و اثبات جايگاه وجودي زن به عنوان نوع 
 .انساني پرداخت
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 مقدمه
در جامعه بشري بدون در نظر گرفتن تعاليم وحياني از ديرباز تا كنون، نظرات و عقايد 
مختلفي در ارتباط با تفاوتها و شباهتهاي مرد و زن وجود داشته است. اغلب اين تفكرات 

و تئوريها، بر مبناي برتري مرد بر زن استوار است و اغلب، نگاهي واقعبينانه و عادالنه 
نسبت به زن به عنوان نوع بشر نشده است، در حالي كه در آموزههاي وحياني، اين تفاوت 

ميان زن و مرد به عنوان يكي از شاهكارهاي خلقت و عين عدالت قلمداد شده است و 
توان اين تفاوتها را معلول هويت انساني دانست. نمي

علّت طرح اين برتريطلبي از سوي برخي از صاحبنظران، از جمله عرفا به داليل 
مختلفي از قبيل قواميت مرد بر زن است كه در پرتو تواناييهايي از قبيل نيروي جسماني، 

فزوني در عقل، نبوت، كمال در شهادت و ... مطرح شده است و آنچه انگشت اتهام اين افراد 
 سوره نساء 34به سمت آن اشاره دارد، استناد به برخي از آيات قرآن كريم از جمله آيه 

است كه در تحليل اين آيه قائل به تقدم رتبهاي مرد نسبت به زن شدهاند و با عنوان نمودن 
تقدم در رتبه، جايگاه انساني زن را تنزّل داده است. و او را به عنوان موجودي تحت سلطه و 

فاقد اختيار به تصوير كشيدهاند. 
نمونههايي ديگر از نگرش منفي نسبت به زن را ميتوان در زمينههاي سير و سلوك در 

عقايد برخي از عرفا از قبيل شمس تبريزي مشاهده نمود. وي زنان را به حاشيه رانده و آنان 
را با سلوك و طريقت و معنويت بيگانه ميداند. يا نگرش زنستيزي سنايي كه تمام همت و 

مجاهده زنان را در چرخاندن دوك و رشتن پنبه خالصه ميكند و خانه همسر را براي او 
). در حالي كه در مقابل اين نوع 23: 1388بهترين خانقاه ميداند (زيني/جاللي پندري، 

تفكر، عرفايي نظير مولوي، عطار و ابن عربي به زن، به ديده تكريم نگريسته و مقام او را ارج 
نهادهاند و براي وي مقام عرفاني و معنوي قائل ميباشند، تا جايي كه مولوي برخالف 

سنايي، حضور زن را در عرصه اجتماع الزم دانسته، و با محصور بودن و خانهنشيني زن 
مخالفت ميكند و عنصر محبت و عاطفه را در زن نه تنها نقصان و عامل تسلّط مرد بر زن 

نميداند بلكه همانند ابن عربي، زن را جلوهاي از حق و كاملترين مظهر تجلّي الهي ميداند.  
مولوي، در دفتر اول مثنوي در داستان مراعات كردن زن شوهر را، تسلّط واقعي را در 

روابط بين مرد و زن، از جانب زن ميداند و آن را در محبت و عاطفه زن خالصه مينمايد و 
ذات زن را سرشار از ناز و ذات مرد را نسبت به او، در نهايت نياز و افتقار قرار ميدهد و در 



پرتو عطوفت زن، آرامشي در وي به وديعه مينهد كه تسكينبخش آالم دردهاي هر مردي 
ولو پيامبر قرار ميگيرد كه سنگيني بار وحي را در كنار محبت يك زن كه پرتوي از جمال 

حق است به دوش ميكشد.  
 "پرتو حق است آن معشوق نيست خالق است آن گوييا، مخلوق نيست"

). 726: 1373 (بلخي(مولوي) 
هم اكنون اين سوال مطرح ميشود، كه آيا قواميت مطرح شده در قرآن براي مردان به 
منزله فضل بيشتر و به تبع آن تبعيض بين مرد و زن است؟ در اين پژوهش تالش ميشود 
با نگاهي تحليلگرايانه و انتقادي به استخراج معاني و مفاهيم مطرح شده در خصوص واژه 

قواميت از منظر عرفا پرداخته شود و به برخي از دغدغههاي پژوهشگر كه عبارتند از:  
- چرا آنچه تحت عنوان تفاوتهاي فردي بين مرد و زن، مورد توجه قرار ميگيرد از 1

چشمانداز عدهاي از صاحبنظران تفضل و نقضان در زن قلمداد ميشود. 
- چرا وجود عناصر زنانگي از قبيل غليان عواطف و احساسات در زن در تحليل برخي 2

از عرفا در آيه قواميت به عنوان نوعي نقصان محسوب ميشود. 
- چرا زن امروز نسبت به زن در جامعه عرب همچنان در برخي از زمينهها با نگرش 3

سطحي و تبعيضآميز نگريسته ميشود. 
در پژوهش حاضر سعي بر آن است تا با تحليل چالشهاي فوق زن را از مهجوريت، 

ناديدهانگاري و تبعيضي كه ريشه در باورهاي غلط و تفسير نادرست از آيات قرآن دارد 
-رهايي بخشيد و زن و مرد را در يك برابري نسبي انساني قرار داده و زن را از نگاه ترديد

آميزي كه در احراز هويت انساني خود دارد رهايي بخشيد. 
مفهومشناسي واژگان كليدي آيات از منظر لغتشناسان 

 سوره مباركه نساء كه محوريت بحث مورد نظر را كه 34مهمترين واژگان كليدي در آيه 
بيانگر تفوق مرد بر زن است تشكيل ميدهند عبارتند از: قوامون و فضل كه نوع تحليل و 

تفسير لغتشناسان و عرفا از اين واژگان ميتواند منجر به فهم درست از اين آيه و بازنمايي 
نگاه قرآن به جايگاه زن و مرد به عنوان نوع انساني شود و يا منجر به فهم نادرست از اين 

آيه و تسلّط بيقيد و شرط مرد و سلب اختيار از زن و اجحاف، تبعيض در حق زن باشد كه 
در اينجا در ابتدا به بحث لغوي و سپس تحليل عرفا از آيات مورد نظر پرداخته ميشود. 



 در تبيين اللّغات واژه قوام به معني «قيم و قيامكننده به امور و سرپرستي و قوامون:
). به همين 332: 2، ج 1366انجامدهنده امور مهم شخص ديگري» اطالق ميشود (قريب، 

خاطر قُمي مرد را قيم و قيام و قوام مينامد و اين سه واژه را به معناي قيام چيزي كه باعث 
-53: 5، ج 1367/قرشي، 283: 1385قيام شخص ديگري ميشود به كار ميبرد (قمي، 

 مبالغه و ريشه آن را از قيام به معني ايستادن معنا ميكند و در ة). «قرشي قوام را صيغ50
: 6، ج 1367 نساء به معني محافظت، نگهداري و اصالح امور ميداند.» (قرشي، ة سور34آيه 
) و به عقيده تهراني در صورتي كه با «ال» همراه شود (القَوام) به معني امير و سرپرست 47

تا: و صاحب حكومت است كه جمع آن قوامون است، معنا ميشود» (حسيني تهراني، بي
 مفهوم كلي 4). طبق نظرات مطرح شده توسط لغتشناسان، قواميت را ميتوان در 48

خالصه نمود: 
 - در قيامي كه منجر به قيام غير شود.1
 - بر توانايي كه منجر به محافظت گردد.2
 - بر دانايي كه منجر به اصالح امور شود.3
 - قيوميتي كه مسئوليت و دلسوزي را در بر ميگيرد.4

همانطوركه ميبينيم از هيچ كدام از مفاهيم، تسلّط و سلب اختيار استنباط نميشود و 
از آنجايي كه لفظ قوامون به صورت صيغه مبالغه به كار رفته است، بر شدت مفاهيم 

استخراج شده افزوده و تأكيد ميشود. 
بن منظور، ا در لسان العرب «فضل و فضيلت به معناي ضد كمي و كاستي» است (فضل:

) و در تاج العروس «ضد نقيصت كه عبارت ميباشد از مرتبت بلند در 524: 11، ج 1414
برتري مرد بر زن؛ يعني براي او مزيتي را ثابت نمود يا برتري داد او را» يا برتر دانست 

). در مفردات راغب «فضل به معناي فضيلت ذاتي مردان نسبت به 187: 1414بيدي، ز(
). 310: 1412اغب اصفهاني، رزنان در سياست و عقل است» (

 ضد نقيصت و عدم كاستي، اشاره به كمال خلقت ةدر نظرات مطرح شده، استفاده از واژ
مردان نسبت به زنان دارد كه هيچگونه فطور و سستي در آن صورت نگرفته است. اگرچه به 

استناد آيات قرآن كريم، خلقت انسان متضمن «فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقين» است. 
) اما تحسين عنوان شده بيانگر عدم نقصان فعل حقتعالي است نه خود انسان، 14(مومنون/

زيرا خداوند اگر انسان را به كمال خلق مينمود، فلسفه ارسال رسل موضوعي عبث بود پس 



بنابراين اگر نقصاني مطرح است، متوجه نوع انسان است كه جنسيتبردار نميباشد و شامل 
هم مرد و هم زن ميشود. 

نظر راغب متفاوت با دو نظريه قبلي است و اشاره به موهبتهاي ذاتي در مردان دارد كه 
منجر به فضيلت بيشتر، همراه با مسئوليت بيشتر شده است و اين نظريه با برخي از آيات 

) البته مقصود از 286قرآن تناسب بيشتري دارد «ال يكَلِّف اللَّه نَفسا إِلّا وسعها» (بقره/
فضيلت، فضيلت دنيوي است نه فضيلت معنوي كه عامل كمال و بهشتآور باشد و سبب 

) اشاره به موهبتهاي 32برتري شود از سويي ديگر آوردن ضمير جمع «ولَا تَتَمنَّوا» (نساء/
ذاتي و اكتسابي در مردان و زنان دارد و هر گونه انحصارطلبي مردان را نسبت به 

هاي الهي از بين ميبرد و مرد و زن را منحصر به موهبتهاي خاصي ميداند كه موهبت
متناسب با ساختار روحي و جسمي در آنان به وديعه نهاده شده است و طلب اين موهبتها 
از سوي مرد يا زن عامل فساد آنان خواهد شد. پس بنابراين فضل عنوان شده براي مردان 
در پرتو قواميت آنان را نميتوان به منزله نقيصت و كاستي در زنان معنا نمود زيرا زنان نيز 

بنابراين فقدان صفات زنانگي . به موهبتهايي منحصر شدهاند كه مردان فاقد آن ميباشند
گونه در مردان نيز بايد به منزله كاستي و نقصان در آنان قلمداد شود در حالي كه اين

باشد بلكه وجود هر كدام از اين موهبتها در راستاي استكمال وجودي مرد و زن به نمي
وديعه نهاده شده است. 

    مفهومشناسي عرفا از واژه قواميت
 وحدت و در عين حال اختالف ةاز جمله امور مسلّم و بديهي در خلقت زن و مرد، مسأل

ن نَّفٍس َواِحَدةٍ بين مرد و زن است كه قرآن كريم با عبارت « ). از مقام 1» (نساء/َخلَقَُکم مِّ
).از اختالف بين مرد و زن پرده 36وحدت و با عبارت «لَيس الذَّكَرَ كَاألُنثي» (آل عمران/

برميدارد كه برخي از عرفا از قبيل روزبهان بقلي با مقام جمع و تفرقه از آن ياد كردهاند.  
يكي از مسائلي كه از منظر عرفا اشاره به اختالف باطني و ظاهري بين مرد و زن دارد 
مساله قواميت مرد بر زن است كه با عنوان تقدم در رتبه و تفوق مرد نسبت به زن مطرح 

شده است و نوع تحليل و تفسير عرفا از اين آيه باعث شده است كه اين آيه به عنوان عاملي 
تبعيضآميز جلوه نمايد. در اينجا تفسير بيست و دو نفر از عرفا در مفهوم قواميت مورد 

 گروه دستهبندي نموده سپس 6بررسي قرار ميگيرد و در ابتدا تحليل آنان را از اين آيه به 
به شرح نظرات و انتقادات وارده بر آن ميپردازيم. 



 

 مفهومشناسي عرفا از واژه قواميت «اَلرِجالُ قَوامونَ علَي النِّساء»

 
 

) ، عزلتي 177 : 1369 دستهاي از عرفا مانند كاشفى سبزوارى (سبزواري، گروه اول:
)، حسيني 100ق : 1427عربي()، ابن143: 1378)، صفي عليشاه(830: 1381خلخالي(

)، ناصر بن الحسن الحسينى 227 : 4، ج 1372)، سلطان عليشاه گنابادي(616تهراني(بيتا: 
 1315)، زينالعابدين شيرواني(213 : 1370) مال محسن فيض كاشاني(371الكيالنى (بيتا : 

) 227 و 226)، مقاتل بن سليمان(بيتا : 349 و 348 : 1372)، ابوالفتح رازي(278ه.ش : 
)، 59 : 4، ج 1372)، سلطان عليشاه گنابادي(499: 1 ق، ج 1419عجيبه الحسني(

) و سنايي(جعفري دهقي/ 830 : 1381)، عزلتي خلخالي(492 و 486: 6، ج 1371ميبدي(
) را شامل ميشود كه قواميت مرد بر زن را با عنوان تسلّط معنا 12 و11 : 1390تربت، 

نمودهاند.  
 كساني هستند كه قواميت را به معني قيوميت ميدانند و اين نوع تحليل در گروه دوم:

نظرات عرفايي از قبيل بانو أمين، خواجه عبداهللا انصاري و عالمه طباطبايي به چشم 
خورد. بانو أمين و عالمه طباطبايي قوامون را صيغه مبالغه در صفت قيم ميدانند و قيم مي

به شخصي گفته ميشود كه امور شخص ديگري را بر عهده دارد كه ميتوان از جمله تأمين 
، ج 1344 / طباطبايي، 56: 4، ج 1361امور معيشتي زنان توسط مردان را نام برد. (امين، 

) به نظر ميرسد بانو أمين با بكار بردن لفظ قيم در واقع مسئوليت را به جاي تسلّط 181: 8
و چيرگي قرار ميدهد زيرا قيم به شخصي گفته ميشود كه در نهايت دلسوزي و عدل و 

انصاف امور شخص ناتوان را عهدهدار ميشود و مرد بايد نسبت به اين مسأله نهايت 



حساسيت را داشته باشد. زيرا به گفته خواجه عبداهللا انصاري بناي خداوند نسبت به حق 
خود بر مسامحت و عفو ميباشد اما راجع به حق مردم هيچ گونه مسامحت ندارد و حتي 
انتقام خداوند در اينباره شديدتر ميباشد. به همين خاطر خداوند نسبت به حقوق خلق و 
نگهداشت آن به جديت سخن گفته است و مردان را خاصه به نگاهداشت حقوق زنان أمر 

) 93: 1، ج 1384فرموده است و آنان را همچون أمانتي در دست مردان ميداند (انصاري، 
اما اينكه چرا مردان به صفت قيم بودن ممتاز شدهاند به عقيده بانو أمين و عالمه طباطبايي 

به اين دليل است كه مردان در تدبير و نيرومندي و تحمل شدائد بر زنان فزوني دارند. 
تجربه ثابت نموده است كه زندگي زنان احساسي و عاطفي و تكيه بر نازككاري و ظرافت 

) و به عقيده تهراني علّت اينكه 56: 4، ج 1361/امين، 181: 8،ج 1344دارد (طباطبايي، 
مردان در نفس و طبيعت جسماني نيرومندتر از زنان ميباشند. بدان جهت است كه در طبع 
مرد حرارت و خشكي غلبه دارد به همين دليل امور اجتماع و تدبير به آنها سپرده ميشود و 

در طبع زنان رطوبت و سردي غلبه دارد به همين دليل زنان نرمتر و ماليمتر از مردان 
).   69باشند (حسيني تهراني، بيتا : مي

 بر اين باورند كه قواميت در حفظ هيبت همراه با طيبت معنا ميشود. گروه سوم:
غزالي و سلطان عليشاه معتقد هستند دليل تسلّط مرد بر زن به جهت ضعف و كوژي(كجي) 
در آنان است. و عالج اين ضعف، در زنان در صبر، مدارا نمودن، سياست و حكمراني بر زنان 

) در واقع زن مانند 1057 و 1056: 4، ج 1372/گنابادي،316: 1، ج 1383است (غزالي، 
استخوان پهلو است. كه اگر بخواهي آن را راست كني خواهد شكست و بهترين رفتار كه 

بايد هميشه در مرد نسبت به زن غالب باشد صبر و تحمل است زيرا زن براي مرد به مثابه 
نفس او است. خاصيت نفس اين است كه نه كامالً رها شود و نه سختگيري مضاعف نسبت 

) 316: 1383به آن صورت گيرد. بلكه رفتاري متعادل را ميطلبد نه افراط و تفريط (غزالي، 
اين تعادل در رفتار، در مقابل زن از ديدگاه ميبدي به مثابه رفتار مرد در برابر كودك است 
كه بايد در مقابل زن رفتاري همراه با خوشطبعي و بذلهگويي داشته باشد و نبايد موجبات 

رنجش آنان را فراهم نمايد و در برابر ناسپاسي آنان بايد صبر پيشه كند زيرا زنان از ضعف و 
عورت خلق شدهاند. در واقع ميبدي نه قائل به هيبت و سختگيري و نه محبت افراطي است. 

) 621: 1، ج 1371زيرا محبت و هيبت الزمه نقش تأديبكنندگي و تعليم است (ميبدي، 
بنا به گفته فيض كاشاني عالوه بر طيبت و هيبت، تأديب بايد به صورت درجهبندي و 



مرحله به مرحله باشد كه در ابتدا از وعظ، تحذير و سپس با تخويف همراه باشد (فيض 
). 107: 3، ج 1417كاشاني، 

 دستهاي از عرفا را شامل ميشود كه قواميت را در احساس مسئوليت گروه چهارم:
)، يثربي 192: 1، ج 1384نسبت به زنان معنا ميكنند. خواجه عبداهللا انصاري (انصاري، 

) از اين گروه به شمار 330: 1، ج 1981) قشيري (قشيري، 653: 2، ج 1388(يثربي، 
روند. بنا به عقيده اين گروه مردان از نظر توانائيها و كارائيهاي جسماني از قوت مي

بيشتري برخودار ميباشند و قوت آنها تمامتر و بار آنها گرانتر ميباشد و در واقع 
قواميت، مسئوليت بيشتر را براي مردان ميطلبد. اما اين به منزله بياعتباري زن نميباشد. 

 كساني هستند كه قواميت مرد را در محافظت از زن معنا ميكنند مانند گروه پنجم:
ابن عربي كه علّت قواميت مرد بر زن را به دليل محافظت از آنان و اصالح امور آنان ميداند 

) ابن عربي: مردان را گماشتگان و قيام كنندگان نسبت به حق زنان 100: 1427(ابن عربي، 
) به مردان درباره زنان هشدار ميدهد كه از خدا 101: 12، ج 1387دانسته (ابن عربي، 

بترسيد زيرا آنان به عنوان أمانتي از جانب خداوند در دست مردان ميباشند و به سبب 
كلمه الهي بر مردان حالل شدهاند و از سوي آنان بر شما حقّي است و آن عبارت است. از 

تأمين معيشت زندگي و رفاه آنان به گونهاي كه در شأن آنان باشد انصاري معتقد است 
اگرچه امروز در كار زنان خللي است اما بايد به اين توجه نمود كه عزيزان دارالسالم و 

). 506: 2رئيسان دارالمقام فرداي قيامت زنان ميباشند. (انصاري، ج 
همانند گروه اول قواميت را در تسلّط دانسته و علّت اين تسلّط را در گروه ششم: 

برتري مردان در نفس و طبيعت جسماني ميدانند اما استنباط آنان از تسلّط اين است كه 
اين تسلّط نبايد منجر به سلب اختيار از زن شود و زن بايد هر أمري را كه فعل منكري به 

). 69 – 74حساب نميآيد بدون دخالت مرد انجام دهد (حسيني تهراني، بيتا: 
آسيبشناسي برداشتهاي تبعيضآميز از مفهوم شناسي قواميت 

نقد و بررسي چشمانداز عرفا را در تحليل مفهومي قواميت به دو نوع نگاه انتقادي و 
تحليلگرانه ميتوان تقسم نمود. تفسير عرفا را در خصوص قواميت مردان بر زنان ميتوان 

 معناي كليدي خالصه نمود كه عبارتند از: تسلّط، قيوميت، تسلّط بدون سلب اختيار، 6در 
مسئوليت، محافظت، هيبت همراه با طيبت دانست. كه طبق نمودار درج شده بيشترين 

نظرات عرفا در تحليل مفهوم قواميت در تسلّط مرد بر زن معنا ميشود. و داليل آنان مبني 



- موهبتهاي ذاتي و اكتسابي در مردان از قبيل: 1بر جواز تسلّط به دو دليل تقسيم ميشود.
كمال در عقل، قدرت بدني و كارايي جسماني، تامين امر معاش، گواهي و شهادت، تاديب و 

- تقدم در خلقت مرد بر زن كه در اينجا به نقد و تحليل هر كدام از 2اصالح امور زنان 
داليل فضل مردان نسبت به زنان پرداخته ميشود. 

نقد و تحليل عوامل تبعيضآميز بين مرد و زن با تاكيد بر مفهومشناسي قواميت 
: همان گونه كه قبالً اشاره شد فعليت عقالني و تاديب امور زنان توسط مردان

برخي از مفسران از قبيل سنايي و ابن عربي مردان را عقلگراتر از زنان ميدانند و زن را ذاتاً 
موجودي ناقصالعقل قلمداد ميكنند و به همين دليل حق تسلّط براي مردان نسبت به زنان 

قائل ميباشند. در خصوص نقد نظريه ذكر شده مي توان به داليل ذيل اشاره نمود. 
- تناقض نقصان عقل در زنان با آيه شريفه«فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقين» 1

) چگونه ممكن است خداوند موجودي ناقص را خلق نمايد و سپس در مورد 14(المؤمنون/
خلقت آن اصطالح«أَحسنُ الْخَالقين» را بكار ببرد. در حالي كه در هيچ آيهاي از قرآن 

سخني در مورد ناقصالعقل بودن زنان مطرح نشده است. بلكه با مراجعه به آيات و مصاديق 
قرآني مي توان از عقل و درايت زناني همچون بلقيس به خاطر رفتار مدبرانهاش در برابر 

سليمان نام برد. يا از وجود بزرگ زناني همچون مادر حضرت موسي (عليه السالم)كه در اوج 
غليان احساسات و جايگاه مادري تسليم فرمان الهي ميشود و فرزند خود را در رود نيل رها 

ميكند در حالي كه حاكمان ظلم و جور از قبيل نمرود و فرعون با سركشي تمام در برابر 
فرمان الهي ايستادند و متوسل به عقايد پوچ و خرافي شدند. يا آسيه كه در برابر همسر 

مشرك خود نقش يك اصالحگر را ايفا ميكند و او را دعوت به امر و فرمان الهي مينمايد و 
پيامبري همچون موسي(عليه السالم) را در دامان خود پرورش ميدهد و سرانجام به 

رستگاري دست مييابد در حالي كه همسرش فرعون به ذلّت و خواري مبتال ميگردد. و 
بزرگ زني چون خديجه كه تمام اموال و دارايي خود را در راه تبليغ دين اسالم صرف 

كند و از مصاديق تاريخي ميتوان از زنان خردمند و كارداني از قبيل حتچپسوت(باير مي
) نام برد. كه به عنوان يكي از چهار زن حاكم در مصر به مدت بيست 456: 1393ناس، 

سال بعد از مرگ همسرش بر مسند فرمانروايي قرار گرفت و توانست زمام احساس را به 
در حالي كه ما ميتوانيم مواردي از غلبه احساس بر عقل را در ابن عربي  دست عقل بسپارد.

به عنوان يكي از بزرگان عرصه عرفان مشاهده كنيم و ماجراي عاشق شدن او به دختر 



مكين الدين اصفهاني و سرودن ترجمان االشواق خود را در وصف معشوقهاش نمونهاي از 
بنابراين وجود عواطف و احساسات در زنان نميتواند  غلبه احساس در وي به شمار بياوريم.

دليل مستدلي بر نقصان عقل در آنان باشد. 
 يكي ديگر از داليل فضل مردان بر زنان در قدرت بدني و كارايي نيروي جسماني:

قدرت بدني آنان ذكر شده است اما بايد اذعان داشت كه نيرومندي در چه چيزهايي معنا 
- محافظت  3- تامين معاش2- تحمل درد و شدائد 1پيدا ميكند

با توجه به سه معناي فوق اگر مالك نيرومندي را در تحمل درد و شدائد بدانيم پس 
زنان با انجام عمل زايش و تولد فرزند كه با درد فراوان همراه است هر آينه به صفت 

نيرومندي سزاوارتر هستند و از سويي ديگر رشد جسمي مرد از بدو تولد از عصاره وجودي 
زن نشات ميگيرد. اگر مالك نيرومندي در تامين معاش خانواده توسط مردان باشد در 

جامعه امروز برخي از مردان فاقد كسب و كار بوده و زنان وظيفه تامين معاش خانواده را بر 
دوش ميكشند و همزمان چندين مسئوليت را از قبيل مادر، همسر، خانهداري، مسئوليت 

اجتماعي را برعهده دارند كه نسبت به وظايف محول شده بر دوش مردان، فزوني دارد. 
اگر مالك نيرومندي را در محافظت مردان از زنان معنا كنيم ميتوان از نقش بزرگ 

زناني از قبيل حضرت زينب(س) در واقعه عاشورا نام برد كه بعد از شهادت برادر بزرگوار و 
همه صحابه محافظت از تمام كودكان و زنان بيسرپرست را برعهده گرفت و نه تنها لب به 

» خالصه شد و با ما رأيت اال جميالًاعتراض نگشود بلكه تفسير او از واقعه عاشورا در «
سخنراني خود در كاخ يزيد نامي ماندگار از خود در زنده نگه داشتن واقعه عاشورا برجاي 

گذاشت. آيا زينب(س) به عنوان يك زن در واقعه عظيم عاشورا محافظت شد؟ يا محافظت 
كرد؟ آنچه عامل محرك نيروي جسماني به حساب ميآيد نيروي تفكر و انديشه است پس 
چگونه مي توان نيروي جسماني را كه وابسته و نيازمند به نيروي خرد و تفكر است عامل 

فضل دانست. 
كمال شهادت و ارث: قبل از اينكه بخواهيم حق كمال شهادت و ارث را به شخصي 

نسبت بدهيم بايد براي آن مالك و معياري در نظر گرفت اگر معيار كمال شهادت را در 
فزوني و تدبر عقلي و معيار كمال در ارث را در عهدهدار بودن حق سرپرستي بدانيم پس هر 

مرد و زني كه اين معيار را داشته باشد بايد كمال در شهادت و ارث شامل او بشود به طور 
مثال آيا نبايد زناني كه در جامعه امروز حق سرپرستي و امرار معاش خانواده را برعهده 



دارند ارث آنان به صورت كامل باشد؟ آيا درايت زني همچون خديجه در بهرهگيري از اموال 
شخصي خود كه تماماً صرف تبليغ دين اسالم شد با خلفايي كه اموال بيت المال را صرف 
عياشي و خوشگذراني ميكردند قابل قياس است؟ بنابراين كمال شهادت و ارث بايد بر هر 
مرد و زني كه مالك و معيار الزم را دارد تعريف شود نه اينكه بر اساس نگاه جنسيتي اين 

مساله تعريف و تبيين شود.   
 اين نظريه توسط عرفايي از قبيل كاشفي سبزواري، تقدم در خلقت مرد بر زن :

عجيبه الحسني، ابن عربي و مولوي تحت عنوان خلقت حوا از دنده چپ آدم مطرح شده 
است كه در تورات هم به آن اشاره شده است و عرفا با استناد به همين نظريه تسلّط مرد بر 

زن را مطرح نمودهاند اگر نظريه مطرح شده توسط عرفا را قابل استناد بدانيم بايد نتايج 
حاصل از آن را نيز بپذيريم. 

- خداوند از خلقت موجودي بديع و نوظهور به نام حوا عاجز بود. 1
- طرح و برنامه خلقت حوا در علم سابق خداوند وجود نداشت و خداوند به يكباره 2

تصميم به خلقت موجود ديگري به نام حوا گرفت. 
- عدم وجود خلقت حوا در علم سابق خداوند دليل بر عدم نظاممندي عالم ميباشد و 3

همه تفاسير  و عالم هستي و كليه مخلوقات به صورت تصادفي و يكباره به وجود آمدهاند
عرفاني مصون از خطا و اشتباه ميباشد و در همه زمينهها قابل استناد است. 

- خلقت يك موجود به نام حوا از دنده چپ منجر به تنزّل درجه وجودي تمام زنان در 4
طول تاريخ بشريت شده است در حالي كه خلقت عيسي از مريم و همچنين خلقت ساير 

مردان از زهدان زن كه متكون و بيرون آمده از وجود زن است منجر به هيچ گونه كاستي و 
تنزّل درجه وجودي براي مردان نشده است. 

- اگر كليه تفاسير عرفاني مصون از خطا و قابل استناد است چرا نبايد تفسير عرفاني 5
ن نَّفٍس َواِحَدةٍ سلطان عليشاه را كه معتقد بود نفس واحده در آيه « ) 1» (النساء/َخلَقَُکم مِّ

خلقت اوليه حوا و سپس خلقت آدم ميباشد را موثق دانسته و به آن استناد كنيم. 
- وابسته بودن خلقت زن به خلقت مرد با خلقت عيسي از مريم بدون وجود پدر را 6

چگونه ميتوان تحليل نمود؟ 
- خلقت زن از دنده چپ مرد استناد به يك نظريه نامفهوم از ابن عربي ميباشد بدون 7

اينكه پاسخي براي سواالتي از قبيل: خلقت از كدام دنده(فوقاني يا تحتاني)، علّت برتري 



دنده در خلقت بر ساير اعضاء ، علّت انتخاب يك عضو سخت در امر خلقت يك موجود 
لطيف و سواالتي از اين قبيل.. كه ابن عربي به هيچ كدام از اينها اشارهاي نكرده است. 

- اگر عنصر جسماني مالك فخر و فضل مرد بر زن است پس نبايد تفاخر شيطان به 8
عنصر وجودياش منجر به هبوط او از سراي ملكوت ميشد و پيامبر اكرم(صلي ا...عليه و 

آله) بايد به جاي تفاخر به فقر تفاخر به خاك مينمود و بنا به گفته خواجه عبداله انصاري: 
اگر تفاخر به خاك بودي كه در عالم خاك بسيار بود. 

- استناد به آيات قرآن كريم: با مراجعه به آيات قرآن متوجه ميشويم كه خداوند 9
متعال در هيچ قسمت از قرآن كريم به صراحت در مورد اينكه خلقت اوليه انسان با جنس 

مذكر شروع شده است يا مؤنث مطلبي ذكر نشده است و صريح قرآن است كه هرگاه 
 خداوند در مورد خلقت انسان سخن ميگويد ميفرمايد: ما خلق كرديم شما را از مرد و زن

) و يا از لفظ بشر در مورد خلقت استفاده 49«إنَّا خَلَقناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَي»( الحجرات/
) بدون اينكه در كالم 11شود. من خلق كردم بشري از خاك«خَلَقَكُم مّن تُرَابٍ»( فاطر/ مي

الهي جنسيت مطرح باشد. و هيچ كدام از آيات قرآن كريم با صراحت اشاره به خلقت اوليه 
مرد يا زن نشده است و هرگاه قرآن كريم در مورد خلقت سخن گفته است زن و مرد را با 
هم بكار برده است بنابراين بر اساس آيات قرآن كريم، چون اولويت در خلقت براي زن و 

مرد مطرح نشده است بنابراين استناد به اين نظريه قابل قبول نميباشد. و نميتوان آن را به 
عنوان دليلي بر قواميت مرد بر زن دانست.  

 
نتيجهگيري 

آنچه تحت عنوان تبعيض و برتري مرد بر زن از منظر برخي از عرفا جلوه ميكند ريشه 
در تفسير و تبيين نادرست عرفا نسبت به برخي از آيات قرآن كريم دارد. قرآن كريم به 

 ةعنوان يك منبع وحياني زن را به عنوان جزء مكمل مرد معرفي نموده است و ريش
هاي مرد و زن را در دستيابي به آرامش و استكمال وجودي آن دو بيان ميكند و تفاوت

مالك و معيار ارزشگذاري بين مرد و زن را در تقوا و پارسايي قرار ميدهد اما با وجود 
اينكه نزول قرآن به زن شخصيت و جايگاه انساني اعطا نمود اما ظاهراً نزول قرآن در برخي 

از مذاهب و مكاتب تنها نوع نگرش در دوران قبل از قرآن را درباره زنان كه به عنوان يك 
كاالي مصرفي در جهت ارث بردن، استمتاع جنسي و فرزندآوري بود تغيير داد و نگاه آنان 



 فكري همچنان تا به امروز در ةرا از منهاي انسانيت به جنس دوم مبدل نمود. و اين چرخ
ميان برخي از مذاهب و مكاتب تداوم داشته است و منجر به پستي و فرومايگي جايگاه زن 
شده است. از سويي ديگر پيامدهايي تحت عنوان فمنيسم و به شكل ديگري تحت عنوان 

تبعيض بين مرد و زن در برخي از مكاتب ديني در شرق را به ارمغان آورده است اما خالي از 
 برخي از عوامل زمينهساز تبعيض و فضل مردان بر زنان را در ةفايده نيست كه علّت و ريش
عوامل ذيل خالصه نماييم. 

- تفاسير اندك ارائه شده از سوي زنان كه منجر به نگاه مردانه و يك سويه نسبت به 1
آيات قرآن كريم و حتي گاهي تفسير به رأي شده است تا جايي كه حتي در مورد 

خصوصيترين مسائل زنان مردان نظر دادهاند در حالي كه با  تعامل در نگاه مردانه و زنانه، 
 نسبت به تحليل آيات قرآن كريم ميتوانيم به تفسير منصفانهتر و متعادلتري دست يابيم. 

- مرد ساالري حاكم در برخي از مذاهب و اديان كه باعث شده است زنان كمتر مجال 2 
جوالن داشته باشند. به خصوص در جامعه عرب قديم كه با يك جامعه كامالً مرد ساالر 

مواجه هستيم كه مردان به دليل كار كردن در اجتماع داراي حقوق، فضل و حق تسلّط بر 
زن را بودهاند و زنان با مسئوليتهايي نظير خانهداري، همسرداري، و فرزندآوري به حاشيه 
رانده شدهاند و داراي هيچگونه حق و حقوقي نبودهاند بنابراين نميتوان زن را در جامعه 

امروز كه همپاي مردان در بيرون از اجتماع كار ميكند داراي حقوق انساني نابرابر با مردان 
دانسته و او را در حاشيه قرار دهيم. زيرا مسلماً استفاده از ظرفيتهاي ذاتي و اكتسابي در 

 مرد و زن در داشتن يك جامعه آرماني و انساني بسيار موثر است. 
 - توجه فراوان به ظاهر الفاظ قرآن كريم و عدم توجه به معناي باطني.3
- تفسير مطلقگرايانه نسبت به آيات قرآن، بدون توجه به جهان شمول بودن محتواي 4

قرآن و توجه به مقتضيات اجتماع و انسان. 
- قياس نمودن زن و مرد در يك شرايط كامالً نابرابردر جامعه و عدم مهيا بودن بستر 5

الزم براي زنان و ممانعت از ورود آنان در برخي از زمينهها  
با توجه به داليلي كه ذكر شد تفاسير قرآن به صورت تك جنسيتي ميتواند عاملي 

جهت خروج از مسير انصاف و پيشداوري باشد.پس نميتوانيم در شرايط نامساوي حكم به 
فضل هر كدام از زن و مرد بر ديگري بدهيم. و زن امروز را عقب مانده، جنس دوم و يا هر 



عنوان ديگري لقب دهيم. زيرا زن امروز عقب مانده نيست زن امروز عقب نگه داشته شده 
است. 
 

 حوا اگر نبود تو آدم نميشدي
تو اشرف خاليق عالم نميشدي 

شر بودي و براي خدا دردسر، اگر 
حوا نبود از سر او كم نميشدي 

يك شب در انزواي زمان خاك ميشدي 
ديگر حريف لشكر ماتم نميشدي 

 خدا ةدر جنگل مجعد و ممنوع
گندم كه هيچ اليق جو هم نميشدي 

بايد قبول كرد كه حوا اگر نبود 
اصالً بساط عشق فراهم نميشدي 

 ****
حوا! تو هم بدان كه اگر آدمي نبود 

هاجر، سميه، فاطمه، مريم ... نميشدي 
 مرتضي آخرتي
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