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 در اندیشه نفی 1ب( نقد استدالل به سایر آیات مورد اشاره 

از سوره نمل در  22ـ22از احزاب و  33از سوره زخرف،  82از سوره بقره،  222گذشته به آیات   در 

تواند مقصود مستدل را تمسک شد. طبیعی است که هیچکدام از آن آیات نمی ،راستای اندیشه نفی

 باید گفت:  ،به اثبات برساند. در حد اشاره و به ترتیب آیات مورد اشاره

 توان گفت: این گروه میاز  آیه اولنسبت به 

اند طالق رجعی از هم جدا شده به دلیل آن که صدر و ذیل آیه، مربوط به حقوق زوجین است که با

نیز بیانگر نوعی برتری است که ناشی از توانایی روحی و جسمی در طرف مرد بوده و به  و فراز مزبور 

میم این حکم در حق همه زنان و مردان، صورت تکوینی در اختیار او قرار داده شده است؛ بنابراین تع

و للرجال علیهن »شود؛ بدین معنا که از آیه و از جمله ای است که در آیه یافت نمینیازمند قرینه

با تری و والیت دارند. توضیح آن که توان فهمید که مردان به عنوان یک صنف، بر زنان بر نمی« درجة

توان دریافت که آیه، طالق و مسائل آن را آن به خوبی میتوجه به صدر آیه و  نیز آیات قبل و بعد 

گوید برای زنان مطلقه، به شوهران امتیاز داده است. آیه می ،کند و در محدوده نظام خانوادهبیان می

حقوقی وجود دارد؛ همان گونه که واجباتی بر عهده آنان است، اما در این رابطه حقوق و تکالیف، 

از این جهت گفته ق و بازگشت به همسر سابق خود )رجوع( اولویت دارند، امر طال رران دچون شوه

شده است: للرجال علیهن درجة؛ بنابراین درجه و مرتبه گفته شده مقید به امر طالق و رجوع است و 

 مطلق نیست. 

رسد حداقل نقد بر استدالل به آیه درجه نادیده گرفتن سیاق آیه است. البته ما نقش به نظر می

اغ مفاهمه عرفی در برداشت توان از صیق را در آیات، به حداقل میرسانیم، لکن به هر حال، نمیسیا

از آیات قرآن خارج شد، آن را نادیده گرفت و به نوعی به برداشت حداکثری در آیات رسید. و اگر 

تصاصات اند، از اخدر مواردی به این نوع از برداشت رسیده -علیهم صلوات الله  -ضرات معصوم  ح

  2تواند الگو باشد. آن هاست و برای دیگران نمی

 گفت: توان  نسبت به آیه دوم می

ت  و عجز در مقام احتجاج( مربوط به ذات زنان د دو صفت مذکور در آیه )پرورش در زینبی تردی

نیست بلکه به محیط پرورش آنان مربوط است؛ بنابراین با نبود این صفات منع تصدی زنان برای 

بلکه  ،تنها الگوی زنانکند که نهشود. قرآن از زنانی یاد میبه والیت باز میکلیدی و مشوب  ایهپست

 برای مردان نیز الگویند. 
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توان واضح است که نمی شوند که مصداق کلیت آیه نیستند. در خارج نیز زنان توانمندی یافت می

قابل مالحظه فرض کرد؛ زیرا بیان آیه را بیان طبیعت زنان به طور غالب دانست و موارد نقض را غیر 

لحاظ غالب و آن را منشأ  -ها مشکل است ها و مکانکه البته برای همه زمان  - بر فرض که چنین باشد

 4حکم قرار دادن شأن شارع است نه شأن فهمنده نص و فقیه. 

 : گفته شده  در نقد به استدالل به آیه سوم

 - شأن نزول آیه خطاب به همسران پیامبر ،ا اوال این آیه بر حرمت مدیریت زنان داللت ندارد؛ زیر »

و به فرض عمومیت، فرمانی ارشادی  مخاطب آن عموم زنان نیستنداست و  -صلی الله علیه و آله 

نشینی و به مقتضای ظاهر این آیه شریفه، فتوا به وجوب خانه ؛ از این رو هیچ فقیهیاست نه الزامی

ه است. ثانیا، همان گونه که از سبک و سیاق آیه مشخص شد زنان در جامعه را نداد حرمت آمد و

صلی  -بلکه در این آیه، زنان رسول خدا است ـ صرف عدم حضور در اجتماع مورد نظر آیه نیست، 

اند این داللت ، بسان زنان عصر جاهلیت نهی شدهاز ظاهر شدن در اجتماعات -و آله الله علیه 

ضمن  5«.از حضورش مانعی باشد ،اخالقی را رعایت کند  نمیکند که اگر زنی همه شئونات شرعی و

اگر زنی بسان زنان عصر جاهلیت در جامعه حاضر شود، تصدی آن  6این که مطابق تحقیق گذشته،

 زند، آن چه مشکل دارد رفتار جاهلیت اوست چه با تصدی و چه بدون آن. مشکل فقهی به هم نمی

 گفت:   تواننسبت به آیات مذکور در گروه چهارم می

دلیلی بر  -که البته نیست   -ی برخی زنان در مناصب مهم نباشد این آیات اگر تاییدی بر درستی تصد

توان کند، نمیکند و قرآن آن را نقل می. این که هدهد از تصدی زن تعجب میرد آن هم نیست

نقل، آن را  انگاری این کار بوده و قرآن هم به صرففهمید که تعجب هدهد از روی استنکار و زشت

ترین دلیل در راستای اثبات  اندیشه نفی از آیات تایید فرموده است! انصاف این است که ضعیف

  قرآن تمسک به این آیه است. 

های مهم و کریم برای منع تصدی زنان برای پست قرآن حاصل سخن این خواهد بود که از

مقدار که در گفتگوی پایانی آیه توان بهره برد مگر فی الجمله و به آن مشوب به والیت نمی

 7قوامون مورد اشاره قرار گرفت. 
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