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چکیده
از جمله پرسشهای درونمتنی در حوزة مباحث زبانشناسـی قـرآن ،سـؤال از نحـوة سـخنگفـتن
قرآن در مواردی است كه مردان و زنان را مخاطب قرار می دهـد و یـا دربـارة مـردان و زنـان بـه طـور
خاص سخن میگوید و در این موارد ،به زعم برخی اندیشمندان و مستشرقان ،قـرآن متـأثر از فرهنـگ
زمانه ،گفتمانی مردانه را اتخاذ نمودهاست و جانبدارانه سخن میراند .این مقاله به بررسی و تبیین ایـن
شبهه میپردازد و دالیلی را در پاسخ به این شـبهه مطـر مـینمایـد .نتیجـة ایـن تحقیـم آن اسـت كـه
گفتمان مردانة قرآن متأثر از فرهنگ زمانه نبودهاست ،بلکه ایرادكنندگان شبهه ،مباحـث زبـانشـناختی
قرآن را با مباحث كالمی یا اخالقی خلط نمودهاند و با نگاهی یکسویه به آیات و چشمپوشی از آیـات
همموضوع و هممعنا و نیز رعایت نکردن قاعدة سیاق در فهم ،موجـب تقطیـع آیـات و اشـتباه در فهـم
شدهاند .همچنین ،بیتوجهی اینان به مباحث برونمتنی مثل وجود تفاوتهای تکـوینی بـین زن و مـرد،
نقشهای اختصاصی هر یک و نیز اصل تشابهمحوری به جای تناسبمحوری موجب فهـم نادرسـت از
این دسته آیات شدهاسـت .اطالعـات ایـن پـژوهش بـه صـورت كتابخانـهای گـردآوری شـدهاسـت و
پردازش دادهها با روش تحلیل انتقادی میباشد.

واژگان کلیدی :قرآن ،فرهنگ ،طردگرایی ،طردان ،زنان.

Email: seyedahmad53@gmail.com
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مقدمه
شبهه تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانـه ،ریشـه در تفکـر برخـی اعـراب صـدر اسـالم
دارد .آنها معتقد بودند كه آیات الهی آمـوزشهـای كسـی یـا كسـانی بـه پبـامبر گرامـی

اسالم(ص) است نه كالم خداوند (ر.ک؛ النحل .)688/برخی نیز معتقد بودند رسول گرامـی
اسالم قرآن را بر اساس افسانههای پیشینیان جمعآوری كردهاست و از آنها متأثر میباشـد

(ر.ک؛ الفرقان9 /ـ .)9بعضی از مفسران نیز مطـر شـدن «صـرع» و «جنـون» را در قـرآن،
بازتاب باور مردم عصر نزول مـیداننـد (ر.ک؛ زمخشـری 6987 ،ق ،.ج  .)818 :6در ایـن
میان ،مستشرقان نیز با انگیزههای متفاوت استعماری ،تحقیقی و تبشیری توجیههای خـود را
دربارة تضادها و تناقضهای متون مقدس به قرآن كشاندهاند و شبهة یادشـده را پـرورش و
تروی دادهاند .كتابهایی مانند القرآن دعوة النصرانیة اثر یوسف درّه حـداد و مقـاالتی را
هم به نگارش درآوردهاند .آنان در دایرةالمعارف اإلسالمیة ،دایرةالمعارف دین و اخـالق،
دایرةالمعارف قرآن و دایرةالمعارف لیدن نیز مقاالتی را به این شبهه اختصاص دادهاند.
این شبهه در ایـران از دو دهـة قبـل بـه صـورت مقـاالت مطـر شـد (ر.ک؛ جلیلـی و
هدایت ،مجله كیان ش  ،18وحی در هم زبانی با بشر و هملسانی با قـوم؛ خرمشـاهی ،بهـاء
الدینی ،مجله بینات ،ش  ،9ص  ،68بازتاب فرهنگ زمانه) و در پی آن ،از سـوی محققـان
نقد و بررسی شد و كتابهایی مانند شبهات و ردود حول القـرآن الکـریم از محمـدهادی
معرفت ،بررسی شبهات قرآن و فرهنگ زمانه اثر حسنرضا رضـایی ،قـرآن و مستشـرقان،
تألیف محمدحسن زمانی ،نقد و بررسی نظریة تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه از حیـدر
رستمی و مقالة قرآن و فرهنگ زمانـه ،پژوهشـی از محمـدعلی رضـایی اصـفهانی (ر.ک؛
معرفت ،ش  )11به رشتة تحریر درآمد.
از جمله مستشرقانی كه به ایراد این شبهه پرداختهاند ،میتوان به بروكلمان ،مـونتمگری
وات ،آرگیپ ،مک دونالد ،گلدزیهر و یوسف درّه حداد اشاره كرد .اینان ادعا مـیكننـد
كه قرآن از فرهنگ زمانـه و آداب و عقائـد جزیةرةالعـرب و ادیـان قبـل مثـل یهودیـت و
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مسیحیت اقتباس كامل نمودهاست (ر.ک؛ الدسـوقی6961 ،ق688 :.ــ686؛ زمـانی:6866 ،
 163و فقیه79 :6866 ،ـ.)636
مونتمگری وات ضمن ناقص دانستن تفسیر و تبیین قرآن از مسیحیت میگوید:
«گمان میرود قرآن ارتباط اصلی خود را با اعراب زمان محمـد(ص) قبـول دارد ،چـون
مصرانه میگوید این یک قرآن عربی است و اینکه پیـامبران آیـات را بـه زبـان قـوم خـود
آوردهاند .میدانیم زبان هر قومی شـیوة تفکـر آن قـوم دربـارة جهـان و انسـان را در خـود
ممزوج دارد» (مونتمگری وات.)91 :6878 ،
گلدزیهر مستشرق مجارستانی نیز تعالیم پیامبر گرامی اسالم را متأثر از دیانتهای قبلی
خود ،یعنی یهودیت ،مسیحیت ،مجوسیت و بتپرستی مـیدانـد كـه پـس از صـیقل دادن،
برای پذیرش عمومی بهرهبرداری كردهاست (ر.ک؛ گلـدزیهر ،بـیتـا68 :ــ .)69در تبیـین
رابطة قرآن با فرهنگ زمانه و چگونگی مواجهة آن با باورها ،آداب و رسوم اعراب عصـر
نزول ،برخی سه نظریة زبان قوم ،بازتاب فرهنگ زمانـه و تـأثر از فرهنـگ زمانـه را نقـل و
بررسی نمودهاند و ضمن نقد دو نظریة دوم و سوم ،نظریة اول را میپذیرند (ر.ک؛ ایازی،
 .)638 :6838نگاه دقیم علمی در ایـن بـاب ،مـا را بـه سـه دیـدگاه دربـارة رابطـه قـرآن و
فرهنگ زمانه میرساند:
الف) ارتباط نداشتن قرآن با فرهنگ عرب (تأثیرناپذیری كامل).
ب) تأثیرپذیری كامل قرآن از فرهنگ بشر عصر نزول.
ج) قبول عناصر مثبت فرهنگ و طرد عناصر منفی و نیـز فرهنـگآفرینـی (ر.ک؛ رضـایی
اصفهانی ،6861 ،ج .)99 :9
دقــت درآی ـات نــورانی قــرآن و لــوازم ناپــذیرفتنی دو دیــدگاه اول و دوم ،همچــون
غیرهمزبانی قرآن با زبان و ادبیات عرب ،استفادهكردن منفعالنه از كلمات ،اصـطالحات و
ضربالمثلهای عربی ،بشری بودن وحی ،زمانمندی و مکانمندی قرآن ،راهیابی مطالـب
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باطل ،بیاعتباری قرآن و كنار زدن آن از صحنة زندگی بشر و ...صحت نظر سوم را تأییـد
میكند.
قبول اثرپذیری محتوایی قرآن از فرهنـگ زمانـه و پـذیرش راه یـافتن باورهـا و رسـوم
خرافی در قرآن ،با تدبر و تعقل در آیات قرآن در تنـافی اسـت ،در حـالی كـه بسـیاری از
آیات (ر.ک؛ محمد 19/و النساء )31/و روایات (ر.ک؛ شـریفالرضـی 6969 ،ق،)191 :.
بیشترین تأكید را بر انجام ژرفنگـری در آیـات قـرآن و اسـتفاده از آن در مسـیر هـدایت
دارد .بنابراین ،باید گفت رویکـرد غالـب در برخـورد قـرآن بـا فرهنـگ جاهلیـت عـرب،
رویکرد انکار و نفی بود و در بیشتر موارد ،قرآن كـریم آداب ،رسـوم ،عقایـد و باورهـای
پذیرفته در فرهنگ عرب را رد ،و فرهنگ متفاوت خـود را جـایگزین آنهـا نمـودهاسـت
(ر.ک؛ حیدری .)611 :6866 ،این مبارزة سازشناپذیر با عقاید ،سنّتهـا و آداب جـاهلی
جزیرةالعرب را میتوان در صدها و هزاران آیة شریفة قرآن مشاهده كـرد (ر.ک؛ زمـانی،
 .)118 :6839از جمله موارد ادعایی تأثیر قرآن از فرهنگ زمانه از سوی مستشرقان ،بحـث
تأثیرپذیری آن در سخن گفتن با مردان و دربارة مردان است كه گفتمانی كامالً مردانـه را
در پیش میگیرد و نگاهی جانبدارانه به مردان میكند.
مونتمگری وات در كتاب تأثیر اسالم بر اروپای قرون وسطی میگوید« :اسالم از منظر
اروپائیان قرون وسطی ،مذهبی زیادهرو مخصوصـاً در مسـائل جنسـی بـود .تعـدد زوجـات
موقعیت خاصی در این تصویر از اسـالم داشـت .غالبـاً چنـین تصـویر مـیشـد كـه بـه جـز
محدودیت مالی شخص ،هـیچ چیـز مـانع داشـتن زنـان متعـدد نیسـت» (مـونتمگری وات،
.)616 :6873

 .1تبیین شبهه
اندیشهها و رفتارهای زنستیزانه همراه با نگاهی فرودستانه به زن پیوسته در طول تـاریخ
و در تمام فرهنگها كموبیش وجود داشتهاست .سقراط وجود زن را بـزرگتـرین منشـاء
انحطاط بشر میدانست و فیثاغورث معتقد بود اصلی خوب وجود دارد كه نظم ،نور و مرد
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را آفریده اسـت و اصـلی بـد كـه آشـوب ،تیرگـی و زن را بـه وجـود آوردهاسـت (ر.ک؛
دوبــوار .)9 :6838،ارســطو زن را مــرد ناكــام و حاصــل نقــص در آفــرینش مــیدانســت.
(دورانــت ،6878 ،ص  ،693گــرو ،6876 ،ص  7و  99و  )97كتــاب مقــدس نیــز حــوا را
آفریدة از دندة چپ آدم میداند كه طفیلی او (ر.ک؛ سفر پیدایش )11 :1 ،و سبب فریـب
خوردن آدم اسـت (ر.ک؛ همـان68 ،ــ .)8 :63در نگـاه یهودیـان ،یهـوه زن را در ردیـف
چهارپایان و اموال غیرمنقول ذكر كردهاست و قوم یهود نیز مانند همـة اقـوام جنگجـو ،زن
را مایة مصیبت و بدبختی میداند كه وجودش فقط ازآن رو تحملشدنی اسـت كـه یگانـه
منبــع تولیــد ســرباز اســت (ر.ک؛ دورانــت693 :6878 ،ــ .)696در نگــاه مســیحیان ،عامــل
گناهکاری انسان ،زن است كه باعث گناه اولیه شد و در سرشت انسان رسو نمود و غیـر
از حضرت عیسی و مریم ،همة انسانها با گناه آفریده میشوند؛ گناهی كه مسـبب آن ،زن
بود .بر این اساس ،در سال  931میالدی ،در فرانسه اجالسی برگزار شد تا به ایـن موضـوع
رسیدگی كند كه آیا زن انسان است یا نه (ر.ک؛ گرو3 :6876 ،؛ طباطبـائی6966 ،ق ،.ج
 68 :9و زكی علی6919 ،ق.)77 :.
آنچه در سه كتاب آسمانی قرآن ،انجیل و تورات مشترک است ،اصـل خلقـت آدم از
خاک است (ر.ک؛ الرّوم1/؛ انجیل برنابا ،فصل  1 :618و تورات ،سـفر پیـدایش ،بـاب :1
 .)11اما تصویر یکسانی را دربارة كیفیت آفرینش زن به دست نمیدهند .در هر دو كتـاب
تورات و انجیل ،زن از بخشی از بدن مرد (سمت چپ تن مرد) آفریده شـدهاسـت (ر.ک؛
انجیل برنابا16 :86 ،ـ 88و تورات ،سفر پیدایش .)17 /6 :اما در قرآن هر دو از یک واحـد
ناشناخته به نام نَفْس خلم شدهاند و در این مسئله ،میان آن دو اختالفی نیست.
در فرهنگ عرب عصر نزول نیز برخی زنستیزی را به سرحد خود رساندند و دختـران

را زندهبهگور میكردند و وجود دختر را مایة ننگ میدانسـتند :وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِاألُنثَی
ظَلح وَجهُهُ مُسوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ * یتَوَارَی مِنَ القَومِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیمسِکُهُ عَلَی هُـونٍ أَم

یدُسُّهُ فِی التُّرَابِ أَالَ سَاءَ مَـا یحکُمُـونَ :و هرگـاه یکـی از آنـان را بـه دختـر مـژدهآورنـد،
چهرهاش سیاه میشود ،در حالی كه خشم [و اندوه] خود را فرومـیخـورد .از بـدی آنچـه

161

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،8شمارة  ،31زمستان 1316

بدو بشارت داده شده ،از قبیله[ی خود] روی میپوشاند .آیا او را بـا خـواری نگـاه دارد یـا
در خاک پنهانش كند؟ وَه چه بد داوری میكنند( النحل93/ـ.)96
در نگاه قرآن كه نگاهی متعادل و در عین حال مترقـی اسـت ،بـرخالف دیـدگاههـای
زنســتیزانه ،زن مثــل مــرد انســان اســت كــه ســه ویژگــی مهــم انســانی یعنــی «اختیــار»،
«مسئولیت پذیری» و «توان ارتقا و كمال» را دارد (ر.ک؛ األحزاب89 /؛ التوبه71 /؛ الفـتح/
9؛ آلعمران 669 /و النحل )67 /و عوامل تسهیلكنندة سعادت ،مثـل محبوبیـت ایمـان در
قلب ،فطرت ،رسول باطنی (عقل) ،رسوالن ظاهری ،امامان و كتب آسـمانی و نیـز عوامـل
تهدیدكنندة سعادت ،مانند نَفْس اماره و شیاطین در مسیر هر دو قرارگرفتهاند .بنـابراین ،در
آیاتی كه سخن از فریب آدم و حوا به وسیلة ابلیس به میان میآید ،تمام ضمایر و افعال بـه
صورت تثنیه بهكـار مـیرود كـه انگـارة فریـب آدم از سـوی حـوا را رد مـیكنـد (ر.ک؛
األعراف66 /ـ ) 18و یا حتی نافرمـانی خداونـد را در آغـاز خلقـت بـه خـود حضـرت آدم
استناد میدهد :فَأَکَلَا مِنهَا فَبَدَت لَهُمَا سَوآتُهُمَا وَطَفِقَـا یخصِـفَانِ عَلَیهِمَـا مِـن وَرَقِ الْجَنَّتةِ
وَعَصَی آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَی( طه .)616/همچنین ،انتقال آثار این نافرمانی را به فرزنـدان آدم و
حوا بیاساس دانستهاست و خود افراد بشر را مسئول عملکرد خویش میداند :تِلکَ أُمَّتةٌ

قَد خَلَت لَهَا مَا کَسَبَت وَلَکُم مَّا کَسَبتُم وَالَ تُسأَلُونَ عَمَّا کَانُوا یعمَلُونَ( البقـره .)689/قـرآن
نمونههای عینی از زنانی را مطر میكند كه به مراتب عالیـة كمـال دسـت یافتنـد و حتـی
ضربالمثل ایمان برای تمام مؤمنان چه مرد و چه زن شدند (ر.ک؛ التحریم66 /ـ.)61
از ظــواهر آیــات نــاظر بــه اصــل آفــرینش انســان (ر.ک؛ األنعــام63/؛ األعــراف636/؛
لقمان13/؛ الزمر 1/و النساء )6/و نیز تأیید برخی از احادیث (ر.ک؛ ابنبابویه قمـی،6839 ،
ج  )61 :6بهدست می آید كه حضرت آدم و حوّا هر دو از یک گوهر و ذات خلـم شـدند
و هیچ امتیازی بین آنها از لحا گوهر وجودی نیست و تنها اوصـاف اكتسـابی و اخـالق
تحصیلی است كه این دو را از هم متمایز میسازد .بنابراین ،سه احتمال خلقـت مسـتقل زن
و مرد از دو گوهر مستقل و نیز اصالت مرد در خلقت و تفریع زن بر او و بالعکس اصـالت
زن و تفریع مرد ،با آیات و روایات ناسازگار است (ر.ک؛ جوادی آملی.)98 :6879 ،
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خداوند در قرآن ایجاد و خلقت همة انسانها چه زن و چـه مـرد را از یـک سرشـت و

طینت میداند و میفرماید :وَهُوَ الحذِی أَنشَأَکُم مِّن نحفسٍ وَاحِدَةٍ :او كسی است كه شـما را

از یک نَفْس آفرید ( األنعام .)63 /ظاهر این آیه نشـان مـیدهـد كـه اصـل خلقـت همـة
انسانها ،اعمّ از زن و مرد از یک سرشت است« .أَنْشَأَكُمْ» كه این منّتی از سوی خداونـد و

موجب دوستی ،عطوفت و انس انسانهـا بـا یکـدیگر اسـت (ر.ک؛ طبرسـی ،6871 ،ج :9
 .)911همچنین ،هُوَ الحذِی خَلَقَکُم مِّن نحفسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنهَـا زَوجَهَـا :او خـدایی اسـت

كــه (همــة) شــما را از یــک فــرد آفریــد و همســرش را نیــز از جــنس او قــرار داد
(األعراف.)636/
برخی از مفسران به ظهور بدوی این آیه تمسک جسـتهانـد و عقیـده دارنـد زن از مـرد
خلم شدهاست (ر.ک؛ طوسی ،6836 ،ج  91 :9و ابنكثیر دمشـقی6966 ،ق ،.ج .)979 :8
در مقابل ،گروه بیشتری از مفسران گفتهاند معنای آیه این است كه زنان از جـنس مرداننـد
و این دو جنس تماثل و تشابه دارند (ر.ک؛ مونیه6919 ،ق ،.ج  988 :8و مراغی ،بیتـا ،ج
 .)683 :6ضمیر در كلمة «منها» نیز تأییدی بر این نظر است؛ چراكه اگر منظور خلقت حـوّا
از آدم بــود ،بایــد مــیفرمــود« :مِنْــه» .در ســورة نســاء نیــز ضــمن اشــاره بــه خلقــت واحــد،

پراكندگی تمام نسل بشری را از آدم و حوا چنین بیان میكنـد :یَا أَیهَا النحاسُ اتحقُوا رَبَّکُـمُ

الحذِی خَلَقَکُم مِّن نحفسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَثح مِنهُمَا رِجَاالً کَثِیرًا وَنِسَاءً :...ای مـردم
از پروردگارتان كه شما را از نَفْس واحدی آفرید و جفت وی را [نیز] از او آفرید و از آن
دو ،مردان و زنان بسیاری پراكنده كرد ،پروا دارید( النساء.)6/
بنابراین ،مراد از این دست آیات آن است كه زنان از جنس مردانند و زن و مرد تماثـل
و تشابه دارند .شاهد این مدعا آن است كه در آیاتی كه خداوند فرموده« ،همسـرانتان را از
شما قرار دادیم» ،قطعاً مراد آن است كه همسرانتان از جنس شـمایند ،نـه اینکـه همسـر هـر
مردی از خود او آفریده شدهاست (ر.ک؛ مهریزی.)91 :6831 ،
دقت در آیات و روایات نشان میدهد كه از بـین چهـار رویکـرد متصـور 6ــ «برتـری
مردان»1 ،ـ «برتری زنان»8 ،ـ «تساوی زن و مرد» و 9ــ «مکمـل هـم بـودن ایـن دو در عـین
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برابری ارزشی آنها» ،رویکرد آخر منطقی و مطابم با حم و آیـات قـرآن اسـت .در نگـاه
آیات و روایات ،جنسیت هیچ ارتباطی با ارزشمندی حقیقی انسان ندارد و نقشهـا هـدف
غایی خلقت نیستند ،بلکه فعالیتی اختصاصی اسـت بـرای رسـیدن بـه هـدفی مشـترک كـه
همان كرامت عنداللّهی میباشـد .البتـه زن و مـرد در داشـتههـای تکـوینی و روانشـناختی
تفاوتهایی دارند كه سرانجام ،به مکمل بودن آن دو میانجامد ،نـه نقـص یکـی و كمـال
دیگری حال سؤال این است كه اگر قرآن ،چنان كـه طرفـدارانش مـیگوینـد ،بـرخالف
نگاههای فرودستانه ،به برابری ارزشی زن و مرد معتقد است و نگاهی كامالً انسـانی بـه زن
و مرد میكند ،چرا تحت تأثیر فرهنگ زمانة نزول ،مردان را بـر زنـان تـرجیح دادهاسـت و
گفتمانی مردانه را انتخاب نموده ،به طوری كه حتی فعلها ،صفات ،موصولهـا ،ضـمایر و
اشارات در بیشتر آیات به صورت مذكر آمدهاست؟ حتی ضمایر و افعـال بـهكـار رفتـه در
باب خداوند نیز به صورت مذكر انتخاب شدهاست از سوی دیگر ،حقـوق نـابرابری را در
روابط خانوادگی و اجتماعی بین زنان و مردان برمیگزیند و نگاهی جانبدارانه به مـردان

میكند؛ به عنوان مثال میفرمایـد :الرِّجَالُ قَوَّامُـونَ عَلَـی النِّسَـاء :مـردان قـوّام بـر زنـان

هستند( النساء)89/؛ بهویژه با نگاه تفسیری برخی مفسران كه قوام را در این آیه به معنای
«سلطه ،حکومت ،والیت ،ریاست ،و استحقاق اطاعت» گرفتهاند (ر.ک؛ زمخشری6987 ،
ق ،.ج  989 :6و رازی 6983 ،ق ،.ج  893 :9و طباطبائی 6967 ،ق ،.ج  .)899 :9یا برتـری
مرد بر زن را تصریح میكنـد :وَلَهُنح مِثلُ الحذِی عَلَیهِنح بِالمَعرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِنح دَرَجَتةٌ:

و مانند همان [وظایفی] كه بر عهدة زنان است ،بـه طـور شایسـته ،بـه نفـع آنـان [بـر عهـدة

مردان] است و مردان بر آنان درجة برتـری دارنـد( البقـره .)113 /از سـوی دیگـر ،روی
سخن قرآن همواره به سوی مرد است؛ مـثالً در سـورة نـور بـه جـز آیـة  88و  86در تمـام
آیات ،روی سخن با مردان است .حتی اگر پیام آن هم مشترک بین زن و مرد باشد ،زن را
مخاطب قرار نمیدهد ،پیامرسانی قرآن به زنان از طریم خطاب به مردهاسـت ،تعبیـر یَـا
أَیهَا الحذِینَ آمَنُوا( كه در جایجای قرآن به چشم مـیخـورد ،خطـاب بـه مردهاسـت ،بـا

اینکه پیام آن مشترک است و یا ماننـد :وَلَقَـد خَلَقنَـاکُم ثُـمَّ صَـوَّرنَاکُم :...شـما را خلـم
كردیم ،آنگاه شما را صورتنگاری نمودیم( األعراف .)66/یا وَإِن کُنتُم فِی رَیبٍ مِّمَّا
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نَزحلنَا عَلَی عَبدِنَا :...اگر شما دربارة قرآنی كـه بـر بنـدة خـویش نـازل كـردهایـم ،در شـک

هستید( البقره ،)18/خطاب به مردهاست ،در عین حال كه پیام ،مشترک است .این همان
بازتاب فرهنگ عرب است كه در خطابهای سخن ،تنها مردها را مخاطب قرار میدادنـد
و زن را شایستة خطاب نمیدانستند و این همان تأیید فرهنگ مردگرایی است كـه بازتـاب
فرهنــگ زمانــة نــزول قــرآن اســت (ر.ک؛ احمــدی .)119 :6836 ،حتــی در توصــیف
نعمتهای بهشتی به خواستهها و امیال مردانه توجه مینماید و سخن از ازواج و حـورالعین
میراند (ر.ک؛ الرحمن91/ـ 93و 78ـ 79و الواقعه89 /ـ.)87
از سوی دیگر ،در برخی آیات ،تلویحاً به برتری مرد اشاره شـدهاسـت؛ ماننـد آیـات  66تـا
 16سورة نجم كه پندار مشركان را در اینکـه الت و عـزّی دختـران خداینـد ،رد نمـودهاسـت و
میفرماید :أَفَرَأَیتُمُ اللحاتَ وَالعُزحی * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخرَی * أَلَکُمُ الذحکَرُ وَ لَهُ الأُنثَی :بـه مـن خبـر
دهید آیا بتها الت ،عزّ * و منات كه سوّمین آنهاسـت (دختـران خـدا هسـتند)؟ * شـما
فرزند پسر داشته باشید و خدا فرزند دختر؟.
در سورة نحل نیز آمدهاست :وَیجعَلُونَ لِلّهِ البَنَاتِ سُبحَانَهُ وَلَهُم مَّا یشتَهُونَ * وَإِذَا بُشِّرَ

أَحَدُهُم بِاألُنثَی ظَلح وَجهُهُ مُسوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ :آنها (در پندار خود )،برای خداوند دختران
قرارمیدهند؛ منزّه است (از اینکه فرزندی داشته باشد) ،ولی برای خودشان ،آنچه [پسـران]
را میل دارند ،قائل میشوند ، ...در حالی كه هرگاه به یکی از آنها بشارت دهند كه دختر
نص ـیب تــو شــده ،صــورتش (از فــرط نــاراحتی) س ـیاه م ـیشــود و بــهشــدت خشــمگین
میگردد( ...النحل97 /ـ.)93

 .2تحلیل و پاسخگویی
برای انسجام بحث و حصول نتیجة مطلوب ،الزم است در یک نگاه پازلی ،تمـام ابعـاد
شبهة فوق بررسی و تحلیل شود و ضمن تحلیل آن پاسخ مناسب ارائه گردد.
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2ـ .1خلط بحث زبانشناختی با مباحث کالمی و اخالقی
الزم است بدانیم قرآن با الفا اعراب و گفتـار محـاورهای آنـان ،آن هـم بـه صـورت
فصیح و بلیغ سخن گفتهاست .زبان قرآن به بیان خود این كتاب ،نیکـوترین سـخن (ر.ک؛
الزمر ،)18 /به زبان مردم (ر.ک؛ فصلت ،)99 /عربی روشن و بیانگر (ر.ک؛ النحل،)688 /
اندیشــهبرانگیــز (ر.ک؛ النحــل ،)99 /پرنفــوذ (ر.ک؛ الزمــر ،)18 /دارنــدة بهتــرین مَثَـلهــا
(ر.ک؛ اإلاســراء )36 /و بــه دور از تنــاقض و نــاهمگونی (ر.ک؛ النســاء )31 /اســت و در
معرفی الفا خود ،به عربی بودن آن تأكید میكند و میگوید :وَمَا أَرسَلنَا مِن رَّسُولٍ إِالح
بِلِسَانِ قَومِهِ :ما هیچ پیامبری را جز با زبان قومش اونفرستادیم ،تـا [حقـایم را] بـرای آنهـا
آشکار سازد( ابراهیم.)9 /
پیامبر گرامی اسالم(ص) نیـز كـه برخاسـته از مـردم عـرب اسـت ،بایـد حقـایم وحـی و
فرهنگ ابتکاری قرآن را با زبان قوم خودش ارائه كند .قرآن افزون بر رعایت لوت و افـم
فکری مخاطبان و نیز سخن گفتن در قالب مفاهیمی كه هویـت اجتمـاعی و مشخصـههـای
عصر آنان را در بر دارد ،در بر دارندة مجاز ،تشبیه ،كنایه و تمثیل است .ایـن سـخن بـدین
معنا نیست كه قرآن از تشـبیهات بـیریشـه و باطـل و نیـز باورهـای خرافـه و غلـط اعـراب
استفاده كند؛ چنانكه خود نیز ورود باطل را به معارف خویش مردود میداند و میگویـد:
لَا یأتِیهِ البَاطِلُ مِن بَینِ یدَیهِ وَلَا مِن خَلفِهِ( فصلت.)91/
بحث حاضر نیز یک بحث زبانشناختی است كه به چگونگی سخن گفتن خداونـد بـا
انسان نظر دارد ،نه یک بحث كالمی یا اخالقی بر پایة اینکه آیا ارزشها و كمـاالت ویـژة
مردان است ،یا فراتر از مردان كه شامل زنان هم میشود .برخی اندیشمندان از این ویژگی
خاص زبان عربی تعبیر نادرست كردهاسـت و آن را بـه زبـانی تـکجنسـیتی مـتهم و ادعـا
می كنند كه زبان عربی نیز مانند فرهنـگ عربـی مذكرگراسـت و فقـط بـه مـردان اهمیـت
می دهد ،در حالی كه این موضـوع ،گویـا بـودن زبـان عربـی را مـیرسـاند (ر.ک؛ ودود،
 .)196 :6869شکی نیست كه محتوای آیات ،چه در زمینة باورها و چه در زمینة ارزشهـا،
چنانچه برخی فرمودهاند ،اختصاص بـه مـردان نـدارد (ر.ک؛ جـوادی آملـی.)16 :6879 ،
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اتفاقاً مواردی در قرآن وجـود دارد كـه زن بـه صـورت خـاص مـورد خطـاب الهـی قـرار
گرفتهاست و یا حتی در بعضی آیات ،به برخی زنـان مثـل حضـرت مـریم ،یـا ملکـة سـبأ،
بهویژه با نگاه تکریم و تحسین پرداختهاست و این نشان میدهد نگاه خداوند به زن نگاهی
منفی نیست .حتی در نگاه قرآن ،زن به عنوان الگو و سرمشم برای زنان و مردان قـرار داده

شدهاست :وَضَرَبَ اللحهُ مَثَلًا لِّلحذِینَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرعَونَ إِذ قَالَت رَبِّ ابنِ لِـی عِنـدَکَ بَیتًـا
فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّنِی مِن فِرعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِی مِنَ القَومِ الظحالِمِینَ * وَمَریمَ ابنَتَ عِمرَانَ الحتِی
أَحصَـنَت فَرجَهَـا فَنَفَخنَــا فِیـهِ مِــن رُّوحِنَــا وَصَـدَّقَت بِکَلِمَــاتِ رَبِّهَــا وَکُتُبِـهِ وَکَانَــت مِـنَ

القَانِتِینَ( التحریم66 /ـ.)61
قرآن دو نوع پیام برای مرد و زن در جامعه دارد6 :ـ پیام اختصاصی بـه مـرد یـا زن1 .ــ
پیام مشترک .در پیامهای اختصاصی رویکرد قرآن بـه مـرد و زن جداگانـه اسـت .دربـارة
زنان این گونه میگوید :وَالوَالِدَاتُ یرضِعنَ أَوالَدَهُنح حَولَینِ کَـامِلَینِ :مـادران فرزنـدان
خود را دو سال كامل شیر بنوشانند( البقـره)188 /؛ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّـا اکتَسَـبنَ :زنـان
مالـک دسـترن خـویش هسـتند( النسـاء)81/؛ وَالالحتِـی یـأتِینَ الْفَاحِشَتةَ مِـن نِّسَــآئِکُم

فَاستَش ـهِدُوا عَلَــیهِنح :...زنــانی كــه دچــار بزهکــاری مـیشــوند ،بــر آنــان گــواه بگیریــد
(النساء)69/؛ وَقُل لِّلمُؤمِنَاتِ یغضُضنَ مِن أَبصَارِهِنح وَیَحفَظـنَ فُـرُوجَهُنح :بـر زنـان مـؤمن

بگو نگـاه خـویش را از نامحرمـان بنوشـانند و عفـت و كرامـت خـویش را حفـظ كننـد
(النور.)86/

دربارة مردان نیز میفرماید :لِّلرِّجَـالِ نَصِـیبٌ مِّمَّـا اکتَسَـبُوا :مـردان مالـک دسـترن
خویش هستند( النساء)81/؛ وَآتُوا النحسَاء صَدُقَاتِهِنح نِحْلَةً :كابین زنان خویش را با كمال

میل و بخشش پرداخت نمایید( النساء)9/وَإِن خِفتُم أَالح تُقسِطُوا فِی الیتَامَی فَانکِحُوا مَـا

طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء :اگر ترس دارید كه دربارة یتیمان به عدالت رفتار نکنید ،با زنان دیگر
ازدواج كنید( النساء.)8 /
در پیامهای مشترک نیز قرآن به سه شیوه عمل نمودهاسـت6 .ــ گـاهی عنـوان فراگیـر
انتخاب كردهاست؛ مانند :یَا أَیهَا النحاسُ اتحقُوا رَبَّکُمُ :...ای مردم از پروردگار خویش پـروا
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داشته باشـید( النسـاء)6/؛ یَـا أَیهَـا النحـاسُ اعبُـدُوا رَبَّکُـمُ :ای مـردم پروردگـار خـویش را
بنرستید( البقره)16 /؛ یَا أَیهَا الِِنسَانُ مَا غَرحکَ بِرَبِّکَ الکَرِیمِ :ای انسان چه چیـز تـو را نسـبت

به پرورشدهندهات مورور نمودهاست( اإلنفطـار1 .)1/ــ گـاهی هـم هـر دو را بـه صـورت
خاص خطاب میكنـد :وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَـرٍ أَو أُنثَـی وَهُـوَ مُـؤمِن ::آن كـه عمـل
سازنده و شایسته انجام دهد ،مرد یا زن باشد ،تفاوتی ندارد( الوافر.)98/

بنابراین ،رویکرد سخن قرآن عموماً به مرد نیست ،بلکه هم خطاب خصوصی بـه زنـان
دارد و هم خطاب با عنـوان فراگیـر زن و مـرد دارد كـه انسـان یـا مـردم را مخاطـب قـرار
میدهد .دربارة خداوند یا فرشتگان نیز تعبیرهای مذكر ،اعم از فعل ،صفت و ضمیر بیانگر
جنسیت نیستـ كه در جای خود و مباحث فلسفی این امر اثبـات شـدهاسـتــ بلکـه امـری
قراردادی است كه در مباحث زبانشناختی عربی بیان شدهاست .عالوه بر این ،گاه به كـار
بردن ضمایر مذكر در مواردی برای رعایت مذكر بودن لفـظ اسـت؛ ماننـد ضـمایر مـذكر

«نفسه» و «إلیه» در آیة شریفة وَلَقَد خَلَقنَا الِِنسَانَ وَنَعلَمُ مَا تُوَسوِسُ بِهِ نَفسُهُ وَنَحـنُ أَقـرَبُ

إِلَیهِ مِن حَبلِ الوَرِیدِ( ق.)61/

2ـ .2زبان قرآن ،زبان حفظ کرامت است
شبهة مطر در نوع سوم از خطابهای قرآن است كه در پیـام مشـترک ،فقـط مـرد را
مستقیم مخاطب قرار میدهد؛ مانند :یَا أَیهَا الحذِینَ آمَنُوا و یا قَد أَفلَحَ المُؤمِنُـونَ و
امثال این موارد كه در این باب باید گفت این شیوة قرآن در سخنگفتن با زنـان ،برگرفتـه

از فرهنگ قرآن و نگرش آن به ارزشهای انسانی و برای رعایت حرمت زنان است .قرآن
در عین پذیرفتن حضور زنان در عرصـههـای فرهنگـی ،اجتمـاعی ،سیاسـی ،از یـک نکتـة
اساسی غافل نبودهاست و آن ،ارج نهادن به حرمـت و كرامـت زن اسـت .در برخوردهـا و
محاورة زن و مرد باید به ادب و محجوب بودن هر دو طـرف توجـه شـود و در محـاوره و
گفتگوی مرد با زن ،زن را پیش پا قرار نمیدهد .قرآن تابع معیارهای مـردم نیسـت ،قـرآن
معلم جامعه و طرا جامعة متمدن ،رشید و بالنده است .بهعالوه ،ایـن كـاربرد ادبـی یـا بـر
اساس فرهنگ محاوره است كه اقتضای زبان قـرآن اسـت (ر.ک؛ جـوادی آملـی:6879 ،
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 .)38یا به این دلیل كه حضور اجتماعی مردان (دستكم تا زمان نزول قرآن) بیش از زنان

بودهاست و همین امر موجب شده تا روی سخن قرآن با مردان باشد (زن و خانواده در افم
وحی )39 :6866 ،و یا تابع یک قاعده به نام تولیـب در علـم معـانی اسـت كـه در ادبیـات
عربی مطـر مـیباشـد (ر.ک؛ احمـدی111 :6836 ،ــ116؛ مصـبا یـزدی ،6866 ،ج :9
136ـ139؛ مهریزی 987 :6868 ،و زن و خانواده در افم وحی .)76 :6866 ،این نکتة ادبـی
مورد غفلت ایرادكنندگان شبهة مذكور قرار گرفتهاست .بـر اسـاس قـوانین ادبـی عـرب و
زبان محاورهای آنان ،هرگاه جمع مختلط زن و مرد مورد خطاب قرار میگیرد ،در بیـان و
سخن ،افعال و ضمایر به صورت مـذكر بـهكـار مـیرود و از آنجـا كـه زبـان قـرآن ،زبـان
ال
محاورها ی و گفتاری است ،نـه نوشـتاری ،تولیـب نیـز در آن وجـود خواهـد داشـت؛ مـث ً
جمالت آغازین سورة مؤمنون چنین آغاز میشود :قَد أَفلَـحَ المُؤمِنُـونَ كـه تمامـاً بـه
صورت مذكر بهكار رفتهاسـت .بـر اسـاس تولیـب ،مفهـوم واژه توییـر نمـیكنـد ،بلکـه در
مقصود و منظور آن تعمیم داده میشود .بهعالوه ،كاربرد واژگـان مـذكر بـرای مؤنـث در
این موارد ،چنانكه برخی میگویند ،بـه صـورت مجـاز اسـت ،نـه حقیقـت« :جمیـع بـاب
التولیب مِن المجاز ،أل ّن اللفـظ لـم یسـتعمل فیمـا وضـع لـه ،أال تـری أن القـانتین موضـوع
للذّكور الموصوفین بهذا الوصف ،ف طالقه علی الذّكور واإلناث علـی غیـر مـا وضـع لـه ،و
قس علی هذا جمیع األمثله» (زركشی6968 ،ق ،.ج  .)876 :8در موضوع بحث ما نیـز اگـر
خداوند در خطابها ی مشترک ،افعال و ضمایر و نیز اشارات را به صورت مـذكر مطـر
نموده ،مراد هر دو جنس است.

2ـ .3توجه به تفاوتهای تکوینی زن و مرد و نقشهای اختصاصی آنها
ایرادكنندگان شبهة مذكور باید به سه بحث مهم توجه نمایند:
الف) مبنای تسـاوی یـا تفـاوت زن و مـرد كـه از مباحـث پردامنـه و پرچـالش دیـروز و امـروز
بودهاست و هنوز نیز هست.
ب) ابتنای تشریع بر تکوین.
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ج) تفکیک بین نقشهای اجتماعی و خانوادگی.
بدون لحا این سه بحث مهم علمی و برونقرآنـی كـه البتـه در آیـات نیـز شـواهدی دارد،
نمیتوان قضاوت صحیحی دربارة آیات قرآن داشت .به بیـان برخـی اندیشـمندان ،بایـد بـدانیم
پیریزی حقوق و تکالیف خانوادگی و اجتماعی متفاوت زن و مرد درآیات و روایـات ،ریشـه
در دارایــیهــای متفــاوت طبیعــی و تکــوینی آن دو دارد؛ زیــرا اخــتالف در «هســتهــا» منشــاء
اختالف در «بایـدها» اسـت و بایـد حقـوق و تکـالیف انسـانهـا بـر اسـاس مصـالح و مفاسـد
نفــساألمــری و واقعــی تعیــین شــود (ر.ک؛ مصــبا یــزدی ،6866 ،ج  137 :9و مطهــری،
)699 :6831؛ به عنوان مثال ،در جملة وَلِلرِّجَـالِ عَلَـیهِنح دَرَجَتةٌ ( البقـره ،)113/همـان
گونه كه از سیاق جمالت قبل و از بیان برخی مفسران برمیآید ،باید گفت ایـن جملـه در
باب روابط زن و شوهر خویش است و به معنای قیام مرد به مصالح خـانواده اسـت (ر.ک؛
زحیلی6963 ،ق ،.ج  816 :1و طباطبائی6966 ،ق ،.ج  )181 :1و در این مورد ،مراد مطلـم
مردان و برتری آنان بر زنان نیست.
با توجه به تفاوتهایی كه بین زن و مرد وجود دارد ،خداوند وظیفة سرپرستی خانواده
را بر عهدة مرد نهادهاست و این مطلب از لِلرِّجَـالِ عَلَـیهِنح دَرَجَتةٌ فهمیـده مـیشـود و
الزمة قانونمندی جامعه و مدیریت هم این است كه سرپرستی خـانواده بـه عهـدة افـرادی
نهاده شود كه قوة بدنی و عقالنی بیشتری دارند و متقابالً اموری همچـون تربیـت فرزنـدان
كه به عاطفه و مهربانی بیشتری نیاز دارد ،به زنان واگـذار شـود (ر.ک؛ زن از زبـان قـرآن،
.)11 :6837
عالمه طباطبائی نیز در بیانی دقیم دربارة این آیه میگوید:
« چون اسـالم شـریعت خـود را بـر اسـاس فطـرت و خلقـت بنـا كـردهاسـت،
معروف از نظر اسالم همان چیـزی اسـت كـه مـردم آن را معـروف بداننـد .البتـه
مردمی كه از راه فطرت به یک سو نشده ،از حد نظام خلقـت منحـرف نگردیـده
باش ند و یکی از احکام چنین اجتماعی این است كه تمام افراد و اجـزای اجتمـاع
در هر حکمی برابر و مساوی باشند و در نتیجه ،احکامی كه علیه آنان است ،برابر
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باشد با احکامی كه به نفع ایشان است ،البته این تساوی را باید با حفظ وزنی كـه
افراد در اجتماع دارند ،رعایت كرد» (طباطبائی6966 ،ق ،.ج .)181 :1

ایشان در ادامه میگویند:
«اسالم بنا بـرهمین اسـاس ،احکـامی لـه و علیـه زن را جعـل كـرده ،آنچـه از
احکام كه له و به نفع او است ،با آنچه كه علیه و ضد اوست ،مساوی ساختهاست
و در عین حال ،وزنی را هـم كـه زن در زنـدگی اجتمـاعی دارد و تـأثیری كـه در
زندگی زناشویی و بقای نسل دارد ،در نظر گرفتهاست و معتقـد اسـت كـه مـردان در
این زندگی زناشویی ،یک درجة عالی بر زنان برتری دارند و منظور از درجـه ،همـان
برتری و منزلت است .از اینجا روشن میشود كه جملـة وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِنح دَرَجَتةٌ،...
قیدی است كه متمم جملة سابم است و بـا جملـة قبلـی روی هـم یـک معنـا را نتیجـه
میدهد و آن اینکه خدای تعالی میـان زنـان مطلقـه بـا مردانشـان رعایـت مسـاوات را
كــرده ،در عــین حــال ،درجــه و منزلتــی را هــم كــه مــردان بــر زنــان دارنــد ،منظــور
داشته است ،پس آن مقدار كه له زنـان حکـم كـرده ،همـان مقـدار علیـه آنـان حکـم
نموده ،نه بیشتر» (همان).

بر این اساس ،آنچه در آیة قیمومیت (النساء )89/گفته مـیشـود ،در اینجـا نیـز جـاری
است؛ یعنی آیه داللتی بر نقصان عقل و امور جوهری زنان ندارد .آنچه میتواند مبنای این
درجه باشد ،قوّت جسمانی مـردان و ضـعف احساسـی و عـاطفی اسـت (ر.ک؛ مهریـزی،
 .)76 :6831این جمله در حقیقت ،تکمیلی است بر آنچه دربارة حقـوق متقابـل زن و مـرد
گفته شدهاست و در واقع ،بدین مفهوم است كه مسئلة عدالت میان زن و مرد به این معنـی
نیست كه آنها در همه چیز برابرند و همراه یکدیگر گام بردارنـد .آیـا راسـتی الزم اسـت
آن دو در همه چیز مساوی باشـند (ر.ک؛ مکـارم شـیرازی ،6879 ،ج  .)697 :1بنـابراین،
عدالت اقتضاء میكند همان گونه كه مردان باید در روابط خود با زنان جانـب معـروف را
رعایت كنند (رک؛ النساء ،)66/زنان نیز باید تفاوت مردان را در برخی زمینهها بنذیرنـد و
تکالیفی را كه به دوش آنان است ،بهدرستی انجام دهنـد :فَالصَّـالِحَاتُ قَانِتَـاتٌ حَافِظَـاتٌ
لِّلغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ( النساء.)89 /
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این دیدگاه به انشایی بـودن جملـة الرِّجَـالُ قَوَّامُـونَ عَلَـی النِّسَـاء معتقـد اسـت و
می گوید آیه در مقام تبیین وظیفـه و انشـاء یـک حکـم تکلیفـی اسـت نـه اعطـای مزیـت.

بنابراین ،تعبیر الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء ،یعنی «یَا أَیُّهَا الرِّجَالُ كُونُـوا قَـوَّامِینَ»؛ یعنـی
شما ای مردان ،به امر خانواده قیام كنید .بر اساس این دیدگاه ،آیـه مربـوط بـه درون خانـه
است ،نه صنف مردان و صنف زنان و در مقام بیان وظیفة مرد و زن است ،نه اسـارت زن و
امارت مرد .معنای «الرّجال» در این دیدگاه« ،الرّجال بما أنّهم أزواج» است و «قوّام» در این
دیدگاه ،به معنای مدیر ،مسـئول و رئـیس اسـت نـه حاكمیـت و والیـت و سـیطره (ر.ک؛
جوادی آملی866 :6879 ،ـ 861و مکارم شیرازی ،6879 ،ج .)879 :8

عالوه بر بیانات قبل،دربارة آیة  89سورة نساء باید گفـت واژة «قوّامـون» صـیوة مبالوـة قـائم
اســت از «قــام ،یقــوم ،قیامـاً» اســت .مــادة قیــام در مقابــل «قعــود» در قــرآن بــه معنــی برخاســتن
(النمل ،)86/توقف (البقره ،)18/ثبوت و دوام (الروم ،)19/عـزم و اراده (المائـده ،)1/وقـوع امـر
(الروم61/ـ )69و مشوول شدن به كاری (المزمل )18/است .در آیـة شـریفه  89نیـز قـوام ،یعنـی
«قیّم» و «قائم» به امر و سرپرست است (ر.ک؛ قرشی ،6876 ،ج .)91 :7
راغب اصفهانی قیام را به سه صورت مطر میكند« :قیام به شخص كه یا بـا تسـخیر اسـت»
(هود )688/و یا «با اختیار» (الزمر« ،)6/قیـام بـه یـک شـیء كـه بـه معنـای مراعـات و حفـظ آن
است» (المائده 3/و الرعد )88/و «قیام قصدی بر چیزی» (المائده .)1/ایشان قیـام در آیـة مـذكور
را به معنای «قیام به شخص ،آن هم با اختیار میداند؛ یعنی مردان با اختیار خویش به امر زنـان بـه
پا میخیزند» (راغب اصفهانی 6961 ،ق ،.ج  .)168 :6مؤلف لسانالعرب نیز «قیام» در آیـه را بـه
معنای محافظت و اصال میداند (ر.ک؛ ابـنمنظـور 6969 ،ق ،.ج  .)961 :61مجمـعالبحـرین
نیز واژة «قوامون» را در آیة شریفه بـه معنـای «قیـام الـوالء والسیاسةة» مـیدانـد كـه بـا دو دلیـل
موهبتی از سوی خداوند (تفضیل) و كسبی از سـوی مـردان (انفـاق) بـهدسـت مـیآیـد (ر.ک؛
طریحی ،6879 ،ج .)876 :8
واژة «قوامون» گاهی با حرف جرّ «باء» بهكار میرود؛ مثل کُونُوا قَوَّامِینَ بِالقِسـطِ شُـهَدَاء:

برای خدا به داد برخیزید [و] به عدالت شهادت دهید( المائده )3/و گاه با حـرف جـرّ «عَلَـی»؛
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مثل آیة مورد بحث .در صورت دوم ،به معنای مراقبـت ،دوام و ثبـات اسـت .البتـه چـون صـیوة

مبالوه است ،به معنی كمال مراقبت و حفاظت آمدهاست .شاهد ما آیة شـریفه وَمِـنهُم مَّـن إِن

تَأمَنهُ بِدِینَارٍ الح یؤَدِّهِ إِلَیکَ إِالح مَا دُمتَ عَلَیهِ قَآئِمًا :كسانی [از اهل كتـاب] هسـتند كـه اگـر یـک
دینار هم به آنان بسناری ،به تو بازنمیگردانند ،مگر تا زمانی كه باالی سـر آنهـا بایسـتی (و بـر
آنها مسلّط) باشی ») است( آلعمران .)79/بنابراین« ،قوام» در این آیه یـک مسـئولیت اسـت

كه بر عهدة مردان نهاده شدهاست ،نه سبب برتری او بر زن .به همـین معنـای كفالـت ،حمایـت،
كارگزاری ،رسیدگی ،نگهبانی و سرپرسـتی را برخـی از مفسـران نیـز اشـاره نمـودهانـد (ر.ک؛
جـوادی آملــی ،6868 ،ج  991 :63؛ فضــلاهلل 6966 ،ق ،.ج  113 :7و بالغــی 6918 ،ق ،.ج :1
.)689

2ـ .4پرهیز از نگاه یکسویه و تقطیع آیات
عالوه بر مطالب فوق ،باید بر این مطلب تأكید كرد كه بسیاری از شبهات وارده بـر معـارف
نورانی قرآن كریم ناشی از نگاه یکسویه به یک یا چنـد آیـه و غفلـت از آیـات هـمموضـوع و
مخالف موضوع است كه در مباحث شیوههای تفسیر موضوعی ،مبحث مبـانی و قواعـد فهـم و
تفسیر به آن پرداختهشدهاست .به تعبیر برخی اندیشمندان ،از جملـه آسـیبهـای كلـی و جـدّی
مطالعات و تفاسیر موضوعی ،تقطیع است؛ یعنی ممکن اسـت محقـم بـا جـدا كـردن آیـات ،از
قرائن موجود در آیات قبل و بعد و نیز سیاق غافل شود .بر این اساس ،باید تفسـیر موضـوعی بـا
تفسیر ترتیبی همراه باشد تا گرفتار لوزش نگردد (ر.ک؛ رضـایی اصـفهانی ،6868 ،ج .)837 :1
روند صحیح تفسیر موضوعی ،نگاه سیستمی و شبکهای به موضوعات قرآنی اسـت .سـنس
جدا كـردن مطلقـات و عمومـات و نیـز مبیّنـات و محکمـات از مقیّـدات و خصوصـات و
مجمالت و متشابهات.
در موضوع بحث ما ،باید تمام آیاتی كـه بـه وجـه اشـتراكی زن و مـرد در اصـل خلقـت و
هدف آن و ارزشهای برابر این دو اشاره میكند ،در كنار آیاتی كه به تفـاوتهـای تکـوینی و
تکلیفی زن و مرد اشاره دارد و باز در كنار آیاتی كه مبین اهـداف كـالن شـریعت اسـت ،مثـل
رسیدن به كرامت ،عـدالت ،كمـال و لقـای الهـی ،حفـظ كـانون خـانواده ،سـالمت اجتمـاعی،
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رعایت اخالق و ...و نیز آیاتی كه بیانگر مسئولیتها و نقشهای خاص جنسیتی بـرای مـردان و
زنان است ،دیده شود تا به دریافت درستی از نگاه قرآن به زن دستیافت ،وگرنـه مفسـر دچـار
اشتباه در فهم و لوزش خواهد شد.
بسیاری از موارد مورد استناد در شبهة مردگرایی در قرآن با لحا سـیاق جمـالت و آیـات
و نیز امعان نظر به آیات همموضوع فهم متفاوتی را بـه فهمنـده مـتن مـیدهـد؛ بـه عنـوان مثـال،
آیات مربوط به جهاد و یا آیات مربوط به زنان كه سفارشهایی به مـردان راجـع بـه زنـان دارد،
مشخصاً خطابی مردانه خواهد داشت .نمونة این مطلب ،آیـات زیـر اسـت :وَیسـأَلُونَکَ عَـنِ
المَحِیضِ قُل هُوَ أَذًی فَاعتَزِلُوا النِّسَاء فِی المَحِیضِ وَالَ تَقرَبُوهُنح حَتحی یطهُرنَ فَِِذَا تَطَهَّـرنَ
فَــأتُوهُنح مِــن حَیــثُ أَمَــرَکُمُ اللّــهُ إِنح اللّــهَ یحِــبُّ التحــوَّابِینَ وَیحِــبُّ المُتَطَهِّــرِینَ

(البقره)111/؛الطحالَقُ مَرحتَانِ فَِِمسَاکٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِیحٌ بِِِحسَانٍ وَالَ یحِلُّ لَکُم أَن تَأخُذُوا
مِمَّا آتَیتُمُوهُنح شَیئًا إِالح أَن یخَافَا أَالح یقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَِِن خِفـتُم أَالح یقِیمَـا حُـدُودَ اللّـهِ فَـالَ
جُنَاحَ عَلَیهِمَا فِیمَا افتَدَت بِهِ تِلکَ حُدُودُ اللّهِ فَالَ تَعتَدُوهَا وَمَن یتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ

الظحالِمُونَ( البقره)116 /؛ وَالَ جُنَاحَ عَلَیکُم فِیمَا عَرحضتُم بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّسَاء أَو أَکنَنتُم فِی

أَنفُسِکُم( البقره )189/و دهها آیة دیگر كه خطابی مردانه دارد .از سوی دیگر ،پیوند سـیاقی و
بافت استواری كه بین این آیات و آیات تشریعی دیگر وجود دارد ،اقتضاء میكنـد كـه مـردان

را مخاطب همة آیات بگیریم ،وگرنه انسجام آیـات ،بلکـه جمـالت یـک آیـه بـه هـم خواهـد
ریخت؛ به عنوان نمونه ،در آیة  188سورة بقره خطابی مردانه اتخـاذ نمـودهاسـت و مـیفرمایـد:
نِسَآؤُکُم حَرث :لحکُم فَأتُوا حَرثَکُم أَنحی شِئتُم وَقَدِّمُوا ألَنفُسِـکُم وَاتحقُـوا اللّـهَ وَاعلَمُـوا أَنحکُـم
مُّالَقُوهُ وَبَشِّرِ المُؤمِنِینَ( البقره )118 /و این گفتمان مردانه به سبب حفظ سـیاق اسـت ،نـه
ارزشگذاری بیشتر به مردان.

2ـ .5پرهیز از نگاه تشابهمحوری به جای تناسبمحوری
همان گونه كه باید بین مسائل ارزشی و زبانشناختی در قرآن تفـاوت قائـل بـود ،بایـد بـین
مسائل اخالقی و حقوقی نیز تفاوت قائل شد .روشن است با یک نگاه سطحی در برخـی آیـات
حقوقی قرآن در باب زن و مرد ،ما با نظام متفاوت حقـوقی برخـورد مـیكنـیم كـه در آن
اصول و روشهای متفاوتی برای رسیدن به اهداف مشترک مشاهده مـیشـود؛ بـهویـژه در
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مباحث خانوادگی كه طر اسالم ،تفاوت حقوقی است .اما استنتاج تبعیض و بیعدالتی از
نگاه متفاوت حقوقی به زن و مرد ،استنتاج صحیحی نیست.
سؤال اصلی این است :اینکه زن و مرد در اصل خلقت (مقام انسـانیت) و در هـدف خلقـت
(مقام عبودیت) و در راه رسیدن به هدف خلقت (ایمان و عمل صالح) با هم برابرند ،آیـا نتیجـة
آن الزاماً تشابه حقوقی ،تربیتی و تکلیفی خواهد شد؟ یا بین این دو تالزمی وجود نـدارد؟ اینکـه
آیات و روایات ما را به جنسیتی بودن تربیت رهنمون میسـازد ،هرگـز بـه معنـای امتیـاز تربیتـی
مرد یا زن نیست .به گفتة برخی اندیشمندان« ،اسـالم بـا تسـاوی حقـوق زن و مـرد مخـالف
نیست ،بلکه با تشابه حقوق آن دو مخالف است .اسالم نه حقوق مشابه وضع كردهاسـت و
نه تکالیف و مجازاتهای مشابه» (مطهری669 :6831 ،ـ.)661
در اندیشة اسالمی« ،نظام تکوین»« ،نظام ارزشگذاری» و «نظام قانونگذاری» هر سه بـه
ارادة تکوینی و تشریعی خداوند بازمی گردد و آفریننـدة جهـان در پـی هـدایت انسـان در
تمام زمینهها برآمدهاست .از این رو ،الزم است نظام ارزشی و نظـام واگـذاری نقـشهـا و
حقوق با طبیعت زن و مرد هماهنگ باشد و به همـین دلیـل ،اصـرار بـر برابـری نقـشهـا و
حقوق به دلیل آنکه به تعارض میـان طبیعـت جنسـی و سـاختارهای اجتمـاعی ،فرهنگـی و
حقوقی می انجامد ،قابل دفاع نیست (ر.ک؛ زیبایینژاد .)689 :6833 ،آنچه در نظام تربیتی
اسالمی در بحـث مبـانی بـین زن و مـرد مسـاوی و مشـترک اسـت ،تسـاوی زن و مـرد در
تربیت پذیری و شایسـتگی رشـد ،دوبُعـدی و مختـار بـودن ایـن دو ،اشـتراک در فطـرت،
برابری ارزشی در اصل خلقت و هدف آن است ،اما در داراییهـا و اسـتعدادها بـر اسـاس
حکمــت و عــدالت بــین زن و م ـرد تفــاوت تکــوینی وجــود دارد كــه خــود یــک مبنــای
انسانشناسی مهم است و در ادامه به آن میپردازیم.
انسان بودن زن نباید باعث فراموشی زن بودن وی شـود .بنـابراین ،از میـان سـه الگـوی
تقابلگرایی ،تساویگرایی و تعامـلگرایـی (مکملیـت) زن و مـرد ،الگـوی سـوم پذیرفتـة
آیات و روایات است؛ زیرا با اصل عدالت سازگارتر است .برابری تنها در صورتی عدالت
است كه شرایط ،یکسان و استحقاقها یکی باشد .قرآن خود با آنکه انسـانهـا را در اصـل
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خلقت یکی میداند ،اما در برخی آیـات بـه امتیـازاتی اشـاره مـیكنـد كـه باعـث تفاضـل
انسانهاست؛ مثل دانایی ،جهاد ،تقوا و انفاق (ر.ک؛ الزمر6/؛ النسـاء69/؛ الحجـرات 68/و
الحدید .)68/حال عدالت الهی چه اقتضاء میكند؟ تساوی یا تفاوت در امتیـازات؟ اصـوالً
وقتی قرآن سخن از زوجیت كلّ عالم ،بهویژه زن و مرد به میان میآورد كه البتـه در واقـع
نیز چنین است .به طور ضمنی ،به داراییهای مشـترک و تفـاوتهـای قطعـی اشـاره دارد،
وگرنه زوجیت بی معنا خواهد بود .اصل تسـاوی زن و مـرد بـا زوجیـت كـه یـک واقعیـت
تکوینی است ،ناسازگار است .عالمه طباطبائی میگوید:
«آنچه فطـرت اقتضـا مـی كنـد ،ایـن اسـت كـه بایـد حقـوق و وظـایف ،یعنـی
گرفتنیها و دادنیها بین افراد انسان مساوی باشد و اجازه نمـیدهـد یـک طایفـه از
حقوق بیشتری برخوردار و طایفة دیگری از حقوق اولیة خود محروم باشـد ،لـیکن
مقتضای این تساوی در حقوق كه عدل اجتماعی به آن حکم میكنـد ،ایـن نیسـت
كه همة مقامهای اجتماعی متعلم به همة افراد باشد ...و این همـان اسـت كـه جملـة
وَلَهُنح مِثلُ الحذِی عَلَیهِنح بِـالمَعرُوفِ وَلِلرِّجَـالِ عَلَـیهِنح دَرَجَتةٌ وَاللّـهُ عَزِیـز :حَکُـیمٌ

(البقره )113 /به آن اشاره میكند ،چون این جمله در عـین اینکـه اخـتالف طبیعـی
بین زنان و مـردان را مـی پـذیرد ،بـه تسـاوی حقـوق آن دو نیـز تصـریح مـیكنـد»
(طباطبائی 6966 ،ق ،.ج .)179 :1

2ـ .6گفتمان مردانه ،معلول حضور اجتماعی بیشتر مردان است
بررسی اجمالی تاریخ نشان می دهـد كـه از آغـاز تـاریخ تـا زمـان نـزول قـرآن ،زنـدگی
اجتماعی در تمام ابعاد اقتصـادی ،سیاسـی ،نظـامی ،مـدیریتی ،فرهنگـی و یـا حتـی علمـی بـا
تکاپوی مردان همراه و همدم بوده كه این امـر خـود معلـول توانـاییهـای متفـاوت تکـوینی
مردان نسبت به زنان است .در این شرایط ،طبیعی است كه قرآن وقتـی بـه گـزارش تـاریخی
میپردازد ،یا حکمی از احکام الهی را تشریع میكند ،به نقش پررنـگ مـردان اشـاره كنـد و
اگر در مواردی این نقش را زنانی مثل مریم (به عنوان خادم بیـتالمقـدس) و ملکـة سـبأ (بـه
عنوان پادشاه) بر عهده داشتهاست ،ابایی از طر همراه با تمجید آن ندارد.
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قرآن حتی در مواردی كه به گفتار و رفتـار دو گـروه مـؤمن و كـافر مـیپـردازد ،عنصـر
اصلی را در این موارد ،مردان قرار دادهاست؛ زیرا این مردان بودند كـه در دو جبهـة ایمـان و
كفر هم به عنوان مدافع انبیاء و هم مخـالف ،ظهـور پررنـگتـری داشـتند .داسـتان اصـحاب
كهف و قوم بنیاسرائیل نمونة برجستهای از مردان باایمان و كافر در قرآن اسـت؛ بـهویـژه بـا
توجه به خصوصیات تکوینی مختص مردان ،مانند توانایی جسمی بیشتر و درک كلـی امـور،
مرد همواره به صورت یک عنصر اجرایی و كارپرداز بروز كردهاست .این نکتـه قـرآن را بـر
آن داشت تا مسئولیتهای اجرایی جامعه ،مثل مدیریت خانواده (النساء )89/را متوجه مـردان
كند و آنان را مکلف با انجام آن بداند؛ به عنوان نمونه ،آیات آغاز سورة نساء تـا آیـة ششـم
كه به مسائل اجرایی اشاره دارد ،خطاب را متوجه مردان نمـودهاسـت ،امـا در آیـة هفـتم كـه
بحث از دایرة تکلیف اجرایی به مسائل حقوقی میكشد ،نوع خطاب توییر میكند و زنـان را
نیز متوجه میسازد :وَآتُوا الیتَامَی أَموَالَهُم وَالَ تَتَبَدَّلُوا الخَبِیثَ بِالطحیبِ وَالَ تَأکُلُوا أَمـوَالَهُم
إِلَی أَموَالِکُم إِنحهُ کَانَ حُوبًا کَبِیرًا * وَإِن خِفتُم أَالح تُقسِطُوا فِی الیتَامَی فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُـم
مِّنَ النِّسَاء مَثنَی وَثُالَثَ وَرُبَاعَ فَِِن خِفتُم أَالح تَعدِلُوا فَوَاحِدَةً أَو مَا مَلَکَت أَیمَانُکُم ذَلِکَ أَدنَـی
أَالح تَعُولُوا * وَآتُوا النحسَاء صَدُقَاتِهِنح نِحْلَةً فَِِن طِبنَ لَکُم عَن شَیءٍ مِّنهُ نَفسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا
* وَالَ تُؤتُوا السُّفَهَاء أَموَالَکُمُ الحتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُم قِیاماً وَارزُقُوهُم فِیهَا وَاکسُوهُم وَقُولُوا لَهُـم
قَوالً مَّعرُوفًا * وَابتَلُوا الیتَامَی حَتحی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَِِن آنَستُم مِّنهُم رُشـدًا فَـادفَعُوا إِلَـیهِم
أَموَالَهُم وَالَ تَأکُلُوهَا إِسرَافًا وَبِدَارًا أَن یکبَرُوا وَمَن کَانَ غَنِیـا فَلیسـتَعفِف وَمَـن کَـانَ فَقِیـرًا
فَلیأکُل بِالمَعرُوفِ فَِِذَا دَفَعتُم إِلَیهِم أَموَالَهُم فَأَشهِدُوا عَلَیهِم وَکَفَی بِاللّـهِ حَسِـیبًا * لِّلرِّجَـالِ
نَصیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الوَالِدَانِ وَاألَقرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الوَالِدَانِ وَاألَقرَبُونَ مِمَّا قَـلح

مِنهُ أَو کَثُرَ نَصِیبًا مَّفرُوضًا( النساء1/ـ .)7سنس در آیة بعد ،چـون بحـث اجرایـی مـیشـود،
دوباره روی سخن به سوی مردان مـیرود :وَإِذَا حَضَـرَ الْقِسْتمَةَ أُولُـوا القُربَـی وَالیتَـامَی

وَالمَسَاکِینُ فَارزُقُوهُم مِّنهُ وَقُولُوا لَهُم قَوالً مَّعرُوفًا( النساء.)3 /
این بیان در مورادی كه قرآن دربارة مردان و یا با مـردان سـخن مـیگویـد ،كـامالً در
آیات الهی مشهود است .اما در ناحیة اعطای پـاداش ،هرچنـد قـرآن در یـک حکـم كلّـی

پاداشهای اخروی را برای زنان نیز مطر میسازد :أَنِّی الَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّـنکُم مِّـن

ذَکَرٍ أَو أُنثَی( آلعمران .)669 /اما روشن است كه چون مسئولیتهای سنگین اجرایی به
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صورت فراگیر بر دوش مردان است ،در مقام اعطای پـاداش نیـز بـه آنهـا توجـه بیشـتری
شود .پاداش ،نتیجة عمل است و عمل با دو متویر كمّی و كیفی ،پاداش متفـاوتی را در پـی

خواهد داشت .این حقیقت در ناحیة كیفرهای اخـروی نیـز جـاری اسـت .بنـابراین ،قـرآن
وقتی سخن از عذابهای اخروی به میان میآورد ،باز خطاب اصـلی متوجـه مـردان اسـت
كه دقت و توجه به این نکته ضروری است.
ال
شایستة ذكر است كه حضور طبیعـی و اجتمـاعی مـردان بـا پدیـدة مردسـاالری كـام ً
تفاوت دارد .بنابراین ،توجه قرآن به حضور اجتماعی مرد ،بهویژه در تبیـین مسـئولیتهـا و
تکالیف وی ،به هیچ روی نشان از نفی شایستگی ذاتی زنان در گفتگوهای خداوند نیسـت
(ر.ک؛ زن و خانواده در افم وحی.)39 :6866 ،

نتیجهگیری
شــبهة «قــرآن و فرهنــگ مردگرایــی» از جملــه شــبهاتی اســت كــه برخــی مستشــرقان و
نواندیشان به قرآن وارد كردهاند .بر این اساس ،واردكنندگان شبهه معتقدند كه خطـابهـای
مردانة قرآن و ترجیح حقوقی مرد به زن متأثر از فرهنگ عرب جـاهلی اسـت .ایـن پـژوهش
ضمن تبیین و بررسی این شبهه و برای پاسخ به آن بدین نتای دست یافتهاست:
ـ واردكنندگان شبهة مذكور مباحث زبانشناختی را بـا مباحـث اخالقـی و كالمـی خلـط
نمودهاند و با نگاهی یکسویه به آیات و چشـمپوشـی از آیـات هـمموضـوع و هـممعنـا و نیـز
رعایت نکردن قاعدة سیاق در فهم ،موجب تقطیع آیات و اشتباه در فهم شـدهانـد .همچنـین،
بیتوجهی آنـان بـه مباحـث بـرونمتنـی ،مثـل وجـود تفـاوتهـای تکـوینی بـین زن و مـرد،
نقشهای اختصاصی و نیز اصل تشابهمحوری به جای تناسبمحوری ،موجب فهـم نادرسـت
از این دسته آیات شدهاست.
علیرغم این تصور نادرست از قرآن ،این كتـاب الهـی بـرخالف نگـاههـای فرودسـتانه،
جایگاه ارزشی باالیی برای زن قائل است و هرگز از فرهنگ عرب عصر نزول در ایـن زمینـه
متأثر نبودهاست .به عالوه ،رویکرد سـخن قـرآن عمومـاً بـه سـمت مـردان نیسـت ،بلکـه هـم
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خطاب خصوصی به زنان دارد و هم خطاب با عنوان فراگیر زن و مرد كـه انسـان یـا مـردم را
مخاطب قرار میدهد و اینکه در خطابهای مشـترک بـین زن و مـرد ،مـردان را فقـط مـورد
خطاب قرار میدهد ،یا از باب حفظ كرامت زنان است و یا از نظر یـک قاعـدة ادبـی بـه نـام
تولیب و مجازگویی و یا به دلیل حضور پررنگتر مردان در جامعه است.
از سوی دیگر ،قرآن در برخی مـوارد بـا تکیـه بـر تفـاوتهـای تکـوینی بـین زن و مـرد،
همواره اصل تناسبمحوری را در نظر داشتهاست و بر این اسـاس ،از نقـشهـای اختصاصـی
زن و مرد و نیز تفکیـک بـین محـیط اجتمـاعی و خـانوادگی سـخن گفتـهاسـت و حقـوق و
مسئولیتهای متفـاوتی را مطـر نمـودهاسـت .رعایـت تناسـب بـین زن و مـرد در حقـوق و
تکالیف جزئی از معمای هستی است كه در مسیر دستیابی به اهـداف كـالن خلقـت تعریـف
میشود و این به معنای نگاه فرودستانه به زن نیست.
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مصبا یزدی ،محمدتقی .)6866( .پرس ها و پاسخها .چ  .3قم :مؤسسة امام خمینی(ره).
مونیه ،محمدجواد 6919( .ق .).تفسیر الکاشف .چ  .6تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران .)6879( .تفسیر نمونه .چ  .6تهران :دار الکتب اإلسالمیة.
مونتمگری وات ،ویلیام .)6873( .تأثیر اسالم بـر اروپـای قـرون وسـطی .ترجمـة حسـین
عبدالمحمدی .چ  .6قم :مؤسسة امام خمینی(ره).

ــــــــــــــــــــــــــــ  .)6878( .برخـــورد آرای مســـلمانان و مســـیحیان ،تفاهمـــات و

سوءتفاهمات .ترجمة محمدحسین آریا .چ  .6تهران :نشر فرهنگ اسالمی.
مهریزی ،مهدی .)6831( .شخصیت و حقوق زن در اسالم .چ  .1تهران :علمی و فرهنگی.
ـــــــــــــــــــ  .)6868( .قرآن و مسئلة زن .چ  .6تهران :علم.
ودود ،آمنه .)6869( .قرآن و زن .ترجمـة فـردوس آقاگـلزاده ،آتنـا بهـادری و كـاووس
روحی .تهران :علمی.

