
 

 

 یسو از «ییمردگرا فرهنگ و قرآن» شبهة پاسخ و یبررس
 مستشرقان

 یآباد یعل یهاشم احمد دیس
 ، تهران، ایرانشهید بهشتیمعارف اسالمی دانشگاه  استادیار

 (87/88/6867؛ تاریخ پذیرش: 88/66/6861)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 گفـتن  سـخن ، سـؤال از نحـوة   قـرآن ی شناسـ  انزبی در حوزة مباحث متن درونهای  از جمله پرسش
دهـد و یـا دربـارة مـردان و زنـان بـه طـور         یمدر مواردی است كه مردان و زنان را مخاطب قرار  قرآن

متـأثر از فرهنـگ    قـرآن گوید و در این موارد، به زعم برخی اندیشمندان و مستشرقان،  یمخاص سخن 
راند. این مقاله به بررسی و تبیین ایـن   یمسخن  دارانه انبجاست و  زمانه، گفتمانی مردانه را اتخاذ نموده

نمایـد. نتیجـة ایـن تحقیـم آن اسـت كـه        یمـ پردازد و دالیلی را در پاسخ به این شـبهه مطـر     یمشبهه 
ی شـناخت  زبـان است، بلکه ایرادكنندگان شبهه، مباحـث   متأثر از فرهنگ زمانه نبوده قرآنگفتمان مردانة 

ی از آیـات  پوش چشمو با نگاهی یکسویه به آیات و  اند نمودهمی یا اخالقی خلط را با مباحث كال قرآن
و نیز رعایت نکردن قاعدة سیاق در فهم، موجـب تقطیـع آیـات و اشـتباه در فهـم       معنا همو  موضوع هم
ی تکـوینی بـین زن و مـرد،    ها تفاوتی مثل وجود متن برونتوجهی اینان به مباحث  یبین، همچن. اند شده
محوری موجب فهـم نادرسـت از    ی به جای تناسبمحور تشابهی اختصاصی هر یک و نیز اصل اه نقش

اسـت و   ی گـردآوری شـده  ا كتابخانـه اسـت. اطالعـات ایـن پـژوهش بـه صـورت        این دسته آیات شده
 باشد. با روش تحلیل انتقادی می ها دادهپردازش 

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

  

                                                           

 Email: seyedahmad53@gmail.com 
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 مهمقد

ریشـه در تفکـر برخـی اعـراب صـدر اسـالم        فرهنگ زمانـه، از  قرآن یریرپذیشبهه تأث
ی كسـی یـا كسـانی بـه پبـامبر گرامـی       هـا  آمـوزش معتقد بودند كه آیات الهی  ها آن دارد.
رسول گرامـی  معتقد بودند (. برخی نیز 688است نه كالم خداوند )ر.ک؛ النحل/ )ص(اسالم
 باشـد  متأثر می ها آنو از  است آوری كرده های پیشینیان جمع را بر اساس افسانه قرآن اسالم

 ،قـرآن را در « جنـون »و « صـرع » شـدن   مطـر  (. بعضی از مفسران نیز 9ـ9/ فرقانر.ک؛ ال)
(. در ایـن  818: 6ج ق.،  6987ر.ک؛ زمخشـری،  داننـد )  یمـ بازتاب باور مردم عصر نزول 

را های خـود   وجیهت تبشیریو  ری، تحقیقیهای متفاوت استعما با انگیزهنیز مستشرقان میان، 
یادشـده را پـرورش و    ةو شبه اند كشانده قرآنهای متون مقدس به  تضادها و تناقضبارة در

 را و مقـاالتی اثر یوسف درّه حـداد   یةالنصران ةدعو قرآنالهایی مانند  اند. كتاب تروی  داده

، المعارف دین و اخـالق دایرة، ةمیسالاإلالمعارف  دایرةاند. آنان در  هم به نگارش درآورده

 .اند نیز مقاالتی را به این شبهه اختصاص داده المعارف لیدندایرةو  قرآنالمعارف دایرة

 و جلیلـی ر.ک؛ قبـل بـه صـورت مقـاالت مطـر  شـد )       ةاین شبهه در ایـران از دو دهـ  
بهـاء   لسانی با قـوم؛ خرمشـاهی،   ، وحی در هم زبانی با بشر و هم18هدایت، مجله كیان ش 

محققـان   از سـوی  ،، بازتاب فرهنگ زمانه( و در پی آن68، ص 9بینات، ش  الدینی، مجله
محمـدهادی  از  الکـریم  قـرآن شبهات و ردود حول الهایی مانند  نقد و بررسی شد و كتاب

و مستشـرقان،   قـرآن رضا رضـایی،    حسناثر  و فرهنگ زمانه قرآنررسی شبهات بمعرفت، 
حیـدر  از  از فرهنگ زمانه قرآن یریرپذیتأث ةد و بررسی نظرینقمحمدحسن زمانی،  فیتأل

ر.ک؛ محمـدعلی رضـایی اصـفهانی )   پژوهشـی از  ، و فرهنگ زمانـه  قرآن ةرستمی و مقال
 .تحریر درآمد ة( به رشت11معرفت، ش 

توان به بروكلمان، مـونتمگری   یم، اند پرداختهاز جمله مستشرقانی كه به ایراد این شبهه 
كننـد   یمـ ک دونالد، گلدزیهر و یوسف درّه حداد اشاره كرد. اینان ادعا وات، آرگیپ، م

العـرب و ادیـان قبـل مثـل یهودیـت و      جزیةرة از فرهنگ زمانـه و آداب و عقائـد    قرآنكه 
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: 6866ی، زمـان  ؛686ــ 688ق.: 6961است )ر.ک؛ الدسـوقی،   مسیحیت اقتباس كامل نموده
 (.636ـ79: 6866و فقیه،  163

 گوید: یماز مسیحیت  قرآنناقص دانستن تفسیر و تبیین  مونتمگری وات ضمن

قبـول دارد، چـون    )ص(ارتباط اصلی خود را با اعراب زمان محمـد  قرآنرود  یمگمان »
عربی است و اینکه پیـامبران آیـات را بـه زبـان قـوم خـود        قرآنگوید این یک  یممصرانه 
رة جهـان و انسـان را در خـود    دانیم زبان هر قومی شـیوة تفکـر آن قـوم دربـا     یم. اند آورده

 (.91 :6878)مونتمگری وات، « ممزوج دارد

های قبلی  یانتدگلدزیهر مستشرق مجارستانی نیز تعالیم پیامبر گرامی اسالم را متأثر از 
دادن،  یقل صـ دانـد كـه پـس از     یمـ ی پرست بتخود، یعنی یهودیت، مسیحیت، مجوسیت و 

(. در تبیـین  69ــ 68تـا:   یبـ )ر.ک؛ گلـدزیهر،   است برداری كرده برای پذیرش عمومی بهره
با فرهنگ زمانه و چگونگی مواجهة آن با باورها، آداب و رسوم اعراب عصـر   قرآنرابطة 

یة زبان قوم، بازتاب فرهنگ زمانـه و تـأثر از فرهنـگ زمانـه را نقـل و      نظرنزول، برخی سه 
پذیرند )ر.ک؛ ایازی،  یم یة اول رانظریة دوم و سوم، نظراند و ضمن نقد دو  بررسی نموده

و  قـرآن بـاب، مـا را بـه سـه دیـدگاه دربـارة رابطـه         (. نگاه دقیم علمی در ایـن  638: 6838
 رساند: یمفرهنگ زمانه 

 با فرهنگ عرب )تأثیرناپذیری كامل(. قرآنالف( ارتباط نداشتن 

 از فرهنگ بشر عصر نزول. قرآنب( تأثیرپذیری كامل 

ینـی )ر.ک؛ رضـایی   آفر فرهنـگ طرد عناصر منفی و نیـز   ج( قبول عناصر مثبت فرهنگ و
 (.99: 9ج ، 6861اصفهانی، 

ــت  ــدرآدق ــورانی  اتی ــرآنن ــدگاه اول و دوم،   ق ــذیرفتنی دو دی ــوازم ناپ  همچــونو ل
از كلمات، اصـطالحات و   كردن منفعالنه استفادهبا زبان و ادبیات عرب،  قرآن یزبان همریغ

ی مطالـب  ابی راه، قرآنی مند مکانی و مند زمانی، وح بودن  یبشری عربی، ها المثل ضرب
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و كنار زدن آن از صحنة زندگی بشر و... صحت نظر سوم را تأییـد   قرآنی اعتبار یبباطل، 
 .كند یم

یـافتن باورهـا و رسـوم      راهاز فرهنـگ زمانـه و پـذیرش     قرآنقبول اثرپذیری محتوایی 
نـافی اسـت، در حـالی كـه بسـیاری از      در ت قرآن، با تدبر و تعقل در آیات قرآنخرافی در 

(، 191.: ق 6969الرضـی،   ( و روایات )ر.ک؛ شـریف 31و النساء/ 19آیات )ر.ک؛ محمد/
و اسـتفاده از آن در مسـیر هـدایت     قـرآن ی در آیـات  نگـر  ژرفبیشترین تأكید را بر انجام 

بـا فرهنـگ جاهلیـت عـرب،      قـرآن دارد. بنابراین، باید گفت رویکـرد غالـب در برخـورد    
آداب، رسـوم، عقایـد و باورهـای     قرآن كـریم رویکرد انکار و نفی بود و در بیشتر موارد، 

اسـت   نمـوده  هـا  آندر فرهنگ عرب را رد، و فرهنگ متفاوت خـود را جـایگزین     یرفتهپذ
و آداب جـاهلی   هـا  تسنّناپذیر با عقاید،  (. این مبارزة سازش611: 6866)ر.ک؛ حیدری، 

مشاهده كـرد )ر.ک؛ زمـانی،    قرآنر صدها و هزاران آیة شریفة توان د یمالعرب را جزیرة
از فرهنگ زمانه از سوی مستشرقان، بحـث   قرآناز جمله موارد ادعایی تأثیر (. 118: 6839

گفتن با مردان و دربارة مردان است كه گفتمانی كامالً مردانـه را    تأثیرپذیری آن در سخن
 كند. مردان میدارانه به  گیرد و نگاهی جانب در پیش می

اسالم از منظر »گوید:  می تأثیر اسالم بر اروپای قرون وسطیمونتمگری وات در كتاب 
رو مخصوصـاً در مسـائل جنسـی بـود. تعـدد زوجـات        اروپائیان قرون وسطی، مذهبی زیاده

شـد كـه بـه جـز      موقعیت خاصی در این تصویر از اسـالم داشـت. غالبـاً چنـین تصـویر مـی      
)مـونتمگری وات،  « هـیچ چیـز مـانع داشـتن زنـان متعـدد نیسـت       محدودیت مالی شخص، 

6873: 616.) 

 . تبیین شبهه1

ستیزانه همراه با نگاهی فرودستانه به زن پیوسته در طول تـاریخ   ها و رفتارهای زن اندیشه
تـرین منشـاء    است. سقراط وجود زن را بـزرگ  وبیش وجود داشته ها كم و در تمام فرهنگ
و فیثاغورث معتقد بود اصلی خوب وجود دارد كه نظم، نور و مرد دانست  انحطاط بشر می
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اسـت )ر.ک؛   اسـت و اصـلی بـد كـه آشـوب، تیرگـی و زن را بـه وجـود آورده         را آفریده
ــوار، ــرینش مــی  9: 6838دوب ــرد ناكــام و حاصــل نقــص در آف دانســت.  (. ارســطو زن را م

ــت،  ــاب مقــدس97 و 99 و 7 ، ص6876، گــرو، 693 ، ص6878)دوران ــز حــوا را  ( كت نی
  ( و سبب فریـب 11: 1، سفر پیدایشداند كه طفیلی او )ر.ک؛  آفریدة از دندة چپ آدم می

(. در نگـاه یهودیـان، یهـوه زن را در ردیـف     8: 63ــ 68خوردن آدم اسـت )ر.ک؛ همـان،   
است و قوم یهود نیز مانند همـة اقـوام جنگجـو، زن     چهارپایان و اموال غیرمنقول ذكر كرده

شدنی اسـت كـه یگانـه     تحمل رو  داند كه وجودش فقط ازآن  بت و بدبختی میرا مایة مصی
در نگــاه مســیحیان، عامــل  (.696ـــ693: 6878منبــع تولیــد ســرباز اســت )ر.ک؛ دورانــت، 

گناهکاری انسان، زن است كه باعث گناه اولیه شد و در سرشت انسان رسو  نمود و غیـر  
شوند؛ گناهی كه مسـبب آن، زن   ه آفریده میها با گنا از حضرت عیسی و مریم، همة انسان

میالدی، در فرانسه اجالسی برگزار شد تا به ایـن موضـوع    931بود. بر این اساس، در سال 
 ق.، ج6966؛ طباطبـائی،  3: 6876رسیدگی كند كه آیا زن انسان است یا نه  )ر.ک؛ گرو، 

 (.77 ق.:6919و زكی علی،  68: 9

مشترک است، اصـل خلقـت آدم از    توراتو  انجیل، قرآنآنچه در سه كتاب آسمانی 
: 1، سـفر پیـدایش، بـاب    توراتو  1: 618 ، فصلبرنابا انجیل؛ 1خاک است )ر.ک؛ الرّوم/

دهند. در هر دو كتـاب   (. اما تصویر یکسانی را دربارة كیفیت آفرینش زن به دست نمی11
اسـت )ر.ک؛   شـده  ، زن از بخشی از بدن مرد )سمت چپ تن مرد( آفریدهانجیلو  تورات

هر دو از یک واحـد   قرآن(. اما در 17/ 6: سفر پیدایش، توراتو  88ـ16: 86، انجیل برنابا
 اند و در این مسئله، میان آن دو اختالفی نیست. ناشناخته به نام نَفْس خلم شده

ستیزی را به سرحد خود رساندند و دختـران   در فرهنگ عرب عصر نزول نیز برخی زن
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم  بِاألُنثَی دانسـتند:   و وجود دختر را مایة ننگ می كردند ور میگ به را زنده

سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیم سِکُهُ عَلَی هُـونٍ أَم    یتَوَارَی مِنَ ال قَو مِ مِن *  ظَلح وَج هُهُ مُس وَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ

 آورنـد،  مـژده  دختـر  بـه  را آنـان  از یکـی  هرگـاه  و مُـونَ: یح کُیدُسُّهُ فِی التُّرَابِ أَالَ سَاءَ مَـا  
 آنچـه  بـدی  از .خـورد  فرومـی  را خود[ اندوه و] خشم كه در حالی  شود، می سیاه اش چهره
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 یـا  دارد نگـاه  خـواری  بـا  را او آیا. پوشاند می روی[ ی خود]قبیله از شده،  داده بشارت بدو
 .(96ـ93)النحل/ كنند می داوری بد چه وَه  كند؟ پنهانش خاک در

هـای   حال مترقـی اسـت، بـرخالف دیـدگاه     كه نگاهی متعادل و در عین  قرآندر نگاه 
ــی      زن ــانی یعن ــم انس ــه ویژگــی مه ــه س ــرد انســان اســت ك ــل م ــتیزانه، زن مث ــار»س ، «اختی
؛ الفـتح/  71؛ التوبه/ 89را دارد )ر.ک؛ األحزاب/ « توان ارتقا و كمال»و « پذیری مسئولیت»
كنندة سعادت، مثـل محبوبیـت ایمـان در     ( و عوامل تسهیل67و النحل/  669 عمران/ ؛ آل9

عقل(، رسوالن ظاهری، امامان و كتب آسـمانی و نیـز عوامـل    ) قلب، فطرت، رسول باطنی
 بنـابراین، در  اند. تهدیدكنندة سعادت، مانند نَفْس اماره و شیاطین در مسیر هر دو قرارگرفته

آید، تمام ضمایر و افعال بـه   وا به وسیلة ابلیس به میان میآیاتی كه سخن از فریب آدم و ح
كنـد )ر.ک؛   رود كـه انگـارة فریـب آدم از سـوی حـوا را رد مـی       كـار مـی   صورت تثنیه به 

( و یا حتی نافرمـانی خداونـد را در آغـاز خلقـت بـه خـود حضـرت آدم        18ـ66األعراف/ 
 الْجَنَّتةِ و آتُهُمَا وَطَفِقَـا یخ صِـفَانِ عَلَیهِمَـا مِـن وَرَقِ     فَأَکَلَا مِن هَا فَبَدَت  لَهُمَا سَدهد:  استناد می

(. همچنین، انتقال آثار این نافرمانی را به فرزنـدان آدم و  616)طه/ فَغَوَیوَعَصَی آدَمُ رَبَّهُ 

 أُمَّتةٌ تِل کَ داند:  است و خود افراد بشر را مسئول عملکرد خویش می اساس دانسته حوا بی

 قـرآن . (689البقـره/ )  یع مَلُونَلَهَا مَا کَسَبَت  وَلَکُم مَّا کَسَب تُم  وَالَ تُس أَلُونَ عَمَّا کَانُوا  قَد  خَلَت 
مراتب عالیـة كمـال دسـت یافتنـد و حتـی        كند كه به های عینی از زنانی را مطر  می نمونه
 (.61ـ66 المثل ایمان برای تمام مؤمنان چه مرد و چه زن شدند )ر.ک؛ التحریم/ ضرب

؛ 636؛ األعــراف/63از ظــواهر آیــات نــاظر بــه اصــل آفــرینش انســان )ر.ک؛ األنعــام/ 
، 6839بابویه قمـی،   ( و نیز تأیید برخی از احادیث )ر.ک؛ ابن6و النساء/ 1؛ الزمر/13لقمان/

آید كه حضرت آدم و حوّا هر دو از یک گوهر و ذات خلـم شـدند    دست می ( به61 :6 ج
و تنها اوصـاف اكتسـابی و اخـالق     ها از لحا  گوهر وجودی نیست آنو هیچ امتیازی بین 

سازد. بنابراین، سه احتمال خلقـت مسـتقل زن    تحصیلی است كه این دو را از هم متمایز می
و مرد از دو گوهر مستقل و نیز اصالت مرد در خلقت و تفریع زن بر او و بالعکس اصـالت  

 (.98: 6879گار است )ر.ک؛ جوادی آملی، زن و تفریع مرد، با آیات و روایات ناساز
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ها چه زن و چـه مـرد را از یـک سرشـت و      ایجاد و خلقت همة انسان قرآنخداوند در 

 را شـما  كه است كسی او :وَاحِدَةٍوَهُوَ الحذِی أَنشَأَکُم مِّن نحف سٍ فرماید:  داند و می طینت می
دهـد كـه اصـل خلقـت همـة       شـان مـی  (. ظاهر این آیه ن63)األنعام/   آفرید نَفْس یک از

كه این منّتی از سوی خداونـد و  « أَنْشَأَكُمْ»ها، اعمّ از زن و مرد از یک سرشت است.  انسان
: 9 ، ج6871هـا بـا یکـدیگر اسـت )ر.ک؛ طبرسـی،       موجب دوستی، عطوفت و انس انسان

اسـت   ییاو خـدا : ن هَـا زَو جَهَـا  وَجَعَلَ مِ وَاحِدَةٍهُوَ الحذِی خَلَقَکُم مِّن نحف سٍ (. همچنین، 911
 از جــنس او قــرار داد  یــزو همســرش را ن یــدفــرد آفر یــک( شــما را از ةكــه )همــ 
 (.636)األعراف/

انـد و عقیـده دارنـد زن از مـرد      برخی از مفسران به ظهور بدوی این آیه تمسک جسـته 
 (.979: 8 ق.، ج6966كثیر دمشـقی،   و ابن 91: 9 ، ج6836است )ر.ک؛ طوسی،  خلم شده

اند معنای آیه این است كه زنان از جـنس مرداننـد    در مقابل، گروه بیشتری از مفسران گفته
 تـا، ج  و مراغی، بی 988: 8 ق.، ج6919و این دو جنس تماثل و تشابه دارند )ر.ک؛ مونیه، 

نیز تأییدی بر این نظر است؛ چراكه اگر منظور خلقت حـوّا  « منها»(. ضمیر در كلمة 683: 6
در ســورة نســاء نیــز ضــمن اشــاره بــه خلقــت واحــد، «. مِنْــه»فرمــود:  م بــود، بایــد مــیاز آد

ا أَیهَا النحاسُ اتحقُوا  رَبَّکُـمُ  یَكنـد:   پراكندگی تمام نسل بشری را از آدم و حوا چنین بیان می

 مـردم   ای ...:رِجَاالً کَثِیرًا وَنِسَاءًوَخَلَقَ مِن هَا زَو جَهَا وَبَثح مِن هُمَا  وَاحِدَةٍالحذِی خَلَقَکُم مِّن نحف سٍ 
 آن از و آفرید او از[ نیز] را جفت وی و آفرید واحدی نَفْس از را شما كه پروردگارتان از
 (.6)النساء/ دارید پروا كرد، پراكنده بسیاری زنان و مردان دو،

د تماثـل  آیات آن است كه زنان از جنس مردانند و زن و مر بنابراین، مراد از این دست
همسـرانتان را از  »و تشابه دارند. شاهد این مدعا آن است كه در آیاتی كه خداوند فرموده، 

، قطعاً مراد آن است كه همسرانتان از جنس شـمایند، نـه اینکـه همسـر هـر      «شما قرار دادیم
 (.91: 6831است  )ر.ک؛ مهریزی،  مردی از خود او آفریده شده

برتـری  »ــ  6دهد كه از بـین چهـار رویکـرد متصـور      دقت در آیات و روایات نشان می
مکمـل هـم بـودن ایـن دو در عـین      »ــ  9و « تساوی زن و مرد»ـ 8، «برتری زنان»ـ 1، «مردان
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اسـت. در نگـاه    قـرآن ، رویکرد آخر منطقی و مطابم با حم و آیـات  «ها برابری ارزشی آن
هـا هـدف    ارد و نقشآیات و روایات، جنسیت هیچ ارتباطی با ارزشمندی حقیقی انسان ند

غایی خلقت نیستند، بلکه فعالیتی اختصاصی اسـت بـرای رسـیدن بـه هـدفی مشـترک كـه        
شـناختی   هـای تکـوینی و روان   باشـد. البتـه زن و مـرد در داشـته     همان كرامت عنداللّهی می

انجامد، نـه نقـص یکـی و كمـال      هایی دارند كه سرانجام، به مکمل بودن آن دو می تفاوت
گوینـد، بـرخالف    یمـ كـه طرفـدارانش    چنان، قرآنؤال این است كه اگر حال سدیگری  

ی فرودستانه، به برابری ارزشی زن و مرد معتقد است و نگاهی كامالً انسـانی بـه زن   ها نگاه
اسـت و   نزول، مردان را بـر زنـان تـرجیح داده    زمانةكند، چرا تحت تأثیر فرهنگ  یمو مرد 

، ضـمایر و  هـا  موصول، صفات، ها فعله طوری كه حتی ، بنمودهگفتمانی مردانه را انتخاب 
كـار رفتـه در    است؟ حتی ضمایر و افعـال بـه   اشارات در بیشتر آیات به صورت مذكر آمده
از سوی دیگر، حقـوق نـابرابری را در    است  باب خداوند نیز به صورت مذكر انتخاب شده
به مـردان   دارانه جانبگاهی گزیند و ن یبرمروابط خانوادگی و اجتماعی بین زنان و مردان 

زنـان  مـردان قـوّام بـر     :الرِّجَالُ قَوَّامُـونَ عَلَـی النِّسَـاء   فرمایـد:   یمكند؛ به عنوان مثال  یم
ویژه با نگاه تفسیری برخی مفسران كه قوام را در این آیه به معنای  به(؛ 89)النساء/ هستند

 6987ر.ک؛ زمخشری، اند ) گرفته« سلطه، حکومت، والیت، ریاست، و استحقاق اطاعت»
یا برتـری   (.899: 9ج .، ق 6967و طباطبائی،  893: 9ج .، ق 6983و رازی،  989: 6ج ق.، 

: دَرَجَتةٌ وَلَهُنح مِث لُ الحذِی عَلَیهِنح بِال مَع رُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِنح : كنـد  یممرد بر زن را تصریح 

 عهـدة  بـر ] آنـان  نفـع  بـه  شایسـته،  طـور  بـه  است، زنان عهدة بر كه[ وظایفی] همان مانند و
(. از سـوی دیگـر، روی   113)البقـره/   دارنـد  برتـری  درجة آنان بر مردان و است[ مردان
در تمـام   86و  88 ةیـ آنـور بـه جـز     سـورة همواره به سوی مرد است؛ مـثالً در   قرآنسخن 

مرد باشد، زن را  مشترک بین زن و هم  آنآیات، روی سخن با مردان است. حتی اگر پیام 
یَـا  به زنان از طریم خطاب به مردهاسـت، تعبیـر    قرآنی رسان امیپ، دهد ینممخاطب قرار 

 بـا ، خطـاب بـه مردهاسـت،    خـورد  یمـ به چشم  قرآنی جا یجاكه در ) آمَنُواأَیهَا الحذِینَ 
شـما را خلـم    ...:م وَلَقَـد  خَلَق نَـاکُم  ثُـمَّ صَـوَّر نَاکُ    یا ماننـد:   و پیام آن مشترک است نکهیا

کُنتُم  فِی رَیبٍ مِّمَّا  وَإِن (. یا 66)األعراف/ ی نمودیمنگار صورتشما را  آنگاهكردیم، 
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، در شـک  میـ ا كـرده كـه بـر بنـدة خـویش نـازل       قرآنیاگر شما دربارة  ...:نَزحل نَا عَلَی عَب دِنَا
مشترک است. این همان كه پیام،  حال  نیع در(، خطاب به مردهاست، 18)البقره/ هستید

 دادنـد  یمی سخن، تنها مردها را مخاطب قرار ها خطاببازتاب فرهنگ عرب است كه در 
فرهنگ مردگرایی است كـه بازتـاب    دأییتو این همان  دانستند ینمو زن را شایستة خطاب 
ــزول    ــة ن ــگ زمان ــرآنفرهن ــت ق ــدی،  اس ــیف   (.119: 6836)ر.ک؛ احم ــی در توص حت

نماید و سخن از ازواج و حـورالعین   یمو امیال مردانه توجه  ها واستهخهای بهشتی به  نعمت
 (.87ـ89و الواقعه/  79ـ78و  93ـ91راند )ر.ک؛ الرحمن/ یم

 تـا  66اسـت؛ ماننـد آیـات     از سوی دیگر، در برخی آیات، تلویحاً به برتری مرد اشاره شـده 
 اسـت و  خداینـد، رد نمـوده  الت و عـزّی دختـران    نکـه یانجم كه پندار مشركان را در  سورة 16

 خبـر  مـن  بـه : لَهُ ال أُنثَی أَلَکُمُ الذحکَرُ وَ * ال أُخ رَی الثَّالِثَةَ وَمَنَاةَ * أَفَرَأَیتُمُ اللحاتَ وَال عُزحی: دیفرما یم
شـما   *  ؟(هسـتند  خـدا  دختـران ) هاسـت  آن سوّمین كه منات و*  عزّ  ،الت ها  بت آیا دهید

 .د و خدا فرزند دختر؟فرزند پسر داشته باشی

وَإِذَا بُشِّرَ *  وَیج عَلُونَ لِلّهِ ال بَنَاتِ سُب حَانَهُ وَلَهُم مَّا یش تَهُونَاست:  نحل نیز آمده سورةدر 

خداوند دختران  یها )در پندار خود،( برا آن: أَحَدُهُم  بِاألُنثَی ظَلح وَج هُهُ مُس وَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ
 ]پسـران[  آنچه ،خودشان یبرا یول ،داشته باشد( یفرزند نکهیه است )از امنزّ دهند؛ یقرارم
دختر كه ها بشارت دهند  از آن یکیكه هرگاه به  یحال در،  ...شوند یقائل م ،دارند لیرا م
ــاراحت   بینصــ ــرط ن ــو شــده، صــورتش )از ف ــ اهی( ســیت ــه شــود یم  نیشــدت خشــمگ و ب
 (.93ـ97)النحل/  ...گردد یم

 ییسخگوپا. تحلیل و 2

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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 ی با مباحث کالمی و اخالقیشناخت زبان. خلط بحث 1ـ2

ن هـم بـه صـورت    آ ،ای آنـان  با الفا  اعراب و گفتـار محـاوره   قرآنالزم است بدانیم 
ر.ک؛ نیکـوترین سـخن )   به بیان خود این كتاب، قرآنزبان  است. هسخن گفتفصیح و بلیغ 

(، 688 /حل)ر.ک؛ الن(، عربی روشن و بیانگر 99 /فصلتر.ک؛ (، به زبان مردم )18 /زمرال
هــا  لثَــبهتــرین مَ دارنــدة(، 18 /زمــرر.ک؛ ال(، پرنفــوذ )99 /نحــلر.ک؛ البرانگیــز ) اندیشــه

ــاهمگونی ) و (36 /اســراءاإل ر.ک؛) ــاقض و ن ــه دور از تن ( اســت و در 31 /نســاءر.ک؛ الب
وَمَا أَر سَل نَا مِن رَّسُولٍ إِالح : دیگو یمو  كند یمآن تأكید  بودن ی عرب معرفی الفا  خود، به

 هـا  آنزبان قومش اونفرستادیم، تـا ]حقـایم را[ بـرای    ما هیچ پیامبری را جز با  :بِلِسَانِ قَو مِهِ
 .(9 /ابراهیم) سازدآشکار 

حقـایم وحـی و    بایـد  اسـت،  عـرب  مـردم  از برخاسـته  كـه  نیـز  )ص(اسالمگرامی پیامبر 
 افـم افزون بر رعایت لوت و  قرآن .را با زبان قوم خودش ارائه كند قرآنفرهنگ ابتکاری 

هـای   سخن گفتن در قالب مفاهیمی كه هویـت اجتمـاعی و مشخصـه   نیز مخاطبان و  یفکر
ن دیایـن سـخن بـ   . مجاز، تشبیه، كنایه و تمثیل است ةدارند در بر، دارد بر آنان را در عصر

و نیـز باورهـای خرافـه و غلـط اعـراب      باطـل  ریشـه و   از تشـبیهات بـی   قرآنمعنا نیست كه 
گویـد:   یمداند و  یمخود نیز ورود باطل را به معارف خویش مردود  كه چنان؛ استفاده كند

طِلُ مِن بَینِ یدَیهِ وَلَا مِن  خَل فِهِلَا یأ تِیهِ ال بَا (.91/)فصلت 

خداونـد بـا    گفتن  سخنی است كه به چگونگی شناخت زبانبحث حاضر نیز یک بحث 
یـژة  وو كمـاالت   ها ارزشینکه آیا ایة پاانسان نظر دارد، نه یک بحث كالمی یا اخالقی بر 
. برخی اندیشمندان از این ویژگی شود یممردان است، یا فراتر از مردان كه شامل زنان هم 

یتی مـتهم و ادعـا   جنسـ  تـک اسـت و آن را بـه زبـانی     خاص زبان عربی تعبیر نادرست كرده
كنند كه زبان عربی نیز مانند فرهنـگ عربـی مذكرگراسـت و فقـط بـه مـردان اهمیـت         یم
رسـاند )ر.ک؛ ودود،   یمـ دهد، در حالی كه این موضـوع، گویـا بـودن زبـان عربـی را       یم

، هـا  ارزش(. شکی نیست كه محتوای آیات، چه در زمینة باورها و چه در زمینة 196: 6869
 (.16 :6879، اختصاص بـه مـردان نـدارد )ر.ک؛ جـوادی آملـی،      اند فرمودهبرخی  چنانچه
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وجـود دارد كـه زن بـه صـورت خـاص مـورد خطـاب الهـی قـرار           قرآنی در موارداتفاقاً 
سـبأ،   ملکـة ه برخی زنـان مثـل حضـرت مـریم، یـا      است و یا حتی در بعضی آیات، ب گرفته
دهد نگاه خداوند به زن نگاهی  یماست و این نشان  ویژه با نگاه تکریم و تحسین پرداخته به

، زن به عنوان الگو و سرمشم برای زنان و مردان قـرار داده  قرآنمنفی نیست. حتی در نگاه 

فِر عَو نَ إِذ  قَالَت  رَبِّ اب نِ لِـی عِنـدَکَ بَیتًـا     اِمْرَأَةَنُوا وَضَرَبَ اللحهُ مَثَلًا لِّلحذِینَ آمَ: است شده

وَمَر یمَ اب نَتَ عِم رَانَ الحتِی *  فِر عَو نَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِی مِنَ ال قَو مِ الظحالِمِینَ وَنَجِّنِی مِن  الْجَنَّةِفِی 

صَــدَّقَت  بِکَلِمَــاتِ رَبِّهَــا وَکُتُبِــهِ وَکَانَــت  مِــنَ ا فَنَفَخ نَــا فِیــهِ مِــن رُّوحِنَــا وَهَــرجَأَح صَــنَت  فَ

 (.61ـ66)التحریم/   ینَال قَانِتِ

ــ  1ـ پیام اختصاصی بـه مـرد یـا زن.    6دو نوع پیام برای مرد و زن در جامعه دارد:  قرآن
بـه مـرد و زن جداگانـه اسـت. دربـارة       قرآنی اختصاصی رویکرد ها امیپپیام مشترک. در 

مـادران فرزنـدان    :نِیوَال وَالِدَاتُ یر ضِع نَ أَو الَدَهُنح حَو لَینِ کَـامِلَ : دیگو یم گونه  نیازنان 
زنـان   :وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّـا اک تَسَـب نَ  (؛ 188)البقـره/   خود را دو سال كامل شیر بنوشانند
مِـن نِّسَــآئِکُم    شَتةَ الْفَاحِوَالالحتِـی یـأ تِینَ   (؛ 81)النسـاء/  مالـک دسـترن  خـویش هسـتند    

ــیهِنح ــهِدُوا  عَلَ  شــوند، بــر آنــان گــواه بگیریــد یمــزنــانی كــه دچــار بزهکــاری  ...:فَاس تَش 
بـر زنـان مـؤمن     :ح فَظ ـنَ فُـرُوجَهُنح  وَقُل لِّل مُؤ مِنَاتِ یغ ضُض نَ مِن  أَب صَارِهِنح وَیَ(؛ 69)النساء/

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

ا اک تَسَـبُوا     فرماید:  نیز می مرداندربارة   دسـترن  مـردان مالـک    :لِّلرِّجَـالِ نَصِـیبٌ مِّمَـّ
زنان خویش را با كمال  نیكاب :نِحْلَةًوَآتُوا  النحسَاء صَدُقَاتِهِنح (؛ 81)النساء/ خویش هستند

وَإِن  خِف تُم  أَالح تُق سِطُوا  فِی ال یتَامَی فَانکِحُوا  مَـا  (9ساء/)الن میل و بخشش پرداخت نمایید

اگر ترس دارید كه دربارة یتیمان به عدالت رفتار نکنید، با زنان دیگر : طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء
 (.8)النساء/  دیكنازدواج 

نـوان فراگیـر   ــ گـاهی ع  6اسـت.   به سه شیوه عمل نموده قرآنی مشترک نیز ها امیپدر 
خویش پـروا  ی مردم  از پروردگار ا ...:ا أَیهَا النحاسُ اتحقُوا  رَبَّکُمُیَاست؛ مانند:  انتخاب كرده
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ـ ؛ (6)النسـاء/  داشته باشـید  ای مـردم  پروردگـار خـویش را     :ا أَیهَـا النحـاسُ اع بُـدُوا  رَبَّکُـمُ    یَ
ِنسَانُ مَایَ (؛16)البقره/  بنرستید ای انسان  چه چیـز تـو را نسـبت    : غَرحکَ بِرَبِّکَ ال کَرِیمِ ا أَیهَا الِ 

 صـورت   بـه ــ گـاهی هـم هـر دو را     1 (.1اإلنفطـار/ ) است مورور نموده ات دهنده پرورشبه 
عمـل   كـه   آن :وَمَن  عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَـرٍ أَو  أُنثَـی وَهُـوَ مُـؤ مِن:    كنـد:   خطاب می خاص

 (.98)الوافر/ ، مرد یا زن باشد، تفاوتی نداردسازنده و شایسته انجام دهد

به مرد نیست، بلکه هم خطاب خصوصی بـه زنـان    عموماً قرآنبنابراین، رویکرد سخن 
دارد و هم خطاب با عنـوان فراگیـر زن و مـرد دارد كـه انسـان یـا مـردم را مخاطـب قـرار          

، صفت و ضمیر بیانگر . دربارة خداوند یا فرشتگان نیز تعبیرهای مذكر، اعم از فعلدهد یم
ــ بلکـه امـری     اسـت  كه در جای خود و مباحث فلسفی این امر اثبـات شـده   ـ جنسیت نیست

است. عالوه بر این، گاه به كـار   ی عربی بیان شدهشناخت زبانقراردادی است كه در مباحث 
بردن ضمایر مذكر در مواردی برای رعایت مذكر بودن لفـظ اسـت؛ ماننـد ضـمایر مـذكر      

ِنسَانَ وَنَع لَمُ مَا تُوَس وِسُ بِهِ نَف سُهُ وَنَح ـنُ أَق ـرَبُ   در آیة شریفة « إلیه»و « نفسه» وَلَقَد  خَلَق نَا الِ 

 (.61)ق/ دِیإِلَیهِ مِن  حَب لِ ال وَرِ

 ، زبان حفظ کرامت استقرآن زبان .2ـ2

را است كه در پیـام مشـترک، فقـط مـرد      قرآنی ها خطابدر نوع سوم از   مطر شبهة 
و  قَد  أَف لَحَ ال مُؤ مِنُـونَ و یا  ا أَیهَا الحذِینَ آمَنُوا یَ؛ مانند: دهد یممستقیم مخاطب قرار 

با زنـان، برگرفتـه    گفتن سخندر  قرآنباب باید گفت این شیوة   نیاموارد كه در  نیاامثال 
 قرآن. ستای انسانی و برای رعایت حرمت زنان ها ارزشو نگرش آن به  قرآناز فرهنگ 

ی فرهنگـی، اجتمـاعی، سیاسـی، از یـک نکتـة      هـا  عرصـه در عین پذیرفتن حضور زنان در 
است و آن، ارج نهادن به حرمـت و كرامـت زن اسـت. در برخوردهـا و      اساسی غافل نبوده

در محـاوره و   و زن و مرد باید به ادب و محجوب بودن هر دو طـرف توجـه شـود    محاورة
 قـرآن تابع معیارهای مـردم نیسـت،    قرآن. دهد ینمش پا قرار گفتگوی مرد با زن، زن را پی

، ایـن كـاربرد ادبـی یـا بـر      عالوه بهمعلم جامعه و طرا  جامعة متمدن، رشید و بالنده است. 
 :6879ر.ک؛ جـوادی آملـی،   ) اسـت  قـرآن اساس فرهنگ محاوره است كه اقتضای زبان 
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( بیش از زنان قرآنتا زمان نزول  كم دستیا به این دلیل كه حضور اجتماعی مردان ) (.38
زن و خانواده در افم با مردان باشد ) قرآناست و همین امر موجب شده تا روی سخن  بوده
و یا تابع یک قاعده به نام تولیـب در علـم معـانی اسـت كـه در ادبیـات        (39: 6866، وحی

 :9ج ، 6866؛ مصـبا  یـزدی،   116ــ 111: 6836باشـد )ر.ک؛ احمـدی،    عربی مطـر  مـی  
این نکتة ادبـی   (.76: 6866، زن و خانواده در افم وحیو  987: 6868؛ مهریزی، 139ـ136

است. بـر اسـاس قـوانین ادبـی عـرب و       مورد غفلت ایرادكنندگان شبهة مذكور قرار گرفته
، در بیـان و  ردیگ یمی آنان، هرگاه جمع مختلط زن و مرد مورد خطاب قرار ا محاورهزبان 

زبـان   ،قـرآن كـه زبـان    آنجـا و از  رود یمـ كـار   ه صورت مـذكر بـه  سخن، افعال و ضمایر ب
ی و گفتاری است، نـه نوشـتاری، تولیـب نیـز در آن وجـود خواهـد داشـت؛ مـثالً         ا محاوره

كـه تمامـاً بـه     قَد  أَف لَـحَ ال مُؤ مِنُـونَ  : شود یمجمالت آغازین سورة مؤمنون چنین آغاز 
، بلکـه در  كنـد  ینمـ ب، مفهـوم واژه توییـر   اسـت. بـر اسـاس تولیـ     كار رفته صورت مذكر به

عالوه، كاربرد واژگـان مـذكر بـرای مؤنـث در      . بهشود یممقصود و منظور آن تعمیم داده 
جمیـع بـاب   »، بـه صـورت مجـاز اسـت، نـه حقیقـت:       ندیگو یمبرخی  كه چناناین موارد، 

نتین موضـوع  التولیب مِن المجاز، ألّن اللفـظ لـم یسـتعمل فیمـا وضـع لـه، أال تـری أن القـا        
للذّكور الموصوفین بهذا الوصف، ف طالقه علی الذّكور واإلناث علـی غیـر مـا وضـع لـه، و      

(. در موضوع بحث ما نیـز اگـر   876: 8ج ق.، 6968)زركشی، « قس علی هذا جمیع األمثله
ی مشترک، افعال و ضمایر و نیز اشارات را به صورت مـذكر مطـر    ها خطابخداوند در 

 و جنس است.نموده، مراد هر د

 ها آنی اختصاصی ها نقشی تکوینی زن و مرد و ها تفاوت. توجه به 3ـ2

 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           
 است و هنوز نیز هست. بوده

 ن.ب( ابتنای تشریع بر تکوی
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 های اجتماعی و خانوادگی. ج( تفکیک بین نقش

كـه البتـه در آیـات نیـز شـواهدی دارد،       قرآنـی  بدون لحا  این سه بحث مهم علمی و برون
داشت. به بیـان برخـی اندیشـمندان، بایـد بـدانیم       قرآنتوان قضاوت صحیحی دربارة آیات  نمی
رد درآیات و روایـات، ریشـه   ریزی حقوق و تکالیف خانوادگی و اجتماعی متفاوت زن و م پی

منشــاء « هــا هســت»هــای متفــاوت طبیعــی و تکــوینی آن دو دارد؛ زیــرا اخــتالف در  در دارایــی
اسـاس مصـالح و مفاسـد     بـر  هـا  انسـان تکـالیف  اسـت و بایـد حقـوق و     «بایـدها »اختالف در 

و مطهــری،  137: 9ج ، 6866ی و واقعــی تعیــین شــود )ر.ک؛ مصــبا  یــزدی، مــراأل نفــس

  همـان (، 113)البقـره/   دَرَجَتةٌ وَلِلرِّجَـالِ عَلَـیهِنح    ةجمل(؛ به عنوان مثال، در 699: 6831
آید، باید گفت ایـن جملـه در    یبرمكه از سیاق جمالت قبل و از بیان برخی مفسران  گونه

ر.ک؛ ) باب روابط زن و شوهر خویش است و به معنای قیام مرد به مصالح خـانواده اسـت  
( و در این مورد، مراد مطلـم  181: 1ج ق.، 6966و طباطبائی،  816: 1 جق.، 6963زحیلی، 

 مردان و برتری آنان بر زنان نیست.

یی كه بین زن و مرد وجود دارد، خداوند وظیفة سرپرستی خانواده ها تفاوتبا توجه به 

شـود و   یمـ فهمیـده   دَرَجَتةٌ  لِلرِّجَـالِ عَلَـی هِنح  است و این مطلب از  را بر عهدة مرد نهاده
ی جامعه و مدیریت هم این است كه سرپرستی خـانواده بـه عهـدة افـرادی     مند قانون الزمة

نهاده شود كه قوة بدنی و عقالنی بیشتری دارند و متقابالً اموری همچـون تربیـت فرزنـدان    
، قـرآن  زن از زبـان كه به عاطفه و مهربانی بیشتری نیاز دارد، به زنان واگـذار شـود )ر.ک؛   

6837 :11.) 

 گوید: یمعالمه طباطبائی نیز در بیانی دقیم دربارة این آیه 

، اسـت  چون اسـالم شـریعت خـود را بـر اسـاس فطـرت و خلقـت بنـا كـرده         »
البتـه   .معروف از نظر اسالم همان چیـزی اسـت كـه مـردم آن را معـروف بداننـد      

، از حد نظام خلقـت منحـرف نگردیـده     نشده سو  یکمردمی كه از راه فطرت به 
ند و یکی از احکام چنین اجتماعی این است كه تمام افراد و اجـزای اجتمـاع   باش

برابر  ،احکامی كه علیه آنان است ،در هر حکمی برابر و مساوی باشند و در نتیجه
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باشد با احکامی كه به نفع ایشان است، البته این تساوی را باید با حفظ وزنی كـه  
 (.181: 1ج ق.، 6966بائی، )طباط «رعایت كرد ،افراد در اجتماع دارند

 گویند: یمایشان در ادامه 

لـه و علیـه زن را جعـل كـرده، آنچـه از       یاحکـام  ،بـرهمین اسـاس   اسالم بنا»
 است مساوی ساخته ،با آنچه كه علیه و ضد اوست ،احکام كه له و به نفع او است

ثیری كـه در  أاجتمـاعی دارد و تـ  وزنی را هـم كـه زن در زنـدگی     ،و در عین حال
است و معتقـد اسـت كـه مـردان در      در نظر گرفته ،ندگی زناشویی و بقای نسل داردز

عالی بر زنان برتری دارند و منظور از درجـه، همـان    ةیک درج ،این زندگی زناشویی
، ...دَرَجَتةٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِنح ة كه جملـ  شود یاز اینجا روشن م برتری و منزلت است.

قبلـی روی هـم یـک معنـا را نتیجـه       ةابم است و بـا جملـ  س ةقیدی است كه متمم جمل
و آن اینکه خدای تعالی میـان زنـان مطلقـه بـا مردانشـان رعایـت مسـاوات را         دهد یم

ــر زنــان دارنــد، منظــور    ،كــرده، در عــین حــال درجــه و منزلتــی را هــم كــه مــردان ب
 است، پس آن مقدار كه له زنـان حکـم كـرده، همـان مقـدار علیـه آنـان حکـم         داشته
 )همان(.« رنه بیشت ،نموده

ینجـا نیـز جـاری    اشـود، در   یمـ ( گفته 89یة قیمومیت )النساء/آدر  آنچهاساس،  ین ا بر
تواند مبنای این  یم آنچهاست؛ یعنی آیه داللتی بر نقصان عقل و امور جوهری زنان ندارد. 

)ر.ک؛ مهریـزی،   درجه باشد، قوّت جسمانی مـردان و ضـعف احساسـی و عـاطفی اسـت     
حقـوق متقابـل زن و مـرد     ةتکمیلی است بر آنچه دربار ،در حقیقت (. این جمله76: 6831

عدالت میان زن و مرد به این معنـی   ةلئمفهوم است كه مسبدین  ،و در واقع است هگفته شد
آیـا راسـتی الزم اسـت     .ها در همه چیز برابرند و همراه یکدیگر گام بردارنـد  نیست كه آن

(. بنـابراین،  697: 1ج ، 6879  )ر.ک؛ مکـارم شـیرازی،   ی باشـند آن دو در همه چیز مساو
كند همان گونه كه مردان باید در روابط خود با زنان جانـب معـروف را    یمعدالت اقتضاء 

ها بنذیرنـد و   ینهزم(، زنان نیز باید تفاوت مردان را در برخی 66رعایت كنند )رک؛ النساء/
فَالصَّـالِحَاتُ قَانِتَـاتٌ حَافِظَـاتٌ    تی انجام دهنـد:  درس تکالیفی را كه به دوش آنان است، به

 (.89 /نساء)ال لِّل غَیبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ
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معتقـد اسـت و    الرِّجَـالُ قَوَّامُـونَ عَلَـی النِّسَـاء    این دیدگاه به انشایی بـودن جملـة   
 گوید آیه در مقام تبیین وظیفـه و انشـاء یـک حکـم تکلیفـی اسـت نـه اعطـای مزیـت.          یم

؛ یعنـی  «یَا أَیُّهَا الرِّجَالُ كُونُـوا قَـوَّامِینَ  »یعنی  ،الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءبنابراین، تعبیر 
شما ای مردان، به امر خانواده قیام كنید. بر اساس این دیدگاه، آیـه مربـوط بـه درون خانـه     

ن است، نه اسـارت زن و  است، نه صنف مردان و صنف زنان و در مقام بیان وظیفة مرد و ز
در این « قوّام» است و« الرّجال بما أنّهم أزواج»در این دیدگاه، « الرّجال»امارت مرد. معنای 

ر.ک؛ ) یطرهسـ دیدگاه، به معنای مدیر، مسـئول و رئـیس اسـت نـه حاكمیـت و والیـت و       
 (.879: 8ج ، 6879و مکارم شیرازی،  861ـ866: 6879جوادی آملی، 

صـیوة مبالوـة قـائم    « قوّامـون »سورة نساء باید گفـت واژة   89یة آقبل،دربارة  عالوه بر بیانات
برخاســتن بــه معنــی  قــرآندر « قعــود»اســت. مــادة قیــام در مقابــل « قــام، یقــوم، قیامــاً»اســت از 

امـر  (، وقـوع  1المائـده/ اراده )(، عـزم و  19الروم/دوام )(، ثبوت و 18البقره/توقف )(، 86النمل/)
نیـز قـوام، یعنـی     89( است. در آیـة شـریفه   18المزمل/) یكارمشوول شدن به ( و 69ـ61الروم/)
 (.91: 7ج ، 6876به امر و سرپرست است )ر.ک؛ قرشی، « قائم»و « قیّم»

 «اسـت قیام به شخص كه یا بـا تسـخیر   »كند:  یمراغب اصفهانی قیام را به سه صورت مطر  
ک شـیء كـه بـه معنـای مراعـات و حفـظ آن       قیـام بـه یـ   »(، 6الزمر/) «یاراختبا »( و یا 688هود/)

(. ایشان قیـام در آیـة مـذكور    1المائده/) «یزیچقیام قصدی بر »( و 88و الرعد/ 3المائده/) «است
داند؛ یعنی مردان با اختیار خویش به امر زنـان بـه    یمقیام به شخص، آن هم با اختیار »را به معنای 

در آیـه را بـه   « قیام»نیز  العرب لسان(. مؤلف 168 :6ج .، ق 6961راغب اصفهانی، ) «خیزند یمپا 
 البحـرین  مجمـع (. 961: 61ج .، ق 6969منظـور،   ر.ک؛ ابـن ) داند یممعنای محافظت و اصال  

دانـد كـه بـا دو دلیـل      یمـ « السیاسةة قیـام الـوالء و  »را در آیة شریفه بـه معنـای   « قوامون»نیز واژة 
ر.ک؛ ) آیـد  یمـ دسـت   انفـاق( بـه  مـردان ) تفضیل( و كسبی از سـوی  خداوند )موهبتی از سوی 

 (.876: 8ج ، 6879طریحی، 

: کُونُوا  قَوَّامِینَ بِال قِس ـطِ شُـهَدَاء  رود؛ مثل  یمكار  به« باء»گاهی با حرف جرّ « قوامون»واژة 
 ؛«عَلَـی »( و گاه با حـرف جـرّ   3)المائده/ یدبرای خدا به داد برخیزید ]و[ به عدالت شهادت ده
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بحث. در صورت دوم، به معنای مراقبـت، دوام و ثبـات اسـت. البتـه چـون صـیوة        مثل آیة مورد
 وَمِـن هُم مَّـن  إِن   یة شـریفه  آاست. شاهد ما  مبالوه است، به معنی كمال مراقبت و حفاظت آمده

 کیـ هسـتند كـه اگـر    [ ]از اهل كتـاب  یكسان :تَأ مَن هُ بِدِینَارٍ الح یؤَدِّهِ إِلَیکَ إاِلح مَا دُم تَ عَلَیهِ قَآئِمًا
)و بـر   یسـت یابهـا   سـر آن  یكه باال یمگر تا زمان ،گردانند یبه تو بازنم ،یهم به آنان بسنار نارید
در این آیه یـک مسـئولیت اسـت    « قوام»بنابراین،  (.79/عمران آل) است «( یها مسلّط( باش آن

معنـای كفالـت، حمایـت،    است، نه سبب برتری او بر زن. به همـین   كه بر عهدة مردان نهاده شده
)ر.ک؛  انـد  نمـوده كارگزاری، رسیدگی، نگهبانی و سرپرسـتی را برخـی از مفسـران نیـز اشـاره      

: 1ج .، ق 6918بالغــی،  و 113: 7ج .، ق 6966اهلل،  ؛ فضــل 991: 63ج ، 6868جـوادی آملــی،  
689.) 

 و تقطیع آیات هیسو ک. پرهیز از نگاه ی4ـ2

ین مطلب تأكید كرد كه بسیاری از شبهات وارده بـر معـارف   عالوه بر مطالب فوق، باید بر ا
و  موضـوع  هـم ناشی از نگاه یکسویه به یک یا چنـد آیـه و غفلـت از آیـات      قرآن كریمنورانی 

های تفسیر موضوعی، مبحث مبـانی و قواعـد فهـم و     یوهشمخالف موضوع است كه در مباحث 
جـدّی  هـای كلـی و    یبآسـ  جملـه  ازمندان، . به تعبیر برخی اندیشاست شده پرداختهتفسیر به آن 

تقطیع است؛ یعنی ممکن اسـت محقـم بـا جـدا كـردن آیـات، از        ،مطالعات و تفاسیر موضوعی
بر این اساس، باید تفسـیر موضـوعی بـا     .سیاق غافل شود نیز ن موجود در آیات قبل و بعد وئقرا

(. 837: 1ج ، 6868هانی، تفسیر ترتیبی همراه باشد تا گرفتار لوزش نگردد )ر.ک؛ رضـایی اصـف  
اسـت. سـنس    قرآنیی به موضوعات ا شبکهروند صحیح تفسیر موضوعی، نگاه سیستمی و 

جدا كـردن مطلقـات و عمومـات و نیـز مبیّنـات و محکمـات از مقّیـدات و خصوصـات و         
 مجمالت و متشابهات.

و در موضوع بحث ما، باید تمام آیاتی كـه بـه وجـه اشـتراكی زن و مـرد در اصـل خلقـت        
ی تکـوینی و  هـا  تفـاوت كند، در كنار آیاتی كه به  یمی برابر این دو اشاره ها ارزشهدف آن 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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ی خاص جنسیتی بـرای مـردان و   ها نقشها و  یتمسئول.. و نیز آیاتی كه بیانگر رعایت اخالق و.
، وگرنـه مفسـر دچـار    افتی دستبه زن  قرآنزنان است، دیده شود تا به دریافت درستی از نگاه 

 اشتباه در فهم و لوزش خواهد شد.

و آیـات  با لحا  سـیاق جمـالت    قرآنبسیاری از موارد مورد استناد در شبهة مردگرایی در 
دهـد؛ بـه عنـوان مثـال،      یمـ فهم متفاوتی را بـه فهمنـده مـتن     موضوع همو نیز امعان نظر به آیات 

یی به مـردان راجـع بـه زنـان دارد،     ها سفارشآیات مربوط به جهاد و یا آیات مربوط به زنان كه 
ـ  مشخصاً خطابی مردانه خواهد داشت. نمونة این مطلب، آیـات زیـر اسـت:     نِ وَیس ـأَلُونَکَ عَ

ال مَحِیضِ قُل  هُوَ أَذًی فَاع تَزِلُوا  النِّسَاء فِی ال مَحِیضِ وَالَ تَق رَبُوهُنح حَتحی یط هُر نَ فَِِذَا تَطَهَّـر نَ  
ــبُّ       ــوَّابِینَ وَیحِ ــبُّ التح ــهَ یحِ ــهُ إِنح اللّ ــرَکُمُ اللّ ــثُ أَمَ ــن  حَی ــأ تُوهُنح مِ ــرِینَفَ  ال مُتَطَهِّ

قُ مَرحتَانِ فَِِم سَاکٌ بِمَع رُوفٍ أَو  تَس رِیحٌ بِِِح سَانٍ وَالَ یحِلُّ لَکُم  أَن تَأ خُذُوا  الطحالَ(؛111بقره/)ال

ـ      الَ مِمَّا آتَیتُمُوهُنح شَیئًا إِالح أَن یخَافَا أَالح یقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَِِن  خِف ـتُم  أَالح یقِیمَـا حُـدُودَ اللّـهِ فَ
اف تَدَت  بِهِ تِل کَ حُدُودُ اللّهِ فَالَ تَع تَدُوهَا وَمَن یتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُو لَئِکَ هُمُ  جُنَاحَ عَلَیهِمَا فِیمَا

النِّسَاء أَو  أَک نَنتُم  فِی  خِطْبَةِوَالَ جُنَاحَ عَلَیکُم  فِیمَا عَرحض تُم بِهِ مِن  (؛ 116)البقره/  الظحالِمُونَ

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

را مخاطب همة آیات بگیریم، وگرنه انسجام آیـات، بلکـه جمـالت یـک آیـه بـه هـم خواهـد         
فرمایـد:   یمـ اسـت و   رة بقره خطابی مردانه اتخـاذ نمـوده  سو 188ریخت؛ به عنوان نمونه، در آیة 

    کُـم  نِسَآؤُکُم  حَر ث: لحکُم  فَأ تُوا  حَر ثَکُم  أَنحی شِئ تُم  وَقَدِّمُوا  ألَنفُسِـکُم  وَاتحقُـوا  اللّـهَ وَاع لَمُـوا  أَنح

سبب حفظ سـیاق اسـت، نـه     ( و این گفتمان مردانه به118)البقره/  ال مُؤ مِنِینَمُّالَقُوهُ وَبَشِّرِ 
 ارزشگذاری بیشتر به مردان.

 یمحور تناسبی به جای محور تشابه. پرهیز از نگاه 5ـ2

تفـاوت قائـل بـود، بایـد بـین       قرآنی در شناخت زبانكه باید بین مسائل ارزشی و  گونه  همان
 تمسائل اخالقی و حقوقی نیز تفاوت قائل شد. روشن است با یک نگاه سطحی در برخـی آیـا  

كـه در آن   میكنـ  یمـ در باب زن و مرد، ما با نظام متفاوت حقـوقی برخـورد    قرآنحقوقی 
ویـژه در   ؛ بـه شـود  یمـ ی متفاوتی برای رسیدن به اهداف مشترک مشاهده ها روشاصول و 
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ی از عدالت یبمباحث خانوادگی كه طر  اسالم، تفاوت حقوقی است. اما استنتاج تبعیض و 
 و مرد، استنتاج صحیحی نیست.نگاه متفاوت حقوقی به زن 

 مقام انسـانیت( و در هـدف خلقـت   ) سؤال اصلی این است: اینکه زن و مرد در اصل خلقت
ایمان و عمل صالح( با هم برابرند، آیـا نتیجـة   ) مقام عبودیت( و در راه رسیدن به هدف خلقت)

ی وجود نـدارد؟ اینکـه   آن الزاماً تشابه حقوقی، تربیتی و تکلیفی خواهد شد؟ یا بین این دو تالزم
سـازد، هرگـز بـه معنـای امتیـاز تربیتـی        آیات و روایات ما را به جنسیتی بودن تربیت رهنمون می

اسـالم بـا تسـاوی حقـوق زن و مـرد مخـالف       »به گفتة برخی اندیشمندان، مرد یا زن نیست. 
و  اسـت  نیست، بلکه با تشابه حقوق آن دو مخالف است. اسالم نه حقوق مشابه وضع كرده

 (.661ـ669: 6831)مطهری، « های مشابه نه تکالیف و مجازات

هر سه بـه  « گذاری نظام قانون»و « نظام ارزشگذاری»، «نظام تکوین»در اندیشة اسالمی، 
گردد و آفریننـدة جهـان در پـی هـدایت انسـان در       ارادة تکوینی و تشریعی خداوند بازمی

هـا و   است نظام ارزشی و نظـام واگـذاری نقـش   رو، الزم   است. از این ها برآمده تمام زمینه
هـا و   حقوق با طبیعت زن و مرد هماهنگ باشد و به همـین دلیـل، اصـرار بـر برابـری نقـش      

حقوق به دلیل آنکه به تعارض میـان طبیعـت جنسـی و سـاختارهای اجتمـاعی، فرهنگـی و       
در نظام تربیتی (. آنچه 689: 6833نژاد،  انجامد، قابل دفاع نیست )ر.ک؛ زیبایی حقوقی می

اسالمی در بحـث مبـانی بـین زن و مـرد مسـاوی و مشـترک اسـت، تسـاوی زن و مـرد در          
پذیری و شایسـتگی رشـد، دوبُعـدی و مختـار بـودن ایـن دو، اشـتراک در فطـرت،          تربیت

هـا و اسـتعدادها بـر اسـاس      برابری ارزشی در اصل خلقت و هدف آن است، اما در دارایی
ــ  ــین زن و م رد تفــاوت تکــوینی وجــود دارد كــه خــود یــک مبنــای  حکمــت و عــدالت ب

 پردازیم. شناسی مهم است و در ادامه به آن می انسان

بنـابراین، از میـان سـه الگـوی      بودن وی شـود.  بودن زن نباید باعث فراموشی زن  انسان 
مکملیـت( زن و مـرد، الگـوی سـوم پذیرفتـة      ) گرایـی  گرایی و تعامـل  گرایی، تساوی تقابل

ات است؛ زیرا با اصل عدالت سازگارتر است. برابری تنها در صورتی عدالت آیات و روای
هـا را در اصـل    خود با آنکه انسـان  قرآنها یکی باشد.  است كه شرایط، یکسان و استحقاق
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كنـد كـه باعـث تفاضـل      داند، اما در برخی آیـات بـه امتیـازاتی اشـاره مـی      خلقت یکی می
و  68؛ الحجـرات/ 69؛ النسـاء/ 6و انفاق )ر.ک؛ الزمر/هاست؛ مثل دانایی، جهاد، تقوا  انسان

كند؟ تساوی یا تفاوت در امتیـازات؟ اصـوالً    (. حال عدالت الهی چه اقتضاء می68الحدید/
آورد كه البتـه در واقـع    ویژه زن و مرد به میان می سخن از زوجیت كلّ عالم، به قرآنوقتی 

هـای قطعـی اشـاره دارد،     ک و تفـاوت های مشـتر  طور ضمنی، به دارایی  نیز چنین است. به
معنا خواهد بود. اصل تسـاوی زن و مـرد بـا زوجیـت كـه یـک واقعیـت         وگرنه زوجیت بی

 گوید: تکوینی است، ناسازگار است. عالمه طباطبائی می

كنـد، ایـن اسـت كـه بایـد حقـوق و وظـایف، یعنـی          آنچه فطـرت اقتضـا مـی   »
دهـد یـک طایفـه از     باشد و اجازه نمـی ها بین افراد انسان مساوی  ها و دادنی گرفتنی

حقوق بیشتری برخوردار و طایفة دیگری از حقوق اولیة خود محروم باشـد، لـیکن   
كنـد، ایـن نیسـت     مقتضای این تساوی در حقوق كه عدل اجتماعی به آن حکم می

جملـة  ی اجتماعی متعلم به همة افراد باشد... و این همـان اسـت كـه    ها مقامهمة كه 
ِـ    دَرَجَتةٌ ث لُ الحذِی عَلَیهِنح بِـال مَع رُوفِ وَلِلرِّجَـالِ عَلَـیهِنح    وَلَهُنح م  یمٌوَاللّـهُ عَزِیـز: حَکُ

عـین اینکـه اخـتالف طبیعـی      كند، چون این جمله در یم( به آن اشاره 113)البقره/ 
« كنـد  پـذیرد، بـه تسـاوی حقـوق آن دو نیـز تصـریح مـی        بین زنان و مـردان را مـی  

 (.179: 1ج .، ق 6966)طباطبائی، 

 . گفتمان مردانه، معلول حضور اجتماعی بیشتر مردان است6ـ2

، زنـدگی  قـرآن دهـد كـه از آغـاز تـاریخ تـا زمـان نـزول         بررسی اجمالی تاریخ نشان می
اجتماعی در تمام ابعاد اقتصـادی، سیاسـی، نظـامی، مـدیریتی، فرهنگـی و یـا حتـی علمـی بـا          

هـای متفـاوت تکـوینی     این امـر خـود معلـول توانـایی     كه  تکاپوی مردان همراه و همدم بوده
وقتـی بـه گـزارش تـاریخی      قرآنمردان نسبت به زنان است. در این شرایط، طبیعی است كه 

كند، به نقش پررنـگ مـردان اشـاره كنـد و      پردازد، یا حکمی از احکام الهی را تشریع می می
المقـدس( و ملکـة سـبأ )بـه      م بیـت اگر در مواردی این نقش را زنانی مثل مریم )به عنوان خاد

 است، ابایی از طر  همراه با تمجید آن ندارد. عنوان پادشاه( بر عهده داشته
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پـردازد، عنصـر    حتی در مواردی كه به گفتار و رفتـار دو گـروه مـؤمن و كـافر مـی      قرآن
ان و است؛ زیرا این مردان بودند كـه در دو جبهـة ایمـ    اصلی را در این موارد، مردان قرار داده

تـری داشـتند. داسـتان اصـحاب      كفر هم به عنوان مدافع انبیاء و هم مخـالف، ظهـور پررنـگ   
ویـژه بـا    اسـت؛ بـه   قرآنای از مردان باایمان و كافر در  اسرائیل نمونة برجسته كهف و قوم بنی

توجه به خصوصیات تکوینی مختص مردان، مانند توانایی جسمی بیشتر و درک كلـی امـور،   
را بـر   قـرآن است. این نکتـه   ه صورت یک عنصر اجرایی و كارپرداز بروز كردهمرد همواره ب

( را متوجه مـردان  89های اجرایی جامعه، مثل مدیریت خانواده )النساء/ آن داشت تا مسئولیت
كند و آنان را مکلف با انجام آن بداند؛ به عنوان نمونه، آیات آغاز سورة نساء تـا آیـة ششـم    

اسـت، امـا در آیـة هفـتم كـه       شاره دارد، خطاب را متوجه مردان نمـوده كه به مسائل اجرایی ا
كند و زنـان را   كشد، نوع خطاب توییر می بحث از دایرة تکلیف اجرایی به مسائل حقوقی می

أَم ـوَالَهُم    وَآتُوا  ال یتَامَی أَم وَالَهُم  وَالَ تَتَبَدَّلُوا  ال خَبِیثَ بِالطحیبِ وَالَ تَأ کُلُوا سازد:  نیز متوجه می

وَإِن  خِف تُم  أَالح تُق سِطُوا  فِی ال یتَامَی فَانکِحُوا  مَا طَابَ لَکُـم   * إِلَی أَم وَالِکُم  إِنحهُ کَانَ حُوبًا کَبِیرًا

یمَانُکُم  ذَلِکَ أَد نَـی  أَو  مَا مَلَکَت  أَ فَوَاحِدَةًمِّنَ النِّسَاء مَث نَی وَثُالَثَ وَرُبَاعَ فَِِن  خِف تُم  أَالح تَع دِلُوا  

طِب نَ لَکُم  عَن شَیءٍ مِّن هُ نَف سًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا  فَِِن  نِحْلَةًوَآتُوا  النحسَاء صَدُقَاتِهِنح *  أَالح تَعُولُوا 

وَاک سُوهُم  وَقُولُوا  لَهُـم    یهَاهُم  فِوَالَ تُؤ تُوا  السُّفَهَاء أَم وَالَکُمُ الحتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُم  قِیاماً وَار زُقُو *
وَاب تَلُوا  ال یتَامَی حَتحی إِذَا بَلَغُوا  النِّکَاحَ فَِِن  آنَس تُم مِّن هُم  رُش ـدًا فَـاد فَعُوا  إِلَـیهِم      *قَو الً مَّع رُوفًا 

کَـانَ فَقِیـرًا    کَانَ غَنِیـا فَل یس ـتَع فِف  وَمَـن     أَم وَالَهُم  وَالَ تَأ کُلُوهَا إِس رَافًا وَبِدَارًا أَن یک بَرُوا  وَمَن 
لِّلرِّجَـالِ  * فَل یأ کُل  بِال مَع رُوفِ فَِِذَا دَفَع تُم  إِلَیهِم  أَم وَالَهُم  فَأَش هِدُوا  عَلَیهِم  وَکَفَی بِاللّـهِ حَسِـیبًا   

یبٌ مِّمَّا تَرَکَ ال وَالِدَانِ وَاألَق رَبُونَ مِمَّا قَـلح  نَصیبٌ مِّمَّا تَرَکَ ال وَالِدَانِ وَاألَق رَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِ

شـود،   یمـ سنس در آیة بعد، چـون بحـث اجرایـی     (.7ـ1)النساء/ مَّف رُوضًامِن هُ أَو  کَثُرَ نَصِیبًا 
أُو لُـوا  ال قُر بَـی وَال یتَـامَی     الْقِسْتمَةَ وَإِذَا حَضَـرَ  رود:  یمـ دوباره روی سخن به سوی مردان 

 (.3)النساء/  مَّع رُوفًاال مَسَاکِینُ فَار زُقُوهُم مِّن هُ وَقُولُوا  لَهُم  قَو الً وَ

گویـد، كـامالً در    دربارة مردان و یا با مـردان سـخن مـی    قرآناین بیان در مورادی كه 
در یـک حکـم كلّـی     قـرآن آیات الهی مشهود است. اما در ناحیة اعطای پـاداش، هرچنـد   

ن    أَنِّیسازد:  برای زنان نیز مطر  می های اخروی را پاداش نکُم مِـّ الَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِـّ

های سنگین اجرایی به  (. اما روشن است كه چون مسئولیت669عمران/  )آل أُنثَیذَکَرٍ أَو  
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هـا توجـه بیشـتری     صورت فراگیر بر دوش مردان است، در مقام اعطای پـاداش نیـز بـه آن   
مل است و عمل با دو متویر كمّی و كیفی، پاداش متفـاوتی را در پـی   شود. پاداش، نتیجة ع

 قـرآن خواهد داشت. این حقیقت در ناحیة كیفرهای اخـروی نیـز جـاری اسـت. بنـابراین،      
آورد، باز خطاب اصـلی متوجـه مـردان اسـت      های اخروی به میان می وقتی سخن از عذاب

 كه دقت و توجه به این نکته ضروری است.

است كه حضور طبیعـی و اجتمـاعی مـردان بـا پدیـدة مردسـاالری كـامالً         شایستة ذكر
هـا و   ویژه در تبیـین مسـئولیت   به حضور اجتماعی مرد، به قرآنتفاوت دارد. بنابراین، توجه 

تکالیف وی، به هیچ روی نشان از نفی شایستگی ذاتی زنان در گفتگوهای خداوند نیسـت  
 (.39 :6866، زن و خانواده در افم وحی)ر.ک؛ 

 گیری یجهنت

از جملــه شــبهاتی اســت كــه برخــی مستشــرقان و  « و فرهنــگ مردگرایــی قــرآن»شــبهة 
هـای   اند. بر این اساس، واردكنندگان شبهه معتقدند كه خطـاب  وارد كرده قرآننواندیشان به 

و ترجیح حقوقی مرد به زن متأثر از فرهنگ عرب جـاهلی اسـت. ایـن پـژوهش      قرآنمردانة 
 است: دست یافته ررسی این شبهه و برای پاسخ به آن بدین نتای ضمن تبیین و ب

شناختی را بـا مباحـث اخالقـی و كالمـی خلـط       ـ واردكنندگان شبهة مذكور مباحث زبان
معنـا و نیـز    موضـوع و هـم   پوشـی از آیـات هـم    اند و با نگاهی یکسویه به آیات و چشـم  نموده

انـد. همچنـین،    ات و اشتباه در فهم شـده رعایت نکردن قاعدة سیاق در فهم، موجب تقطیع آی
هـای تکـوینی بـین زن و مـرد،      متنـی، مثـل وجـود تفـاوت     توجهی آنـان بـه مباحـث بـرون     بی
محوری، موجب فهـم نادرسـت    محوری به جای تناسب های اختصاصی و نیز اصل تشابه نقش

 است. از این دسته آیات شده

هـای فرودسـتانه،    بـرخالف نگـاه   ، این كتـاب الهـی  قرآنرغم این تصور نادرست از  علی
جایگاه ارزشی باالیی برای زن قائل است و هرگز از فرهنگ عرب عصر نزول در ایـن زمینـه   

بـه سـمت مـردان نیسـت، بلکـه هـم        عمومـاً  قـرآن است. به عالوه، رویکرد سـخن   متأثر نبوده
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ردم را خطاب خصوصی به زنان دارد و هم خطاب با عنوان فراگیر زن و مرد كـه انسـان یـا مـ    
های مشـترک بـین زن و مـرد، مـردان را فقـط مـورد        دهد و اینکه در خطاب مخاطب قرار می
دهد، یا از باب حفظ كرامت زنان است و یا از نظر یـک قاعـدة ادبـی بـه نـام       خطاب قرار می

 تر مردان در جامعه است. تولیب و مجازگویی و یا به دلیل حضور پررنگ

هـای تکـوینی بـین زن و مـرد،      رد بـا تکیـه بـر تفـاوت    در برخی مـوا  قرآناز سوی دیگر، 
هـای اختصاصـی    است و بر این اسـاس، از نقـش   محوری را در نظر داشته همواره اصل تناسب

اسـت و حقـوق و    زن و مرد و نیز تفکیـک بـین محـیط اجتمـاعی و خـانوادگی سـخن گفتـه       
در حقـوق و   اسـت. رعایـت تناسـب بـین زن و مـرد      های متفـاوتی را مطـر  نمـوده    مسئولیت

تکالیف جزئی از معمای هستی است كه در مسیر دستیابی به اهـداف كـالن خلقـت تعریـف     
 شود و این به معنای نگاه فرودستانه به زن نیست. می
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بیــروت:  .8. چ الکشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل.(. ق 6966زمخشــری، محمــود. )
 دارالکتاب العربی.

 . قم: جمال.6(. چ 6837. )قرآنزن از زبان 

 . قم: بوستان كتاب.6(. چ 6866. )زن و خانواده در افق وحی

 چاپ صبحی صالح. قم: هجرت. .البالغه نهج.(. ق 6969شریف الرّضی، محمدبن حسین. )

 .األعلمی مؤسسة. بیروت: المیزان.(. ق 6966طباطبائی، محمدحسین. )

 . تهران: ناصرخسرو.8. چ قرآنالبیان فی تفسیر ال مجمع(. 6871بن حسن. ) طبرسی، فضل

 . تهران: كتابفروشی مرتضوی.8چ . البحرین مجمع(. 6879طریحی، فخرالدّین. )
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یـاء التـراث   اح. بیـروت: دار  قـرآن التبیان فی تفسیر ال.(. ق 6918طوسی، محمدبن حسن. )
 العربی.

ــ  فضــل ــید محمدحس ــی ال  .(. ق 6987ین. )اهلل، س ــن وح ــیر م ــرآنتفس ــروت: 1چ . ق . بی
 دارالمالک.

 .ره()ینیخم. قم: مؤسسة امام 6. چ و فرهنگ عصر نزول قرآن(. 6866فقیه، حسین. )

 .اإلسالمیة. تهران: دارالکتب 1چ . قرآنقاموس  (.6876اكبر. ) قرشی، سید علی

 . تهران: جامی.8فر پوینده. چ . ترجمة محمدجعزنان از دید مردان(. 6876گرو، بنوات. )

. تعریب محمد یوسف موسی و علی فی االسالم الشریعةو  العقيدةتا(.  گلدزیهر، اگناز. )بی

 .الحدیثیةحسن عبدالقادر. مصر: دارالکتب 

 . بیروت: دار احیاء التراث.تفسیر المراغیتا(.  مراغی، احمدبن مصطفی. )بی

 .ره()ینیخم. قم: مؤسسة امام 3. چ ها پاسخو  ها پرس (. 6866مصبا  یزدی، محمدتقی. )

 .اإلسالمیة. تهران: دارالکتب 6. چ تفسیر الکاشف.(. ق 6919مونیه، محمدجواد. )

 .اإلسالمیة. تهران: دار الکتب 6. چ تفسیر نمونه(. 6879مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. )

. ترجمـة حسـین   وسـطی  یر اسالم بـر اروپـای قـرون   تأث (.6873مونتمگری وات، ویلیام. )
 .ره()ینیخم. قم: مؤسسة امام 6عبدالمحمدی. چ 

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

 . تهران: نشر فرهنگ اسالمی.6. ترجمة محمدحسین آریا. چ سوءتفاهمات
 تهران: علمی و فرهنگی.. 1چ  شخصیت و حقوق زن در اسالم.(. 6831مهریزی، مهدی. )

 . تهران: علم.6. چ و مسئلة زن قرآن(. 6868ـــــــــــــــــــ . )

زاده، آتنـا بهـادری و كـاووس     . ترجمـة فـردوس آقاگـل   و زن قرآن(. 6869ودود، آمنه. )
 : علمی.تهران روحی. 
 


