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مقدمه

معناشناسي ) ،(Semanticsدانش بررسي و مطالعهي معاني است (عمرمختار.)20 :
بهط��ور کلي ،بررس��ي ارتباط ميان واژه و معنا را معناشناس��ي ميگويند .در
معناشناس��ي زباني ،به دنبال کش��ف عملکرد ذه��ن در درک معني از طريق
زبان هستيم .زبانشناسي نوين ،پژوهش پيرامون خواص مربوط به معاني را
به شيوههاي عيني و سيستماتيک دنبال کرده و در اين راه دامنهي وسيعي از
زبانها و بيانها را در نظر ميگيرد (صفوي.)30 :
تاکنون با روشهاي مختلفي از روشهاي تفسيري دربارهي موضوع زنان
از منظر قرآن پژوهشهايي صورت گرفته است .در اين نوشتار برآنيم که از
روش معناش��ناختي مکتب «بن آلمان» و به ص��ورت نمونه از کتاب «خدا و
انسان» ايزوتسو در اين فرايند ،تا حد امکان الگوگيري شود .ايزوتسو با توجه
ب��ه دو مبناي مهم يعن��ي توجه به بافت زبان��ي ) (linguistic contextيا همان
س��ياقي و بافت موقعيتي ) (context of situationيا همان جغرافياي نزول آيه،
روشي را در فهم متن ارائه ميکند که عبارتاند از:
الف ـ فهم ابتدايي کلمه؛
ب ـ تعريف بافتي يا متني که در آن معناي دقيق واژه از روي بافت و از
راه توصيف لفظي روشن شود؛
ج ـ يافت��ن کلمات مترادف نس��بي واژه در متن و تالش در جهت فهم
مؤلفههاي معنايي؛
د ـ فهم معناي واژه از واژگان متضاد؛
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روابط معنايي طرحدار) يعني پهنهها يا بخشهايي که از پيوستگي و ارتباطات
گوناگون که کلمات در ميان آنها حاصل ميآيد (پاکتچي 121 :و .)122
)1ريشهشناسي واژهي نساء

از ديدگاه بيش��تر زبانشناسان ،نساء از ريش��هي نسي يا نسيء به معناي
تأخير انداختن و فراموش شده است .برخي از اين ريشه استنباط کردهاند که
زنان در قرآن به معناي عقبافتادگان و يا فراموش ش��دگاناند (س��حابي :1385

 .)73به احتمال ،واژهي نساء در زبانهاي سامي پيشينهاي طوالني داشته و در
تورات نيز به کار رفته است (سفر پيدايش.)2 :

در زبان س��رياني ريش��هي

ܐܣܢ

نسأ به معناي ستر و پوشش است

) .(Hassan bar buluhe: 1228ک��ه اي��ن معنا نيز با معناي نس��اء در زبان
عربي س��ازگاري دارد .برخي نس��اء را اس��م جمع مرءه و برخي اس��م
جنس جمعي ميدانند که مفرد ندارد و دليل ُخرس��ند کنندهاي براي آن
نياوردهان��د (زبي��دي :ج ،40ص .)69برخي آن را دال ب��ر تعداد زنان فراوان
ميدانن��د (هم��ان) .با توجه به کنار هم آمدن دو ريش��ه أنس و نس��أ در
کتابالعين اين احتمال وجود دارد که نس��اء و انس��ان از نگاه خليل که
مهارت ويژهاي در علم اصوات (phonology) 1ـ دارد ،از اقس��ام اشتقاق
 1ـ علم اصوات يا همان دانش فونتيک ،دانشي است که به خصوصيتهاي گويشي و لهجهاي يک
زبان ميپردازد (رمضان.)83 :1367
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کبير يا نحت 1باشند (فراهيدي :1410ج ،7ص308؛ ازهري  :2001ج ،13ص .2)57در اين
صورت ،نساء به معناي انساني است که روح ديگران در کنار وي آرام مييابد
و دچار ترس و وحشت نميشود .از همين ريشه در قرآن واژهي نسوه به کار
رفته است :و قال نسوة في المدينة (يوسف.)30:
سه ديدگاه دربارهي واژگاني نظير نسأ ،انس ،أسن مطرح است .
نخس��ت آنکه ،اين واژگان همه برگرفته از ريش��ه ثنائي و س��امي أس
هستند .ابراهيم سامرائي ،انستاس کرملي ،مرمرجي دومنکي از طرفداران اين
نظريه هستند (رمضان .) 340 :1367
دوم آنکه ،اين واژگان همه الفاظ مترادفاند .کتابهاي نوشت ه شده دربارهي
ابدال پر است از کلماتي که لغتشناسان آنها را در زمرهي مترادفات شمردهاند.
س��وم آنکه ،اين کلمات به هيچ رو مترادف نيس��تند بلکه همهي آنها به يک
فعل ،که به احتمال بايستي أسس باشد ،برميگردند و ساير افعال در نتيجهي تطور
برخي از اصوات فعل أسس ،که گاه همراه قلب مکاني است ،به وجود آمدهاند .به
احتمال ,رمضان عبدالتواب از طرفداران اين ديدگاه است 3.بنابراين ريشهي نساء
نبايد کلمه ثنائي أس باشد ،بلکه شايد ريشهي آن همان واژهي ثالثي أسس است.
 1ـ نحت ،مشتق شدن کلمهاي از کلمهي ديگر بدون رعايت ترتيب يا اصل حروف است (نادري .)257 :1425
 2ـ وي سه ريشهي نسي و نسأ و أنس را در کنار يکديگر ميآورد .در حاليکه اين سه ريشه از نظر
تلفظ حروف حلقي به ترتيب ريشه با هم يکسان نبوده و نبايستي به دنبال يکديگر بيايند ،بلکه أنس
بايستي در زمرهي حروف حلقي بيايد.
 3ـ اگر چه رمضان عبدالتواب به صورت خاص در بارهي واژه أسس سخني نگفته است ولي از
سخن او دربارهي برخي افعال نظير دعس ،طعس ،طعز ،طحس ،عزد و  ..چنين بر ميآيد که وي
دربارهي واژهي أسس و الفاظ مشابه آن بايد چنين ديدگاهي داشته باشد و يا اساسّا دربارهي واژه
نساء چنين ديدگاهي مطرح است .
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به دس��ت ميآيد ،واژگان نسأ ،انس ،أسن 2ميتوانند همه از ريشهي ثالثي يا
أس باش��ند ک��ه به تدريج به علت تغيي��رات آوايي به صورت
ثنائي أس يا ّ
واژهه��اي مختلف درآمدهاند .اما همچنان مفهوم محوري اس��اس و بنيان در

تمامي اين واژگان باقي مانده است.
معناي لغت نامهاي
 2ـ )1معنا شناسي

ابن فارس در اينباره چنين مينگارد :نسي دو اصل دارد ،ترک کردن و به
تأخير انداختن و هنگامي که ياء آن مهموز ميشود ،تنها معناي تأخير انداختن
تأخر حيضها (ابن فارس :1420ج ،5ص.)223
ميدهد؛ نسئت المرأةّ :

زيات نيز نس��اء را برگرفت��ه از تأخير معرفي ميکند (زي��ات :ج ،2ص.)916

زمخشري اين واژه را برگرفته از ريشهي نسأ ميداند (زمخشري .)470 :1979

بنابراين ريش��هي واژهي نس��اء بايد ريشهي دوم باش��د اما توجيهي که
ابن فارس و ديگران دربارهي وجه تس��ميه زنان به نس��اء دربارهي به تأخير
انداختن حيض دارند ،توجيهي است از جانب خود ايشان و اصل درستي در
کتابهاي لغت نميتوان براي آن يافت.
 1ـ دانش اشتقاق يکي از شاخههاي زبانشناسي است که به تاريخ هر کلمه و زندگي آن را در طول
قرنهاي مختلف ميپردازد (عبدالتواب . )328
 2ـ واژه أسن دو ريشه دارد يکي به معناي متغير و ديگري به معناي سبب و اصل (ابن فارس:1420
ج ،1ص.)104
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 2ـ  )2معناي مصداقي

مصاديق مختلف موجود براي واژهي نساء در قرآن به اين شرح است:
الف ـ با توجه به روايات ،س��بب نزول واژهي نساء در برخي آيات ،زن
خاص يا زنان خاصي هستند.
ن (بقره )232 :ابوبكر
تعضلوهن أن ينكح 
جلهن فال
ّ
و إذا ط ّلقتم النّساء فبلغن أَ ّ
غازي با اس��ناد از حس��ن روايت ميكند كه اين آيه دربارهي همسر معقلبن

يسار نازل شده است (حجتي.)44 :1377
ب ـ گاهي مصداق واژهي نساء در قرآن ،زنان با ايمان هستند؛
ت ( ...فتح)25 :
و لو ال رجال مؤمنون و نساء مؤمنا 

ج ـ گاهي مصاديق نساء در قرآن با توجه به ترکيب اضافي يا وصفي که
در ارتباط با آن به کار ميروند به گروه خاصي از زنان انصراف پيدا ميکنند؛
لستن  ...فال تخضعن بالقول (احزاب.)32 :
بي ّ
يا نساء النَ ّ

از منظر دانش اصول فقه ،احکام اين زنان به زناني که وضعيت مش��ابهي

با ايشان دارند تسري مييابد (حجتي ،همان.)103 :
 )3تطور حوزهي معنايي واژهي نساء
 3ـ  )1حوزهي معنايي واژهي نساء قبل از نزول قرآن

با توجه به آنچه گفته شد ،ابتدا بايستي براي فهم حوزهي معنايي اين واژه
جايگاه زنان در دورهي پيش از نزول قرآن را از دو منظر بررسي کرد:
نخست ،بررس��ي جايگاه زنان در عصر جاهلي و شبهجزيرهي عربستان
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و بررس��ي فرهنگ عرب جاهليت و س��نجش آن با آي��ات قرآن و همچنين
بررس��ي تأثير ش��گرف قرآن در اصالح و دگرگوني قوانين و آداب و رسوم
جاهلي؛ آنچه به اجمال ميتوان اشاره کرد ،زن در ادب جاهلي وسيلهاي براي
کامجويي ،فريبکاري ،1و ملکهاي براي فرمانروايي بوده و گاه نيز چونان اموال
به ارث ميرس��يد (عس��گري  :1367ج ،1ص .)50در واقع ،زنان در عصر جاهليت
موقعيت يکساني نداشتند.
دوم ،بررس��ي جايگاه زنان در فرهنگها و تمدنهاي گوناگون بش��ري
و پيون��د آموزههاي قرآن کريم با مس��ائل و گرفتاريهاي زنان در سراس��ر
جهان؛ با توجه به ديدگاههاي مختلف نظامهاي بشري مانند نظام سرمايهداري
درب��ارهي زنان ,قرآن به عنوان کتابي براي همهي مردم و در همهي زمانها،2
که گويندهي آن داناي همهي پنهانيهاست ،از اوضاع وخيم زنان غافل نمانده
و براي گشودن گرفتاريهاي ايشان راهکارهايي را ارائه کرده است 3.اين نکته
زمان��ي قوت مييابد که نتوان مي��ان آموزههاي دين با فرهنگ عرب جاهلي
پيوند برقرار کرد و بر عکس ميتوان آن آيات را با مسائلي که زنان در همان
و اين فيت السن شيخ التجارب

 1ـ اتعقد يل کيد النساء مبرصد

 2ـ «و ما أَرسلناك ِإ ّ
اس»؛ و ما تو را جز براي همه مردم نفرستادي م (سبأ.)28 :
ال كافّة لِلنّ ِ
البر و البح ِر و ما تسقط مِن ورقة ِإ ّ
 3ـ «و عنده مفاتح الغيب ال يعلمها ِإ ّ
ال يعلمها و
ال هو و يعلم ما في ّ
ِس ِإ ّ
كتاب مبين»؛ كليدهاي غيب ،تنها نزد اوست
ال ف 
ال حب ٍة ف 
ي ٍ
ي ظلمات األرض و ال ٍ
رطب و ال ياب ٍ
و جز او ،كسي آنها را نميداند .او آنچه را در خشكي و درياست ميداند هيچ برگي (از درختي)
نميافتد ،مگر اينكه از آن آگاه است و نه هيچ دانهاي در تاريكيهاي زمين ،و نه هيچ تر و خشكي
وجود دارد ،جز اينكه در كتابي آشكار [در كتاب علم خدا] ثبت است (انعام.)59 :
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زمان در ديگر اديان و يا تمدنها با آن روبهرو بودهاند ،وابسته دانست.

1

 3ـ  )2حوزهي معنايي واژهي نساء در عصر نزول قرآن

قرآن کريم اين واژه را در معناي جديدي برگرفته از مفهوم ارزش��مند و
نيکويي به معناي پش��توانه و تکيهگاه به کار برده اس��ت و اين صحيح است
چون در پس هر نيرويي بايستي منبعي براي تأمين انرژي وجود داشته باشد
که اين ديدگاه از بررسي واژگان مترادف و وابسته به آنکه خواهد آمد قابل
تبيين است.

2

بنابراين ،معناي فراموش شده يا عقب مانده معناي صحيحي براي واژهي
نساء نيست اگرچه در ديگر تمدنها بتوان براي آن مصاديقي مفهومي يافت.
داليل تأييدکنندهي ديگر بر معناي مذکور براي اين واژه آن است که خداوند
ميفرمايد« :و من آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها» (روم.)21 :
 1ـ براي رد ديدگاههاي مطرح در آن زمان در جامعهي اسالمي که تحت تأثير پيوند با اهل کتاب
پيدا شده بود ،مانند خلقت زن از دندهي چپ آدم (تورات  ،سفر پيدايش) ،خداوند ميفرمايد:
نفس ِ
زوجها»؛ اي مردم! از (مخالفت)
«يا أَيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذي خلقكم مِن ٍ
واحد ٍة و خلق مِنها ْ
پروردگارتان بپرهيزيد! همان كسي كه همهي شما را از يك انسان آفريد و همسر او را (نيز) از
جنس او خلق كرد (نساء .)1 :همچنين توهين و بياحترامي که در آيين يهوديت نسبت به زن روا
داشته ميشد (مقدم  .)59 :2005در اسالم تبديل به رعايت حال ضعف و بيماري زن شد ،مانند« :و
تقربوهن حتّي يطهرن ف ِإذا تط ّهرن
المحيض و ال
المحيض قل هو أَذي فاعت ِزلوا ِّالنساء فِي
عن
ِ
ِ
يسئلونك ِ
ّ
فأتوهن مِن حيث أَمركم هّ
الل»؛ و در حالت قاعدگي ،از آنان كنارهگيري كنيد! و با آنها نزديكي ننماييد،
ّ
تا پاك شوند! و هنگامي كه پاك شدند ،از طريقي كه خدا به شما فرمان داده ،با آنها آميزش كنيد
(بقره .)222 :در روايت آمده است که زن را نبايستي در اين حال آزار داد و اين رعايت احترام و شأن
زن است .قال [ابوعبداهلل (ع)] هي لعبتک :فال توذيها (بروجردي  :1409ج ،20ص.)215
 2ـ دقيقًا مانند آنچه ايزوتسو دربارهي معناي واژهي تقوا در ادب جاهلي که به معناي دفاع در برابر حيوان
بود و در قرآن کريم در ارتباط با شبکهاي جديد از واژگان در معناي ترس از خداوند به کار ميرود.
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اين زناناند که با وجود و حمايتشان باعث آرامش در همسرانشان ميشوند.
دربارهي نقش زن ،از قرآن بر ميآيد که زن از مواجههي مستقيم با مسائل
گوناگون در بيرون فضاي خانواده حتياالمکان در صورت مطلوب باز داشته
ميشود؛ «و قرن في بيوتکن و التبرجن تبرج الجاهليه االولي» و در خانههاي
خود بمانيد و همچون دوران جاهليّت نخستين [در ميان مردم] ظاهر نشويد

(احزاب .)33 :بنابراين زنان رکن و اس��اس بنيان خانواده هس��تند و نبايستي در
سطح قرار بگيرند .به عبارت بهتر اگر زن و مرد را به سپاهي تشبيه کنيم زن
نيروي پشتيباني آن است ،نه آن نيروي دفاعي که در جلو سپاه قرار ميگيرد.
چون زن ساختهي قدرت و حکمت خداوند است و او ميداند که در بيشتر
حاالت زن به هنگام حضور در ش��رايط س��خت و دش��وار بيرون از محيط
خانواده آس��يب ميبيند 1.اين پيشبينياي است که خالق جهان و آفرينندهي
انس��ان براي رعايت س�لامت رواني و اجتماعي زنان تدبير کرده است .وي
بايس��تي در مرکز کانون خانواده قرار گيرد و هيچگاه رها و در حاشيه نباشد
(نساء129 :؛ نک :طبرسي ،1372 ،مجمعالبيان ،ج ،3ص .)185زنان مايهي قوام و آرامش و
 1ـ اگرچه اين آيه زنان را از خود نمايي و بروز جنبههاي فيزيکي وجود خود در بيرون منزل باز
میدارد ولي با توجه به قرينههاي منفصل و بيروني ،از جمله روايات ،چنين بر ميآيد که به صورت
کلي حضور زن در محيطهاي بيروني ناامن ،از نظر اسالم پسنديده نيست؛ مانند روايتي از حسن
ِي گه ميگويد« :ما كان فِي ِ
بي ص
بصر ّ
هذ ِه الأْ َمة أَعبد من فاطم َة كانت تقوم َّ
حتي ّ
تورم قدماها و قال َّالن ّ
َ
َ
لها أَ ّي ش 
بعض»
ذريَة بعضها مِن ٍ
فضمها ِإلي ِه و قال ّ
يراها رجل ّ
للمرأة قالت أن ال تري رجال و ال َ
ي ٍء خير ْ
(مجلسي  :1404ج ،43ص .)85مضمون روايت چنين است :بهترين چيز براي زن آن است که هيچ
مردي وي را نبيند و وي نيز هيچ مردي را نبيند.
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تکيهگاه مرداناند و به همين جهت بايستي مردان براي تأمين نيازهاي زنان به
عنوان پايههاي زندگي تالش کرده تا آن بنيان به تزلزل و سستي گرفتار نيايد؛
الرجال قوامون علي النس��اء بما ّ
فضل اهلل بعضهم علي بعض و بما انفقوا من
اموالهم 1و به خاطر وجود همين تکيهگاههاس��ت که برخي مردان بر برخي
ديگر برتري مييابند.
 3ـ  )3حوزهی معنايي واژهی نساء بعد از نزول قرآن

اگرچه اس�لام در راس��تاي تغيير احکام ،تصورات و نوع نگرش نسبت
ب��ه زنان گامه��اي مهم و جدیای برداش��ت ،ليکن به عل��ت نهادينه نبودن
اين ديدگاهها ش��اهد آن هس��تيم که با وجود آموزهه��اي متعالي قرآن کريم
 1ـ قوامون از ريشهي قوم دو اصل دارد ،يکي گروه مردم و ديگري به معناي ايستادگي ،ثبات و
تصميم .به نظر ميرسد بر خالف تصور شايع قوامون در اين آيهي شريفه به معناي مسلط نيست
بلکه به معناي قيام كننده براي اموري كه انسان به آن مكلف ميشود است .عالمه طباطبايي نيز معناي
قيموميت را از اين آيه نفي ميكند (طباطبايي :1417ج ،4ص .)216قيمومت به اين معناست که مرد
حمايت و نگهداري از خانواده را به عهده بگيرد و با عدالت امور خانه را تدبير کند (السعداوي :1384
 .)222فقيهان نخستين نيز که در پي کشف احکام شرعي بودهاند همين معنا را از آيه برداشت کردهاند
(طوسي1387 ،ق :المبسوط ،ج ،4ص )324و به نظر ميرسد نخستين فقيه شيعه که از اين آيه تسبط
مردان را بر زنان برداشت و مطرح کرده است عالمهي حلي ميباشد که شايد در اين ديدگاه از اهل
سنت تأثير پذيرفته است (عالمه حلي 1418 ،ق ،مختلف الشيعه ،ج ،7ص .)80بايستي توجه داشت كه
در اين صورت معناي عبارت بعدي تفضيل مردان بر زنان نخواهد بود بلكه برخي از مردان به خاطر
انجام وظايف شرعيشان بر برخي ديگر برتري دارند و اين معنا صحيحتر به نظر ميرسد تا اينكه گفته
شود مردان فقط به خاطر جنسيتشان برتري يافتهاند ،در حالي كه مالك برتري از منظر قرآن صرفًا تقوا
و عمل انسان است .روايتي از پيامبر در اين باره همين معنا را تأييد ميکند که نسبت مردان به زنان
مانند آبي است كه بر روي زمين قرار دارد (قمي مشهدي  :1368ج ،3ص 397؛ فيض كاشاني :1415
ج ،1ص .)448آري اگر زميني نباشد ،آب معلق خواهد بود و اگر آبي نباشد ،زمين خشک و بيثمر
خواهد بود .از اين گذشته اين معنا با مفهوم لغوي رجال نيز تناسب دارد.
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برخي مفس��ران و انديشمندان همچنان وجود دارد و گويي ساي هی شوم اين
تصورات سنگينتر از آن است که به راحتي بتوان از آن رهايي يافت .مث ً
ال ،در

خطبهاي منس��وب به عبداهللبن مسعود چنين آمده است« :الخمر جماع اآلثام
و النساء حماله الشيطان» :شراب مادر همهي بديهاست و زنان دامهاي شيطان

هستند( .جاحظ  :1423ج ،2ص.)37
البته نبايد نقش اهل کتاب تازه مس��لماني را که باورهاي خرافي خود را
از طريق روايات تفسيري ،در متون ديني وارد ميکردند ناديده گرفت ,مانند
داس��تان خلقت آدم و حوا و يا ماجرايهاروت و ماروت( 1دياري  202 :1379و
224؛ محمد قاسمي .)236 :1380

مهمتر آنکه در تاريخ اسالم شاهد جنگ جمل هستيم که به گفتهي عايشه ـ همسر
پيامبر ـ نوعي خود نمايي جاهلي اس��ت (خطيب  :1402ج ،1ص55؛ ذهبي :ج ،1ص)222

و

 1ـ خالصه آن باورهاي خرافي چنين است که فرشتگان به سبب فسادگری آدميان ,بر خداوند
خردهگيري کردند که چرا چنين موجود فسادگری را آفريد .آنان از خداوند خواستند تا عذابی نازل
کند و همگان را نابود سازد .خداوند برای اثبات نادرستی پندار آنان ,از آنها خواست تا دو فرشته را
به نمايندگی برگزينند و آنان هاروت وماروت را برگزيدند .خداوند آن دو فرشته را به زمين فرستاد
و صفات انسانی به ايشان عطا کرد; آن دو در زمين با زنی زيبا رو ,روبه رو شدند و دل باختند و
پذيرفتند که برای هم بستر شدن با او ,مشرک شوند و شراب بنوشند و قتل نفس کنند و در پايان
نيز به آن زن دست نيافتند و از ديد آنان پنهان شد .خداوند به آنها ندا داد که شما در يک نيم روز,
چهار گناه بزرگ انجام داديد :بت پرستی ,شرب خمر ,قتل نفس ,اهتمام به زنا; پس چگونه بر آدميان
خرده میگيريد و خود را پاک میدانيد .از سوی ديگر خداوند آن زن را به صورت ستارهي زهره,
مسخ کرد .زيرا نام آن زن نيز (زهره) بود و آن دو فرشته را مخير ساخت تا يا عذاب دنيوی را تحمل
کنند و يا کيفر اخروی را ,آن دو عذاب دنيا را برگزيدند و از اين رو در چاه بابل همواره ّ
معذب
میباشند (سيوطي ،بيتا،ج ،1ص.)46
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سرزدن يک رفتار جاهلي از همسر پيامبر خدا بسيار عجيب و گواهي بزرگ
بر نهادينه نشدن آموزههاي اسالمي بين برخي از مسلمانان آن روزگار بود.
بنابراي��ن حوزهي معنايي واژهي نس��اء بس��ته به مي��زان تأثيرپذيري از
آموزههاي قرآن کريم و شرايط تاريخي ،اجتماعي ،جغرافيايي ،سياسي ،و ...
تا کنون بسيار متغير بوده است که ميتوان با نگرشي دوباره به تاريخ حيات
فردي ،اجتماعي و سياسي زنان اين نکته را به روشني تأييد کرد.
 )4بررسي روابط مفهومي واژه

«مارزو» يکي از زبانشناس��ان معاصر چنين ميگوي��د« :بهترين راه حل
براي روشن س��اختن معناي يک واژه ،فراهم آوردن و مقايسه کردن همهي
اصطالحات مشابه ,متضاد و معادل است:
گاه��ي مفاهيم و يا گزارههاي موجود در متن ،معاني يکديگر را روش��ن
ميکنند .گاهي هم يکي از آنها قيدهاي معناي ديگري را آش��نا ميسازد .اين
قبيل روابط «روابط معنايي» نام دارند .روابط معنايي درون متن در تعداد معيني
محدود نش��ده و خواننده تا حدي با قرائت متن روابط معنايي موجود در آن
را کش��ف ميکند .اين روابط گاهي رابطهي همنشيني ) (syntagmaticو گاهي
رابطهي جانشيني ) (paradigmaticدارند .ايزوتسو تمايز ميان روابط همنشيني
و جانشيني را در معناشناسي قرآن به کار گرفت .توجه به روابط درون نصي،
مفس��ر را با امکانات و قابليتهاي معنايي بيش��ماري روبهرو ميکند .وجود
روابط پيچيده در نص ميان نشانههاي گوناگون فهم اين نکته را آسان ميسازد
که هر نشانهاي از نص در حقيقت متن يا متون نهفتهي بسياري است و يکي
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يک واژه ب��ا واژههاي ديگر و تقابلهاي درون نص ،سلس��لهاي از معادالت
معنايي را پيرامون نش��انهها فراهم ميآورد که ممکن اس��ت مفسر در دست
يافتن به اين معادالت با حل آنها ناکام بماند يا اينکه در حل آنها توفيق بيابد.
يک��ي از ويژگيهاي معنايي قرآن وجود اين معادالت معنايي مختلف اس��ت
(قائمي نيا  233 :1389ـ  .)224در اين نوش��تار تالش ميش��ود تا حد امکان روابط
معنايي واژهي نس��اء با واژگان مرتبط روشن شود .البته بايستي توجه کرد در
نظر گرفتن تمامي اين روابط به دليل کاربرد فراوان واژگان مربوط به انس��ان،
زن و مرد در اين کوتاه س��خن ميسر نيست .در هر صورت واژهي نساء يکي
از الفاظي اس��ت که به جنس مؤنث در قرآن اشاره ميکند 1و واژگان ديگري
همچون مؤمنات ،قانتات ،ام و  ...را نميتوان ناديده انگاشت.
 4ـ  )1واژگان مترادف 2و يا وابسته در قرآن

ف ـ ام ،يکي از محوريترين واژگان جنس مؤنث و به معناي ريش��ه و
ال 
اصل اس��ت (مصطفوي :1360ج ،1ص 136؛ طبرس��ي  :1372ج ،1ص )87و در قرآن بارها
بدان اشاره شده است .خليل ميگويد« :به صورت کلي ،هر اصلي که به دنبال
آن اموري متصل آيد« ،ام» ناميده ميش��ود» (راغب اصفهان��ي  )85 :1404و اين واژه
 1ـ بر خالف ادعاي وي ،واژهي نساء در برابر رجال است نه مذکر که در نتيجه زنان فراموششدگان
باشند و مردان در خاطر ماندگان و مذکر به معناي جنس نر از ريشهي ذکر به معناي به ياد آورده
نيست بلکه از ريشهي ذکر به معناي زميني که علف را ميروياند و به معناي جنس نر است و خود
اصلي مستقل از به ياد آورده ميباشد (ابن فارس  :1404ج ،2ص.)358
 2ـ البته در اينجا منظور ما از ترادف يک ترادف کامل نيست.
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در قرآن کريم هميش��ه همراه با نوعي بزرگداشت و تکريم به کار ميرود .اگر
چه خداوند در آيهي  83س��ورهي بقره (بالوالدين احسانا) احترام به والدين را
توصيه ميکند ،ولي دربارهي مادر با يادآوري مش��قات دوران بارداري اهميت

ي وهن
إلنسان بوالديه حملته ّأمه وهن ًا عل 
وصينا ا ِ
دو چندان آن را تأکيد ميکند؛ «و ّ

ي عامين»؛ و اندرز گفتيم انسان را دربارهي پدر و مادر ،بارور گشت
و فصاله ف 
ش در دو سال (لقمان.)14 :
بدو مادرش ،سستياي بر سستياي و از شير بازگرفتن 
ب ـ بن��ت ،يکي از واژگان مرتبط با زنان ،به معناي دختر و از ريش��هي

«بني» به معناي س��اختن و متولد کردن است .از اين ريشه کلمههاي فراواني
مانند ابن و بنت و ...گرفته ش��ده اس��ت؛ بنابراين اين واژه به معناي ريشه و
اصل و بنيان اس��ت (ابن ف��ارس  :1404ج ،1ص .)303در قرآن کريم زن از خانهي
پدر و از همان خردسالي شأن و مرتبه دارد و مرد مؤمن بايستي به آن توجه

داشته باشد .قرآن کريم به روشهاي گوناگون دستور ميدهد که نبايستي به
«حرمت عليكم ّأمهاتكم و بناتكم» (نس��اء)3 :؛ «يا أَيها
دختران بيحرمتي ش��ود؛ ّ
ي
جالبيبهن ذلك أَدن 
عليهن من
بي قل ألزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين
ّ
ّ
النّ ّ
أَن يعرفن فال يؤذين و كان هَّ
الل غفوراً رحيما» (أحزاب.)59 :
از کاربردهاي ديگر واژهي بنات در قرآن سرزنش خداوند نسبت به مشرکان
اس��ت که براي نزول مرتبهي خداوند ،دختران را از آن وي قرار دادهاند .خداوند
مش��رکان را به خاطر اين تصور نابخردانه که پس��ر از دختر بهتر اس��ت 1.آنها را
1ـ مشرکان تنها اهلل را خالق ميدانستند و جايگاه ربوبيت و مالکيت را از آن مقربان و احيانًا فرشتگان
ميدانستند (طباطبايي  :1417ج ،20ص.)323
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علي البنين ما لكم كيف تحكمون»؛ دختران را بر پس��ران ترجيح داده است! شما را

چه شده است؟! چگونه حكم ميكنيد؟! هيچ ميفهميد چه ميگوييد؟! (صافات153 :و

 .)154در جايي ديگر دختران را مايهي حرکت در راه فطرت پاک و سالم و دوري
مردان از ازدواج با دختران را مايهي فساد و تباهي ايشان معرفي ميکند؛ «و جاءه
هن أَطهر
قومه يهرعون إليه و من قبل كانوا يعملون ا َّلسيئات قال يا قوم هؤالء بنات 
ي ّ

لكم»؛ قوم او [به قصد مزاحمت ميهمانان] بهسرعت به سراغ او آمدند ،و پيش از
اين كارهاي بد انجام ميدادند ،گفت« :اي قوم من! اينها دختران مناند براي شما
ي إن كنتم فاعلين» لوط به قوم خود گفت« :من
پاكيزهترند( .هود « .)78 :قال هؤالء بنات 
اين دخترانم را به نکاح شما ميدهم تا اگر خيال عملي داريد انجام دهيد» (حجر.)71 :
در آياتي ديگر از دختر به عنوان پيدايش��گاه و س��مبل حيا و نجابت ياد
ابنتيهاتين»؛ [ش��عيب] گفت« :من
ميکن��د؛ «قال إنّي أريد أن أنكحك إحدي ّ

ميخواه��م يكي از اين دو دخترم را به همس��ري تو درآورم» (قصص« .)27 :و
صدقت بكلمات
مريم ابنت عمران الّت 
ي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و ّ

ربّها و كتبه و كانت من القانتين»؛ و همچنين به مريم دختر عمران كه دامان خود
را پاك نگه داش��ت و ما از روح خود در آن دميديم ،او كلمات پروردگار و

كتابهايش را تصديق كرد و از مطيعان فرمان خدا بود (تحريم.)12 :
جـ مرأة ،از ريش��هي «مري» دو اصل دارد :يکي به معناي مسح کردن و
ديگري به معناي صالبت و اس��تواري در چيزي است که مرء و مرءه هر دو
از همين ريشه بوده و معناي صالبت مد نظر است .کاربرد واژهي «امراه» در
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قرآن به احتمال دربارهي زناني است که به گونهاي به گرفتاري يا سردرگمي

دچار شدهاند؛ «و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراض ًا» (نساء)128 :؛ «قالت
امرأة العزيز اآلن حصحص الحق» (يوسف.)51:

دـ انثي ،از ريش��هي «انث» به معناي زمين س��خت و يا آهن است .براي
نمونه گفته ميش��ود« :س��يف انيث» [به معن��اي] حديد (ابن ف��ارس ،همان :ج،1

ص ،)144ولي در کاربرد قرآني واژهي «انثي و َذکر» بيش��تر به جنبهي جنس��ي
موجود اشاره دارد ،چنان که براي غير انسان نيز به کار رفته است .هنگامي که
عمل زنده بهگور کردن مشرکان را مورد سرزنش قرار ميدهد ،از زن با لفظ
انثي ياد ميکند که نش��اندهندهي کوتهفکري مشرکان و توجه صرف آنها به

ي ّ
ظل وجهه مسو ّدا و
بشر أحدهم باألنث 
جنسيت بود نه انسانيت انسان؛ «و إذا ّ

هو كظيم» (نحل .)58 :در مقابل ،قرآن هرگاه به جنبهي جنسي زن توجه ميدهد،

به سرعت اين نکته را بيان ميکند که مالک برتري نزد خدا عمل صالح است
ي و هو مؤمن
الصالحات من ذكر أو أنث 
نه مذکر يا مونث بودن؛ «و من يعمل من ّ
فأولئك يدخلون الجنّة و ال يظلمون نقيرا» (نساء.)124 :

ه ـ ـ زوج ،فقط يک ريشهي لغوي به معناي مقارنه و نزديکي دارد و براي

مرد و زن به کار ميرود ولي هنگامي که در کنار واژهي «بعل» يا يک ضمير
مذکر به کار رود مانند« :اس��کن انت و زوجک الجنه» (بقره )35 :تنها به معناي
زوج مونث است (ابن فارس ،همان :ج ،3ص.)35
وـ کوثر ،به معناي لغوي «خير فراوان» و در قرآن به معناي خيري است که
همهي امت اسالمي از آن بهرهبرده و باعث ابتر ماندن دشمنان اسالم و نابودي
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آيهي «إنّا أعطيناك الكوثر» (کوثر )1 :در ش��أن حضرت زهرا (س) نازل شده است
(واح��دي  .)495 :1411پس وجود يک زن تا حدي با برکت اس��ت که همهي امت
اسالمي از وي بهرهمند ميشوند و اين نهايت تکريم وجود زن است.

1

زـ انس��ان ،از ريشهي «أنس» به معناي ظهور و آشکاري چيزي است که
نفس آدمي از آن نميترسد و در مقابل جن که به خاطر پوشيدگي انسان از
آن هراس دارد ،قرار ميگيرد (ابن فارس ،همان :ج ،1ص.)145

 4ـ  )2واژگان متضاد 2در قرآن

رجال ،از ريشهي «رجل» به معناي فردي است که بر روي پا راه ميرود
(ابن فارس ،همان :ج ،2ص ،)492بنابراين رجال به معناي انسانهايي است که براي
ايستادگي نيازمند پايه و بنياني استوارند و واژهي نساء در ميان روابط مفهومي
با توجه به کاربرد قرآني آن در مقابل رجال به کار ميرود.
اب ،در زب��ان عرب��ي از واژه «ابو» به معناي رش��د و تغذيه اس��ت و از آن
جهت به پدر اب گفته ميش��ود که تأمين کنندهي نيازهاي مادي افراد خانواده
به صورت معمول ،پدران هس��تند (ابن فارس ،همان :ج )44 ،1و اين در برابر واژهي
«ام» قرار دارد .واژهي ام و اب زماني معنا مييابد که فرزندي وجود داشته باشد،

 1ـ اين مضمون با روايات بسياري که فاطمه (س) را منشأ عالم هستي ،ريشهي اسالم ،عامل حفظ
اسالم و  ..معرفي ميکند سازگاري دارد (ابن طلحه شافعي50 :؛ حلي 504 :1417؛ مسعودي:1420
 274 ،237و 395؛هاشمي  :1422ص.)262
 2ـ در اينجا منظور همان اصطالح تقابل معنايي است.
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بنابراي��ن مادر براي فرزند ،چون اصل ،بنيان و ريش��ه و پدر ،همانند پرورش
دهندهاي مهربان و فراهم کنندهي ش��رايط رشد فرزند است؛ «و ّلما دخلوا من

حيث أمرهم أبوهم» (يوسف .)68 :که يعقوب نبي با دلسوزي پدرانه و با تدبيري

خاص فرزندان خود را از گزند بدخواهان دور ميدارد .اين دو ويژگي واژگاني،

دقيقًا فرايندي است که از نگاه قرآن بايستي در ساختار خانواده صورت گيرد،
البته واژهي ابواه در حالت تثنيه براي مادر نيز به کار رفته اس��ت؛ «و ّأما الغالم
فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان ًا وكفرا» (كهف.)80 :

ذکر ،دو اصل يک��ي به معناي ذکوريت و ديگري به معناي ياد کردن در
براب��ر فراموش کردن دارد ،بنابراين «ذکر» (به معناي مرد) به معناي در خاطر
ماندن نيست (ابن فارس ،همان :ج ،2ص.)357
اخ و اخت ،هر دو از ريش��هي «وخي» به معناي س��مت و جهت اس��ت
و دربارهي برادر و خواهر به معناي همس��و و همجهت به کار ميرود (ابن
ف��ارس ،همان :ج ،6ص .)93در قرآن کري��م واژهي «اخت و اخ» در حالت
مفرد و واژگان «اخوات و اخوان» در حالت جمع فراوان به کار رفته اس��ت.
هم برادران و خواهران نس��بي و رضاعي و هم همکيش��ان را شامل ميشود
(اعراف38 :؛ طه40 :؛ بقره220 :؛ توبه.)24 :
بعل ،ابن فارس براي اين واژه س��ه اصل را ميشناسد .نخست ،به معناي
همراه و دوس��ت که به معناي «بت» از همين ريش��ه اس��ت .دوم ،به معناي
حيرت و س��ردرگمي اس��ت و س��وم ،به معناي زمين مرتفعي است که تنها
يکبار در سال به آن آب ميرسد (ابن فارس ،همان :ج ،1ص .)265به نظر ميرسد
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هرگاه واژهي زوج بار معنايي منفي دارد از واژهي بعل به جاي آن اس��تفاده
ميشود .يکي به محبت مرد؛ «و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا» (نساء )128 :و
ديگري به قدرت فرزند دار شدن وي؛ «و هذا بعلي شيخا» (هود.)27 :
برخي مستش��رقان مانند آرتور جفري و بس��يار ديگري از زبانشناس��ان

ب��ر اين باورند که اي��ن دو واژه از واژگان دخيلي اس��ت که ه��ر دو تقريبًا
در ي��ک مرحل��ه به زبان عربي وارد ش��دهاند س��پس زبان عرب��ي با قدرت
ب��االي خ��ود در س��اخت مش��تقات از اي��ن واژگان مش��تقات فراوان��ي
س��اخته ک��ه هماکن��ون در زب��ان عرب��ي کارب��رد دارد (حج��ازي .)45 :1379
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آنچه ايزوتسو در راستاي ترسيم شبکهي معنايي در قرآن بيان کرد ،مبتني
بر پيوند دو سويهي خدا و انسان با محوريت و مرکزيت خداست که در پرتو
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وج��ود خدا و ارتباط با وي مفاهيم معن��اي جديد و الهي پيدا ميکند؛ مانند
واژهي کفر ،ايمان ،تقوا ،کرامت ،ش��کر و  . ...بايس��تي توجه داشت که زن و
مرد به عنوان نوعي از جنس کلي انسان هر دو در دايرهي مفهومي و مصداقي
انسان در اين شبکهي معنايي ميگنجند؛ «يا أيّها النَاس إنَا خلقناكم من ذكر و
إن اهلل عليم
أنث 
إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم ّ
ي و جعلناكم ش��عوب ًا و قبائل لتعارفوا ّ

خبير»؛ اي مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيرهها و قبيلهها
ق��رار داديم تا يكديگر را بشناس��يد [اينها مالك امتياز نيس��ت ]،گراميترين
ت (حجرات.)13 :
شما نزد خداوند با تقواترين شماست خداوند دانا و آگاه اس 
بنابراين انسان ميتواند زن ،مرد ،برده ،آزاد ،سياه ،سفيد و  ...باشد .ولي بايد
توجه داشت که هر کدام از انواع ياد شده بنا به خصوصيتها و ويژگيهاي
نوع��ي ،دايرهاي از مفاهيم را در بر ميگيرد که از انواع ديگر متمايز اس��ت.
شبکهي معنايي نُويي که هر کدام از انواع مذکور را در بر ميگيرد ،باز با همان
محوريت خداست که توانايي فهم و درک صحيح را مييابد.
پس زنان يکبار به خاطر انس��ان بودن مخاط��ب همهي آياتي که روي
س��خن با انسانهاس��ت خواهند بود و يکبار به خاطر زن بودن در شبکهي
معنايي جديدي قرار ميگيرند که البته جدايي آن از ش��بکهي معنايي کليتر
باعث بروز خطا و توهم در تفسير و فهم قرآن خواهد شد.

1

ش��يوهي تربيتي قرآن در سبک بيان احکام و مس��ائل مربوط به زنان در
 1ـ البته مردان نيز همين ويژگي را دارند براي نمونه در مواردي که احکام مربوط به جنس مرد
است مانند وجوب جهاد جداگانه مورد خطاب قرار ميگيرند و در احکامي که مربوط به انسانها
اعم از مرد و زن است نيز مورد خطاب قرار ميگيرند.
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س��خن با مردان دارد و به مناس��بتهاي گوناگون از نخس��ت تا پايان سوره
مردان مؤمن را به خداترس��ي و پايبندي به عهد و ميثاق و  ...فرا ميخواند.
اين بهترين روش براي پياده کردن درس��ت احکام مربوط به زنان اس��ت. .
مردان بايستي صادقانه به احکامي که از سوي خداوند درباره زنان در سوره
ي نساء آمده است تن بدهند (براي نمونه بنگريد به:صادقي تهراني ،1365 ،ج ،6ص.)145
اين نکته با روش تفس��يري ساختاري در قرآن کريم در سورهي مبارکه نساء
بيش از بيش تبيينپذير است.
در س��ورهي مبارکهي نساء به روشني ديده ميشود که خداوند چگونه با
بيان مس��تقيم يا غير مستقيم مردان مس��لمان را متوجه چند نکتهي بنيادي و
مهم ميکند:
الف ـ زنان و مردان نزد خداوند برابرند و مالک برتري نزد خداوند تنها
کردار فرد اس��ت و زناني چون مريم به درجهاي رسيدند که کلمهي الهي به
ايشان رسيد (نساء.)1:
ب ـ مردان تازه مس��لماني که تا ديروز براي زنان حقوق چنداني قائل نبودند،
امروز براي آنکه مسلماني واقعي باشند ،بايستي به احکام و وظايف محولهي خداوند
پايبند باشند و در هنگام منازعه مسلمان حقيقي حکم رسول خدا را ميپذيرد و
خداوند توبهي ايشان را به خاطر ظلمهاي گذشته ميبخشايد (نساء  59:و 1و .) 131

ج ـ اين وظايف در برگيرندهي حقوق مادي ،اجتماعي و خانوادگي است
که دربارهي زن بايس��تي رعايت شود .نبايد اموال خود را از ترس رسيدن به
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زنان پنهان و در اداي حقوق مالي بخل ورزند ،اگر از سوي زنان نيکي ديدند،
بايد آن را بهتر پاسخ گويند .انجام کارهايي که موجب ظلم به زنان ميشود،
مانند خوردن حق مظلومان و خوردن شراب ممنوع است .دعوت مسلمانان
به حس��ن معاش��رت و در پايان به مردان مسلمان گوش��زد ميکند آنچه نزد
شماست و در ظاهر مالک آنيد ،امانتي از سوي خداست که از آن زنان است
و بايد آن را به صاحبانش باز گردانيد (نساء  37:و  29و  66و .) 58
د ـ اگر کسي به اين احکام تن ندهد ،منافقي است که همهي اعمالش براي
ريا و دشمني با خداست و خداوند نيز او را به عذاب الهي وعده ميدهد( .نساء

 38و  .) 39مرداني که نس��بت به زنان خشونت فيزيکي اعمال کرده و از ضعف
جسماني ايشان سوء استفاده ميکنند يا اموال آنها را با ظلم و بهتان ميستانند
و دارايي ايش��ان را در دست ستمگران ميچرخانند به عذاب الهي وعده داده
ميشوند (نساء  20:و .) 112

هـ ـ در پايان س��وره ،خداوند دوباره هم��هي مردم را به پذيرش بندگي
خود و اطاعت در برابر احکام الهي فرا ميخواند چرا که هرچند قانون ،کامل،
جامع و مانع باش��د ولي اگر انس��ان ايمان حقيقي نداشته باشد هميشه راهي
ب��راي فرار از قانون و تن در ندادن به آن خواهد يافت و بهترين عامل براي
اصالح وضعيت فردي و اجتماعي زنان و مردان همان گسترش روح تقوا و
خدا ترسي است (نساء  146:ـ .) 176

برداشت ياد ش��ده تنها در پرتو نگرش ساختاري به سورهي نساء به دست
ميآي��د .دقت در نتايج آي��ات احکام و آيات اخالقي ـ اجتماعي دربارهي زنان،
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واقع همهي دستورهاي قرآن کريم براي پاسداشت از کرامت و بقاي انسان است.
از نگاه قرآن کريم ،تنها ايمان زن مايهي منزلت اوس��ت نه چيز ديگري.
مالک قرآن براي تعيين منزلت يک زن ،تنها زيبايي يا ثروت او نيست .بلکه
ايمان زن اس��ت که بايد براي يک مرد مس��لمان مالکي براي انتخاب همسر
باش��د؛ «وألمه مؤمنه خير من مش��رکه و لو اعجبتکم»؛ يک کنيز مس��لمان اگر
زيبا رو هم نباش��د ،از يک زن آزاده و زيباي مش��رک بهتر اس��ت (بقره.)221 :
سربلندي از آن خداست و خداوند هر که را بخواهد ميتواند عزيز گرداند،
هر چند زيبا هم نباش��د و ه ر کس را بخواهد ميتواند خوار گرداند ،هرچند
به ظاهر بسيار زيبا باشد؛ «تع ّز من تشاء و ّ
تذل من تشاء بيدك الخير»؛ هر كس
را بخواه��ی ،عزت میدهی و هر ك��ه را بخواهی زبون میكني (آل عمران.)26 :

اين در حالي اس��ت که در عرب جاهلي ميزان ع��زت و ذلت افراد نزديکي
به خاندان اشراف و پادشاهان و به حسب تعداد فرزندان و اموال و  ...بود.
فمن کاالميـر ابن بنت االمير

او مـن کـآبــــائـه و الـحـدود

سعوا في المعالي و هم صبيه

و سادوا و جادوا و هم في المهود
(متنبي :1407ج ،2ص)14

1

زنان مؤمني که به کابين مردان در ميآيند در واقع آبروي مردان مسلماناند
و در حصار و قلعهاي قرار ميگيرند که بايستي براي ورود به آن از سوي آن
زن و مرد اجازه بگيرند؛
 1ـ در اين بيت فرزندان پادشاهان از زمان تولد بر همه برتري دارند و فضايل را کسب کردهاند.
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نشانگر هدف کلي نزول اين آيات يعني پاسداري کرامت انساني زن است .در

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 49پاییز 1389

حتي کودکان و فرزندان نيز در نزديک ش��دن به حريم خصوصي پدران

و مادرانش��ان بايستي توجه داشته باش��ند؛ يا أيّها الَذين آمنوا ليستأذنكم الّذين
مرات من قبل صالة الفجر و
ملكت أيمانكم و الَ َ
ذين لم يبلغوا الحلم منكم ثالث ّ
حين تضعون ثيابكم من ّ
الظهيرة و من بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم ليس

ي بعض كذلك يبيّن
طوافون عليكم بعضكم عل 
عليك��م و ال عليهم جناح
ّ
بعدهن ّ
اهلل لكم اآليات و اهلل عليم حكيم؛ اي كساني كه ايمان آوردهايد! بردگان شما،
حد بلوغ نرس��يدهاند ،در سه نوبت بايد
و همچنين كودكانتان كه به اندازهي ّ
از ش��ما اج��ازه بگيرند :پيش از نماز صبح و نيم��روز هنگامي كه لباسهاي
[معمولي] خود را بيرون ميآوريد و بعد از نماز عشا اين سه وقت خصوصي
براي شماس��ت اّما بعد از اين س��ه وقت ،گناهي بر شما و بر آنان نيست [كه
بدون اذن وارد ش��وند] و بر گرد يكديگر بگرديد [و با صفا و صميميّت به
يكديگر خدمت کنيد] .اين گونه خداوند آيات را براي ش��ما بيان ميكند و
خداوند دانا و حكيم است! (نور.)58 :
ق��ران کريم برخالف م��ردم عصر جاهليت ،براي آنک��ه به زنان تعرض
نش��ود تا موجب بيآبرويي و ننگ مردمان گردند (رضايي  )120 :1371راه حل

ي ّ
ظل وجهه
بشر أحدهم باألنث 
را در پاک کردن صورت مسئله نميبيند؛ و إذا ّ

ي هون
بش��ر به أيمس��كه عل 
مس��و ّدا و هو كظيم ،يتوار 
ي من القوم من س��وء ما ّ
يدس��ه في التّراب أَال س��اء ما يحكمون؛ در حالي كه هرگاه به يكي از آنها
أم ّ
بش��ارت دهند دختر نصيب تو ش��ده ،صورتش [از فرط ناراحتي] سياه و به

ش��دت خشمگين ميشود .بهخاطر بش��ارت بدي كه به او داده شده ،از قوم
ّ

30

حوزه معنایی واژهی نساء در قرآن کریم

ي��ا در خاك پنهانش كند ،چه بد حكم ميكنند (نح��ل 58 :و  .)59قرآن به جاي
آنکه زن را بهخاطر ويژگيهاي جنس��ياش مايهي ننگ و آبروريزي معرفي
کند 1،راهکارهايي را پي ميريزد که در صورت اجراي درست آن هرگز دامن
زن مس��لماني آلوده نشده و چهرهي کرامت انس��اني وي بهخاطر جنبههاي
جسماني او مخدوش نشود .از طرفي تمهيدي ميانديشد که زنان مسلمانان
همگي به شکلي عادالنه از مواهب زندگي آبرومند و پرخير ،بهرهمند گردند؛

ي و ثالث و رباع ،ف��إن خفتم أ ّ
ال تعدلوا
فانكح��وا ما طاب لكم من النّس��اء مثن 
يأ ّ
ال تعولوا؛ با زنان پاك (ديگر) ازدواج
فواح��دة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدن 

کنيد ،دو يا س��ه يا چهار همسر .البته مسلم اس��ت هر کس به اندازهي توان
خود و مش��روط به رعايت عدالت در ميان همسران چنين اختياري را دارد،
اگر ميترس��يد عدالت را (دربارهي همسران متعدد) رعايت نكنيد ،تنها يك
همسر بگيريد (نساء.)3 :
از سويي مردان را به ازدواج تشويق کرده و ميگويد از خطر فقر نهراسند
ي منكم
اين خداست که به ايشان روزي نيکو خواهد بخشيد؛ و أنكحوا األيام 

الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم اهلل من فضله و اهلل واسع
و ّ
عليم؛ مردان و زنان بيهمسر خود را همسر دهيد ،همچنين غالمان و كنيزان
صالح و درستكار خود را اگر فقير و تنگدست باشند ،خداوند از فضل خود
 1ـ قال ابن عباس« :الموءودة هي المدفونة ،كانت المراة في الجاهلية إذا هي حملت فكان أوان والدها
حفرت حفرة فتمخضت علي راس تلك الحفرة فان ولدت جارية رمت بها في تلك الحفرة ،وان ولدت
غالما حبسته» (ابن أبي حاتم رازي ج ،10ص.)3403
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آنان را بينياز ميسازد خداوند گشايشدهنده و آگاه است (نور.)32 :
اين دستورالعمل ،طرحي براي تحت تکفل قرار دادن تعداد بيشتري از زنان
است چه زيبا چه نازيبا ،چه ثروتمند و چه فقير و از اين جهت تکليفي را بر گردن
زن قرار نميدهد که مثال به خاطر ترس از هزينه ،جهاز منزل و يا غير آن از ازدواج
سرباز زند 1.از سوي ديگر حريمي براي زنان قرار ميدهد که نزديک شدن به آن
ممنوع باشد چه رسد به گذشتن از آن و اين حريم هميشه و همه جا همراه زنان
مسلمان است؛ «و ال تقربوا الزني انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبيال» (اسراء.)32 :

کس��ي حق ندارد از روي حدس و گمان در آبروي زن مس��لمان ،که در
واقع حريم اوس��ت ،ترديد کند و مرتکب اين عمل بايد به س��ختي مجازات
شود تا مايهي عبرتي براي افرادي باشد که با ياوهگويي آبروي ديگران را به
سخره ميگيرند؛

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
و الّذين يرمون المحصنات ّ

إن الّذين يرمون المحصنات
و ال تقبلوا لهم ش��هادة أبدا و أولئك هم الفاس��قون و ّ
الدنيا و اآلخرة و لهم عذاب عظيم؛
الغافالت المؤمنات لعنوا في ّ

مدعاي
و كساني كه زنان پاكدامن را متّهم ميكنند ،سپس چهار شاهد [بر ّ

خود] نميآورند ،آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و
آنها همان فاسقاناند (نور .)4 :زنان بايستي هميشه از لحاظ مسکن تأمين باشند
چرا که زن بدون مسکن نميتواند امنيت اجتماعي داشته باشد؛
 1ـ مانند حقوق فرانسه که زن و مرد هر دو در برابر تأمين هزينههاي زندگي مسئولاند و هر دو
مالکيت مشترک دارند و طرفين مالکيت خصوصي اموال خود را ندارند (محمدي .)81 :1380
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أنفسهن من معروف و اهلل عزيز َحكيم؛
ي
ي ما فعلن ف 
فإن خرجن فال جناح عليكم ف 
ّ

و كساني كه از شما در آستانهي مرگ قرار ميگيرند و همسراني از خود

بهجا ميگذارند ،بايد براي همس��ران خود وصيت كنند كه تا يك س��ال ،آنها
را [با پرداختن هزينهي زندگي] بهرهمند س��ازند به ش��رط اينكه آنها (از خانه
شوهر) بيرون نروند [و اقدام به ازدواج مجدد نكنند] و اگر بيرون روند[ ،حقي
در هزينه ندارند ولي] گناهي بر شما نيست نسبت به آنچه دربارهي خود ،به
گونهي شايسته انجام ميدهند و خداوند توانا و حكيم است (بقره.)240 :

افزون بر اين زن بايستي در شرايط مختلف به لحاظ اقتصادي تأمين باشد
در خانهي پدر تأمين هزينههاي او به عهدهي پدر اس��ت؛ «و علي المولود له
كس��وتهن بالمعروف»؛ [پدر] ،الزم اس��ت خوراك و پوشاك مادر را
رزقهن و
ّ
ّ

به طور شايس��ته [در مدت ش��ير دادن بپردازد حتي اگر طالق گرفته باش��د]
(بقره  .)233:از اين گذشته ازدواج دختري که هنوز صالح خود را نميشناسد
بايس��تي با اجازهي پدر صورت گيرد که امکان س��وء استفاده از وي فراهم
أهلهن»؛ آنها را با اجازهي اهل آنان تزويج کنيد (نس��اء
نيايد؛
«فانكحوهن بإذن
ّ
ّ

 .)25:در منزل همسر نيز هزينههاي وي به عهدهي همسر است و تنها مخارج او
نيس��ت بلکه رفتار شوهر در خانه با زنان بايستي همراه با احترام و نيکي باشد؛
«عاش��روهن بالمعروف»؛ و با آنان ،بهطور شايسته رفتار كنيد! (نساء .)19 :حتي اگر
ّ
قصد جدايي از همس��ر خود را دارد اجازه نميدهد با بدگويي از زن کرامت
حوهن بمعروف»؛ يا
انس��اني وي را لگد مال کند؛
سر ّ
ّ
«فأمسكوهن بمعروف أو ّ
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به طرز صحيحي آنها را نگاه داريد [و آشتي كنيد] و يا به گونهي پسنديدهاي
آنها را رها سازيد (بقره.)231 :
همچني��ن با تأکيد بر جاي��گاه مادران از فرزن��دان ميخواهد که جايگاه

ي وهن و فصاله
وصينا اإلنسان بوالديه حملته ّأمه وهن ًا عل 
وي را بشناس��ند؛ «و ّ
إلي المصير»؛ و ما به انس��ان دربارهي پدر و
ي عامين أَن اش��كر ل 
ف
ي و لوالديك ّ
مادرش س��فارش كرديم مادرش او را با ناتواني روي ناتواني حمل كرد [به
هن��گام بارداري هر روز رنج و ناراحتي تازهاي را متح ّمل ميش��د] و دوران
ش��يرخوارگي او در دو سال پايان مييابد [آري به او توصيه كردم] كه براي
من و براي پدر و مادرت ش��كر بجا آور كه بازگشت [همهي شما] به سوي
عده در واقع رعايت حرمت زنان و
من است (لقمان .)14 :وجود قانوني به نام ّ
احترام به دلبستگيها و عواطف ايشان است .اين در حالي بود که در جاهليت
عرب زنان نه تنها بعد از طالق دوراني به نام عده نداش��تند (ابن عبد البر :1387

ج ،8ص )194بلکه گاه مردان از وي چونان حيواني پس��ت کامجويي کرده 1و
کرامت انس��اني وي را اينگونه لگد مال ميکردند .از اين گذشته بسياري از
انواع ازدواج جاهلي به گونهاي تحقير زنان را در پي داشت.

2

 1ـ و كان النساء في الجاهلية الجهالء يظهرن ما يقبح إظهاره ،حتي كانت المرأة تجلس مع زوجها و
خلها ،فينفرد خلها بما فوق اإلزار إلي االعلي ،وينفرد زوجها بما دون اإلزار إلي األسفل (قرطبي :1364
ج ،14ص.)180
 2ـ انواع ازدواجهاي جاهلي عبارت بودند از نکاح رهط (نکاح دسته جمعي حدود ده نفر با يک
زن) ،نکاح بدل (تعويض همسران) ،نکاح جمع (کنيزان ثروتمندان براي کسب درآمد در خدمت
مردان قرار ميگرفتند) ،نکاح شغار (مرد خواهر يا دختر خود را در عوض کابين به پدر يا برادر
همسر خود ميداد) ،ازدواجهاي ميراثي (همسر پدر به فرزند پسر ميرسيد) (حسيني و گلپور :1377
 )61آيين مترقي اسالم همهي اين ازدواجهاي احمقانه و ظالمانه را منسوخ اعالم کرد.
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است :در يک مرحله عوامل بيروني که عبارتاند از مردان بيگانه ،پدران ،شوهران،
فرزندان ،برادران و محارم را متوجه جايگاه زن میسازد و از سوي ديگر از خود
زن ميخواهد ک��ه اين حريم را براي خود حفظ کند تا چهرهي زيباي کرامت
انساني وي مخدوش نشود .اين دستورالعمل براي رسيدن به کرامت انساني را
ميتوان از دو جهت ارزيابي کرد .دستورالعملي که مردان و زنان با آن برابرند و
دستورالعملي که زن به خاطر جنبههاي ويژهي جسماني خود ملزم به رعايت آن
است .در دستورالعمل اول که بنا بر آن زنان و مردان برابرند؛
إن المس��لمين و المس��لمات و المؤمنين و المؤمن��ات و القانتين و القانتات
ّ

الصابرات و الخاش��عين و الخاش��عات
الصابرين و ّ
الصادق��ات و ّ
الصادقي��ن و ّ
و ّ
الصائم��ات و الحافظين فروجهم و
المتصدقي��ن و
و
ّ
ّ
الصائمين و ّ
المتصدق��ات و ّ

الذاكرين اهلل كثيراً و ّ
الحافظات و ّ
أعد اهلل لهم مغفرة و أجراً عظيم ًا؛
الذاكرات ّ

به يقين ،مردان مس��لمان و زنان مسلمان ،مردان با ايمان و زنان با ايمان،

م��ردان مطي��ع فرمان خدا و زنان مطي��ع فرمان خدا ،مردان راس��تگو و زنان
راستگو ،مردان صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيبا ،مردان با خشوع و زنان با
خشوع ،مردان انفاق كننده و زنان انفاق كننده ،مردان روزهدار و زنان روزهدار،
مردان پاكدامن و زنان پاكدامن و مرداني كه بسيار به ياد خدا هستند و زناني
كه بسيار ياد خدا ميكنند ،خداوند براي همهي آنها آمرزش و پاداش عظيمي
فراهم ساخته است (احزاب.)35 :
زنان بايستي براي رس��يدن به رشد معنوي همپاي مردان از خدا اطاعت
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کنند ،راس��تگو و صبور ،خدا ترس ،بخش��نده ،روزه دار ،پاکدامن و در يک
سخن هميش��ه به ياد خدا باشند و به زن ياد ميدهد که دربارهي پديدههاي
مرتبط با خودش بيشتر بيانديشد آنجا که ميفرمايد؛ «و اهلل أخرجكم من بطون

ّأمهاتكم»؛ و خداوند ش��ما را از شكم مادرانتان خارج کرد (نحل .)78 :هر زني
اين نيروي غيبي را در هنگام تولد کودک خود درمييابد که اين خداست که

او را از حالتي ميان مرگ و زندگي رهايي و به مادر حياتي دوباره ميبخشد
ک��ه اگ��ر اين نيروي الهي نباش��د او در اين عمل دش��وار خواهد مرد و اين
زن اس��ت که در اين هن��گام با برهان فطري پروردگار خود را ميشناس��د؛

مس��كم الضر في البحر ّ
ضل من تدعون إ ّ
ال إيّاه»؛ و هنگامي كه در دريا
«و إذا ّ

ناراحتي به شما برسد ،جز او همهي كساني را كه [براي حل مشكالت خود]
ميخوانيد ،فراموش ميكنيد (إس��راء)67 :و هنگامي که کودک خود را با ياري
خدا متولد ميکند همچون کودک خود از هر گناهي پاک ميش��ود و حياتي

نو مييابد 1و ياد آور ميشود که زنان و مردان مؤمن و پاک از آن يکديگرند
و تنها اين دو دسته هستند که شايستگي يکديگر را دارند؛ «الخبيثات للخبيثين
الطيّبون ّ
للطيبين و ّ
الطيّبات ّ
و الخبيثون للخبيثات و ّ
للطيّبات»؛ زنان ناپاك از آن

عبد هَّ
أن رسول هّ
اللِ (ص) قال أيّما امرأة رفعت من ِ
 1ـ عن أبِي ِ
بيت زوجها شيئ ًا من موضع إلي
الل (ع) ّ
رضي هَّ
عز ّ
وجل إليها و من نظر اهلل ِإلي ِه لم يعذّبه فقالت ّأم سلمة ِ
الل عنها
اهلل
نظر
صالحا
موضع ت ِريد به
َّ
الرجال ّ
ِ
الصائم
ي ٍء لِلنّساء و المساكِين فقال (ص) بلي إذا
فأي ش 
بكل خي ٍر ّ
حملت المرأة كانت بمنزلة ّ
ذهب ّ
القائم المجاهد بنفسه و مالِه في سبيل هَّ
الل فإذا وضعت كان لها من األجر ما ال تدرِي ما هو لعظمه فإذا
أرضعت كان لها ّ
محر ٍر من ولْد إسماعِيل فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك علي
بكل ّ
مص ٍة كعدل ع ْتق ّ
جنبِها و قال استأنفي العمل فقد غفر لك (مجلسي  :1404ج ،101ص )107اين روايت دربارهي جايگاه
بلند زن مؤمنهاي است که در منزل کار انجام ميدهد و فرزندي به دنيا ميآورد و آن را شير ميدهد.
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و مردان پاك از آن زنان پاكاند (نور.)26 :
قرآن کريم براي حفظ کرامت زنان و مخدوش نش��دن آن توصيه ميکند
وظايف خود را بايستي در برابر همسر به انجام رساند تا کانون خانواده گرم
و پر نشاط بماند و در صورت خودداري از وظايف خود همسر ميتواند وي

را به انجام اين وظايف مجبور گرداند« .و ال ّ
فعظوهن و
نش��وزهن
ي تخافون
الت 
ّ
ّ

عليهن سبيالً» همچنين
اضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا
اهجروهن في المضاجع و
ّ
ّ
ّ
زن بايستي از ابراز جاذبههاي جسمي خود در جامعه بپرهيزد و اگرچه زيبايي

دوستي در همهي انس��انها فطري و انکارناپذير است ولي زن از همهي اين
ترفندها تنها بايد براي جذب همس��ر خود بهره بگي��رد 1و حق ندارد از اين
بخششهاي خدادادي در جذب مردان نامحرم و بيگانه استفاده کند؛ چرا که
اي��ن امر در پايان به از ميان رفتن کرامت انس��اني خود و جامعهي پيرامونش
خواه��د انجاميد .زن تنها در حضور مح��ارم و در خانه حق خودنمايي دارد،
ولي نه بسان زنان در جاهليت در کوچه و بازار و ميدان جنگ

(شوقي 2)73 :1381

 1ـ در روايات متعددي آمده است که شايسته است زن در برابر همسر خود تبرج و خود نمايي
بي (ص)
کند و همراه او لباس حياء را از تن بدر آورد و همراه وي لباس حياء را بپوشد .كنّا عند النّ ّ
إن خيرنسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذّليلة مع بعلها المتب ِر َج ُة مع زوجها الحصان
فقال ّ
الرجل؛ عن
علي غيره الّتي تسمع قوله و تطيع أمره و إذا خال بها بذلت له ما يريد منها و لم تبذّل كتبذّل ّ
أَبي عبد اهلل (ع) قال خير نسائكم الّتي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء و إذا لبست لبست معه
درع الحياء (کليني1363؛ الکافي ج ،5ص.)324
 2ـ در عصر جاهليت ،مردان زنان را با خود به جنگ ميبردند تا با آواز خواندن مردان را عليه
دشمن تحريک کنند و حضور زنان باعث ميشد که مردان از صحنهي جنگ فرار نکنند (همان).
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زينتهن
فروجهن و ال يبدين
أبصارهن و يحفظن
و قل للمؤمنات يغضضن من
ّ
ّ
ّ

زينتهن إ ّ
إّ
لبعولتهن
ال
جيوبهن و ال يبدين
ي
بخمرهن عل 
ال ما ظهر منها و ليضربن
ّ
ّ
ّ
ّ
إخوانهن
ي
إخوانهن أو بن 
بعولتهن أو
أبنائهن أو أبناء
بعولتهن أو
آبائهن أو آباء
أو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

أيمانهن أو التّابعين غير أولي اإلربة من
نس��ائهن أو ما ملكت
أخواتهن أو
ي
أو بن 
ّ
ّ
ّ
الرجال أو ّ
بأرجلهن ليعلم
ي عورات النّساء و ال يضربن
الطفل الَذين لم يظهروا عل 
ّ
ّ
زينتهن و توبوا إلي اهلل جميعا أيّها المؤمنون لع ّلكم تفلحون؛ و به
ما يخفي��ن من
ّ

زنان با ايمان بگو چش��مهاي خود را [از نگاه هوسآلود] فروگيرند ،و دامان
خويش را حفظ كنند و زينت خود را ،جز آن مقدار كه نمايان است ،آشكار
نکنند و [اطراف] روسريهاي خود را بر سينهي خود افكنند [تا گردن و سينه
با آن پوش��انده شود] و زينت خود را آشكار نسازند مگر براي شوهرانشان،
يا پدرانش��ان ،يا پدر شوهرانش��ان ،يا پسرانشان ،يا پس��ران همسرانشان ،يا
برادرانشان ،يا پسران برادرانشان ،يا پسران خواهرانشان ،يا زنان همكيششان،
يا بردگانشان [كنيزانشان] ،يا افراد سفيه كه تمايلي به زن ندارند ،يا كودكاني
كه از امور جنسي مربوط به زنان آگاه نيستند و هنگام راه رفتن پاهاي خود را
به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود [و صداي خلخال كه برپا دارند
به گوش رسد] و همگي به سوي خدا بازگرديد اي مؤمنان ،تا رستگار شويد.
تبرج الجاهليّة األولي» 1.اس�لام در واقع
ي
«و ق��رن ف 
ّ
تبرجن ّ
بيوتكن و ال ّ

اين الگوي جامعهي جاهليت را اصالحکرده و نقش زن را در حفظ سالمت
 1ـ كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت ال يعلم صوته ضربت
برجلها األرض فيسمع الرجال طنينه (ابن كثير  ،1412ج  ،3ص .)296
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مائة جلدة» (نور )2 :به همين جهت واژهي زانيه را بر زاني مقدم کرد ،بر خالف
آيهي سرقت که مرد سارق را بر زن سارق مقدم است زيرا مردان در اين کار
مؤثرتر از زناناند.
 )6استقالل مالي زنان

نگرش سيس��تمي به آيات ق��رآن دربارهي زنان نکتهاي را بر ما روش��ن
ميگرداند و آن اينکه اسالم با تجرد زن در هر شرايطي مخالف است و تنها
آن را براي همس��ران پيامبر (ص) پس از رحلت وي مجاز ميشمارد اين به
معناي حرمت تجرد زنان نيست بلکه تأهل زنان ،بهطور قطع ،از امور مطلوب
و مقصود ش��ارع است .اباحهي تعدد زوجات ،ازدواج موقت ،کاهش عدهي
ط�لاق وفات از يک س��ال به  4ماه و ده روز 1،توبيخ مردان براي س��رزنش
ازدواج همسران پيشينشان ،سرزنش مرداني که از ترس فقر ازدواج نميکنند،
همه و همه گواه آن است که قرآن کريم طرفدار ازدواج زنان و مردان است
و با تجرد آنها موافق نيست.
همچنين از آيات قرآن کريم اس��تنباط ميشود که زنان مالک داراييهاي
مما
«للرجال نصيب ّ
خود بوده وحق تصرف در اموال شخصي خود را دارند؛ ّ

مما اكتسبن»؛ مردان نصيبي از آنچه به دست ميآورند
اكتسبوا و للنّساء نصيب ّ

 1ـ ع دهي زنان در دوران جاهليت براي زنان شوهر مرده يک سال تمام همراه با شرايط بسيار
سخت بود و زنان مطلقه عده نداشتند .فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حفشا
ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا و ال شيئا حتي يمر بها سنة (مالکبن انس :ج ،2ص.)434
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دارند ،و زنان نيز نصيبي (نساء .)32:ولي آنچه از برخي آيات قرآن بر ميآيد اين
اس��ت که زنان ميتوانند اموال خود را به همسرانشان ببخشند و يا ميتوانند
صدقاتهن نحل ًة فإن
ايش��ان را در امور مالي وکيل خود کنند؛ «و آتوا النّس��اء
ّ
طبن لكم عن ش��يء منه نفسا فكلوه هنيئ ًا مريئا»؛ و مهر زنان را [بهطور كامل]

ب��هعنوان يك بدهي [يا عطيه] به آنان بپردازيد[ .ولي] اگر آنها چيزي از آن
را با رضايت خاطر به ش��ما ببخش��ند ،حالل و گوارا مصرف كنيد( .نساء .)4 :

در روايات چيزي فراتر از اين ديده میش��ود و آن اينکه مستحب است زنان
حتي در اموال خود بدون اذن همس��ر تصرف نکنند 1.از س��وي ديگر قرآن
کري��م با بيانهاي گوناگون مردان را ب��ه رعايت حقوق زنان فرا ميخواند و
مرداني را که به خاطر فرار از زير بار مسئوليت کرامت انساني همسران خود
را جريحهدار کردهاند به شدت سرزنش ميکند و در عين حال زناني را که به
چنين همس��راني گرفتار آمدهاند ،به نصرت و ياري خودش وعده ميدهد و
زنان را تشويق ميکند که براي چنين زندگياي کرامت انساني خود را زير پا
يتفرقا
نگذارند و اين خداست که از فضل خود زن را بينياز ميسازد؛ «و إن ّ
يغن اهلل ك ّ
ال من سعته و كان اهلل واسع ًا حكيما» (نساء.)130 :

باي��د توجه داش��ت خداوند متعال براي بهب��ود زندگيهاي مختلف در
ش��رايط متفاوت الگوهاي گوناگوني را در نظر ميگيرد .در زندگيهايي که
روابط عاطفي حاکم اس��ت زن نيز بايد با اين محيط س��ازگار باش��د .از اين
عتق و ال ٌبر إال بإذن زوج َه (مجلسي  :1404ج ،100ص)256؛ يشترط في
 1ـ و ال يجوز ل ْلمرأة في مالها ٌ
انعقاد نذر الزوجة علي األحوط إذن الزوج حتي ولو كان من مالها إذا كانت مع زوجها (خامنهاي.)224 :
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گفته ش��د ،خداوند در اين نظام تربيتي به مردان دستور ميدهد؛ «و إذا حييتم
ي ّ
كل شيء حسيبا» (نساء)86 :
إن اهلل كان عل 
بتحيّة فحيّوا َبأحس��ن منها أَو ر ّدوها ّ
ولي در زندگيهايي که روابط عاطفي عميقي ميان زن و شوهر وجود ندارد،
زن نيز بايد عاقالنه رفتار کند ،بهخصوص در امور اقتصادي که هميشه يکي
از نکات چالش برانگيز در زندگيهاي معاصر است ،زن بايد با دقت نسبت
به نتايج کار خود بيانديشد؛ بنابراين قرآن کريم يک الگوي يکسان براي همه
نوع زندگي در نظر نميگيرد .بايد توجه داشت در بيشتر موارد اعتماد زن به
ش��وهر و جلب محبت او از راه بخششهاي مالي ميتواند آثار مثبت تربيتي
بر مرداني داشته باشد که حتي در آغاز کار رفتارشان به لحاظ اخالقي چندان
منطبق بر موازين اس�لامي نيس��ت در عين حال اين زن است که با درايت و
شعور خدادادياش ميتواند اين مرزها را از يکديگر شناسايي کرده و الگوي
مناسب زندگي خود را از ميان الگوهاي متفاوت با ياري پروردگارش بيابد؛

إن اهلل لمع المحسنين»؛ و آنها كه در راه ما
«و الّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا و ّ
َ
[با خلوص نيّت] جهاد كنند ،بهطور قطع به راههاي خود ،هدايتشان خواهيم
كرد و خداوند با نيكوكاران است (عنكبوت.)69 :

بيگمان هر زني که در راه خدا در اين بزرگترين جهاد يعني شوهرداري،

1

تالش کند خداوند بهترين راه حل را فراروي وي قرار خواهد داد.
اگر همس��ر وي فردي اس��ت که ميتوان از هر جهت به او اعتماد کرد زن
 1ـ جهاد المراةحسن التبعل (ابن بابويه 1404 ،ق ،من ال يحضره الفقيه ،ج  ، 4ص .)417
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ميتواند به الگوي ايثار و فداکاري عمل کند .اما در شرايطي اين قابليت اعتماد
در فرد مقابل وجود ندارد؛ «و ال تلقوا َبأيديكم إلي التّهلكة»؛ خود را به دس��ت

ي عنقك و ال تبسطها
خود ،به هالكت نيفكنيد (بقره« .)195 :و ال تجعل يدك مغلولة إل 

ّ
كل البسط فتقعد ملوم ًا محسورا»؛ هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن[ ،و ترك
حد [نيز] دست خود را مگشاي ،تا سرزنش
انفاق و بخش��ش منما] و بيش از ّ
ش��وي و از كار فرو ماني (إس��راء .)29 :زن بايستي به آياتي در قرآن کريم توجه
کند که وي را از افراط در انفاق باز ميدارد مبادا روزي وي حسرتزده شود.
از قرآن کريم و متن روايات چنين بر ميآيد که مرد از کس��اني اس��ت که زن
ميتواند اموال خود را به او ببخش��ايد و از کاربرد واژهي «هنيئ ًا مريئ ًا» استنباط

ميشود که در شرايط عادي و مطمئن اين عمل بايستي امري مطلوب باشد.
همهي نکات مطرح شده به معناي محوريت همسر در برنامهي زندگي مشترک

نيست ،بلکه اساسًا اعتماد و بياعتمادي هر دو بايستي براي رضاي خدا باشد.
ﺧﺪﺍ
ﻋﺒﺎﺩﺕ
ﺗﻘﻮﺍ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻗﺼﺎﺩ
ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺣﻘﻮﻕ

ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ
ﻗﺮﺁﻥ

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻫﻤﺴﺮ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﺍﻥ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
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ﻓﻄﺮﺕ
ﺗﻌﻘﻞ
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برخي از نتايجي که اين نوشتار به آن دست يافته است عبارتاند از:
الف ـ معناشناس��ي هر متني تنها با در نظر گرفت��ن روابط مفهومي ميان
واژگان آن متن و بس��تر و ش��رايطي که متن در آن به وجود آمده ،امکانپذير
است چرا که هيچ متني در خأل به وجود نميآيد.
ب ـ براي بررس��ي جايگاه زن از منظر قرآن بايستي شرايطي که زنان در
آن به سر ميبردهاند و مشکالتي که براي ايشان وجود داشته روشن شود تا
معلوم شود آيا ديدگاه قرآن نسبت به زنان ديدگاه مثبت است يا منفي .اگر اين
متن بدون در نظر گرفتن شرايط صدور و ارتباط سيستمي بين آيات مربوط
به زنان تحليل ش��ود ،ش��ايد تصور خطاي توهين و تحقير نسبت به زنان از
برخي آيات برداش��ت ش��ود ولي با در نظر گرفتن شرايط پيدايش متن ،اين
نکته به وضوح رخ ميدهد که خداوند متعال در قرآن کريم نه تنها نسبت به
زنان بس��يار مهرورز است بلکه از همهي ابزارهاي ممکن براي ايجاد شرايط
يک زندگي آسان و آرام همراه با احترام براي زن بهره ميبرد.
ج ـ همانگونه که مالحظه شد ،در اين پژوهش در واقع از چهار ابزار
بهره برده شده است؛  1ـ بررسي جغرافياي نزول آيات 2 ،ـ روابط مفهومي
ميان واژگان و اس��تفاده از شبکهي معنايي واژگان مرتبط با زنان در قرآن،
 3ـ تفس��ير س��اختاري و تناسب آيات در سورهي مبارکهي نساء 4 ،ـ تفسير
بياني و يا همان تفسير موضوعي قرآن کريم كه استفادهي بهينه از اين ابزار ما
را به شناخت جايگاه زنان در قرآن کريم يک گام ديگر به پيش برد.
د ـ از رهگذر ش��ناخت معناي واژهي نساء و با رويکردي زبان شناختي
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به حوزهي معنايي اين واژه در قرآن کريم ميتوان رس��يد .چنانکه ديده شد
واژهي نساء برگرفته از ريشهي «اس» يا «اسس» به معناي بنيان و ريشه است
و عليرغ��م حوزهي معنايي اين واژه قبل از نزول قرآن و در عصر جاهليت
ب��ا توجه به توهين و تحقيري که متوجه بيش��تر زنان بوده اس��ت ،در قرآن
کري��م ارتباط واژه با معناي اصيلش همچن��ان پايدار مانده و به زنان به مثابه
پشتوانههاي حيات نگريسته شده است و تمامي دستورالعملهاي اين کتاب
در ارتباط با زنان ارتباط ناگسستني با معناي اوليهي واژه دارد.
هـ ـ يکي از دستاوردهاي مهم اين پژوهش و پژوهشهاي مشابه اين روش
درب��ارهي اين واژه و يا واژگان ديگر نش��ان دهندهي ميزان ارتباط بين کاربرد
لفظ و معناي دقيق واژه اس��ت .آن چنانکه زبان عربي از بين زبانهاي س��امي
تنها زباني اس��ت که به برکت متن قرآن کريم توانس��ته است بيشترين اصول
واژگاني زبانهاي س��امي را در خود حفظ کند و مقارنه بين زبانهاي سامي و
ريشهشناسي دقيق واژه ميتواند ما را به مفهوم صحيح واژه در عصر نزول قرآن
نزديک کند که در حل بسياري از تناقضات ظاهري و مشکالت تفسيري مؤثر
است و عرصههاي جديدي از تفسير را در برابر مفسر ميگشايد.
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قرآن کريم.

تورات ،سفر پيدايش.



ابن ابو حاتم رازي ،محمد بن ادريس .تفسير القرآن ،اسعد محمد طيب ،صيدا،



ابن بابويه ،محمد بن علي .من ال يحضره الفقيه ،علي أكبر غفاري ،قم ،موسسه



ابن طلحه شافعي ،محمد .مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ،ماجدبن احمد عطيه.

دارالنشر ،ج.10

النشر اإلسالمي ،ج.4


ابن عبد البر ،يوسفبن عبد اهلل 1387ق .التمهيد ،مغرب ،وزاره عموم األوقاف



ابن فارس ،احمد 1404ق .معجم مقاييس اللغه ،عبد السالم محمدهارون ،قم،



ابن کثير ،عبداهلل 1412ق .تفس��ير القرآن العظيم ،مرعشي ،بيروت ،دار المعرفه



ازهري ،محمد بن احمد  2001م .تهذيب اللغه ،محمد عوض مرعب ،بيروت،



ايزوتسو ،توشيهيکو  .1361خدا و انسان در قرآن ،ترجمهي احمد آرام ،تهران ،بهمن.

والشؤون اإلسالميه ،ج.8

مكتب االعالم االسالمي ،ج 1و  2و .6
للطباعه ،ج.3

دار احياء التراث ،ج.13


ـــــ .1382مفاهيم اخالقي ـ ديني در قرآن مجيد ،ترجمهي فريدون بدرهاي،



بروجردي ،حسين 1409ق .جامع احاديث الشيعه ،قم ،مهر ،ج.20

تهران ،فرزان.


پاکتچي ،احمد« ،در آمدي بر اس��تفاده از روشهاي معناشناس��ي در مطالعات

قرآني» ،پژوهش ديني ،ش.18
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پاکتچي ،احمد« ،درآمدي بر اس��تفاده از روشهاي معناشناس��ي در مطالعات



تجليل ،جليل  .1385شرح معلقات سبع ،ترجمهي احمد ترجاني زاده ،تهران ،سروش.

قرآني» ،پژوهش ديني ،ش .18




جاحظ  1423ق .البيان و التبيين ،بيروت ،الهالل.

حجازي ،فهمي  ،1379زبان شناسي عربي ،ترجمهي حسين سيدي ،تهران ،سمت.
حجتي ،محمدباقر  1377ش ،اسباب النزول ،تهران ،وزارت ارشاد اسالمی.



حس��يني ،اک��رم و رضا گلپ��ور« ،نمايي از مظلومي��ت زن در جاهليت قديم و ـ



حلي ،حسنبن يوسف (عالمه)1417،ق .کشف المراد في شرح تجريد االعتقاد،

جاهليت مدرن» ،كتاب زنان ،ش( 2زمستان .)1377



حسن زاده آملي ،قم ،موسسه نشر اسالمي.

خامنهاي ،سيدعلي .منتخب االحکام ،حسن فياض ،بی جا



خطيب ،ابي العباس  .1402وسيله االسالم بالنبي ،سليمان عيد المحامي ،بيروت،



دياري ،محمدتقي 1379ش .پژوهشي در باب اسرائيليات،تهران ،دفتر پژوهشی



ذهبي ،محمدبن عثمان .المنتقي من منهاج االعتدال ،تحقیق محبالدين خطيب,



راغب اصفهاني ،حسينبن محمد 1404ق .المفردات في غريب القرآن ،الكتاب.

دارالغرب االسالمي.
و نشر سهروردی.

بیروت ،دارالمعرفه.


رضايي ،غالمعباس« ،زن در جاهليت عرب» ،ادبيات و علوم انس��اني دانشگاه



زبيدي ،محمدبن محمد .تاج العروس من جواهر القاموس ،مجموعه من المحققين،

تهران ،ش( 1510پاييز .)1371
دار الهدايه ،ج.40


زمخشري ،جاراهلل 1979م .اساس البالغه ،بيروت ،دار الفكر.
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سحابي،هاله« ،حقوق و وظايف زن از نگاه قرآن» ،بازتاب انديشه ،ش.)1385( 77



سعداوي ،النوال  1384ش .زن ،دين ،اخالق ،تهران ،اميرکبير.



شوقي ،ضيف  .1381تاريخ ادبي عرب ،ترجمهي عليرضا ذکاوتي قراگزلو ،سپهر.

سيوطي ،جالل الدين ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،بيروت ،دار الفکر.

 صادقي تهراني ،محمد ،1365 ،الفرقان في تفس��ير القرآن بالقرآن ،قم ،انتشارات
فرهنگ اسالمي.



صفوي ،کوروش ،2010درآمدي بر معناشناسي ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی.



طباطبايي ،محمد حسين 1417ق .الميزان في تفسير القرآن ،قم ،انتشارات اسالمي



طبرسي ،فضلبن حسن .1372مجمع البيان في تفسير القرآن ،تهران ،ناصر خسرو ،ج.1

جامعهي مدرسين حوزه علميه ،ج.8


طوس��ي ،محمدبن حس��ن 1387ق .المبس��وط في فقه االماميه ،ج ،4تصحيح:



عبد التواب ،رمضان  .1367مباحثي در فقه اللغه و زبان شناسي عربي ،ترجمهي



عسگري ،مرتضي 1367ش .نقش عايشه در تاريخ اسالم ،مجمع علمي اسالمي.

محمدتقي کشفي ،تهران ،مکتبه الرضويه.
حميدرضا شيخي ،مشهد ،آستان قدس.



فاخوري ،حنا  .1363تاريخ ادبيات و زبان عربي ،ترجمهي عبدالمحمد آيتي ،توس.



فراهيدي ،خليلبن احمد 1410ق .العين ،مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي ،قم،



ن 1415ق .تفسير الصافي ،تهران ،صدر ،ج.1
فيض كاشاني ،مال محس 



قاسمی ،حمید  1380ش .اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانهای انبیاء ،بیجا.

مؤسسه دار الهجره ،ج.7




قائمينيا ،عليرضا  .1389بيولوژي نص ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
قرطبي ،محمدبن احمد  .1364الجامع الحکام القرآن ،تهران ،ناصرخسرو ،ج.14
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زيات ،ابراهيم مصطفي احمد .المعجم الوسيط ،حامد عبد الغادر ،دارالنشر.
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قمي مش��هدي ،محمدبن محمدرضا  .1368تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب،



کليني ،محمدبن يعقوب  .1363الکافي ،علياکبر غفاري ،تهران ،دار الکتب االسالميه،



مالکبن انس ،ابو عبداهلل .المدونه الکبري ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،ج.2

تهران ،وزارت ارشاد اسالمي ،ج.3
ج.5


متنبي 1407ق .ديوان اشعار ،شرح برقوقي ،بيروت ،دارالکتب العربي.



مجلسي ،محمد باقر  .1404بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار ،بيروت،



محمدي ،مرتضي« ،حقوق و تکاليف زن از ديدگاه اسالم» ،رواق انديشه ،ش.)1380( 3

موسسه الوفاء ،ج 43و100و.101




مسعودي ،محمد فاضل1420ق .االسرار الفاطميه ،عادل علوي ،زائر.

مصطاوي ،عبد الرحمن 2003م .ديوان امرؤ القيس ،بيروت ،دار المعرفه.

مصطفوي ،حسن .1360التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،تهران ،بنگاه نشر کتاب.



مقدم ،محمدبن احمد 2005م .المراه بين تکريم االسالم و اهانته الجاهليه ،قاهره،



نادري ،محمد اسعد 1425ق .فقه اللغه مسائله و مناهله ،بيروت ،مکتبه العصريه.

دار ابن جوزي.




هاشمي،هاشم 1422ق .حوار مع فضل اهلل حول الزهراء ،قم ،دار الهدي.

واحدي ،عليبن احمد 1411ق .اسباب النزول ،بيروت ،دار الکتب العلميه.
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