
حوزه ی معنایی واژه ی نساء

 در قرآن کریم

بی بی زينب حسینی2٭٭               ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1٭ 

چكیده 
مقاله ی حاضر معناشناسی واژه ی نساء و  بررسی روابط معنایی این واژه با واژگان 
مرتبط با آن در قرآن با الگوگیری از کتاب خدا و انسان در قرآن نگارش ایزوتسو یا 
همان مکتب »معناشناسی اولمان« است. افزون بر این، در این مقاله تالش شده است 
سیمای کلی زن در قرآن و جایگاه وی با رویکردی به معنا شناسی ـ زبان شناختی 
واژه ی نساء ارائه شود. روش فهم آیات در این مقاله، صرفًا بر ظاهر  لفظ و جغرافیای 

نزول آیات است.

کلید واژه
نساء، رجال، امراة, زوج, نکاح, روابط مفهومی 

٭ ـ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه یاسوج 
٭٭ ـ دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

ـ تاریخ دریافت: 89/7/9                       تأیید نهایی: 89/9/1
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معناشناسی (Semantics)، دانش بررسی و مطالعه ی معانی است )عمرمختار: 20(. 

ــی می گویند. در  ــی ارتباط میان واژه و معنا را معناشناس ــور کلی، بررس به ط

ــن در درک معنی از طریق  ــف عملکرد ذه ــی زبانی، به دنبال کش معناشناس

زبان هستیم. زبان شناسی نوین، پژوهش پیرامون خواص مربوط به معانی را 

به شیوه های عینی و سیستماتیک دنبال کرده و در این راه دامنه ی وسیعی از 

زبان ها و بیان ها را در نظر می گیرد )صفوی: 30(.

تاکنون با روش های مختلفی از روش های تفسیری درباره ی موضوع زنان 

از منظر قرآن پژوهش هایی صورت گرفته است. در این نوشتار برآنیم که از 

ــورت نمونه از کتاب »خدا و  ــناختی مکتب »بن آلمان« و به ص روش معناش

انسان« ایزوتسو در این فرایند، تا حد امکان الگوگیری شود. ایزوتسو با توجه 

ــی (linguistic context) یا همان  ــی توجه به بافت زبان ــه دو مبنای مهم یعن ب

ــیاقی و بافت موقعیتی (context of situation) یا همان جغرافیای نزول آیه،  س

روشی را در فهم متن ارائه می کند که عبارت اند از: 

الف ـ فهم ابتدایی کلمه؛  

ب ـ تعریف بافتی یا متنی که در آن معنای دقیق واژه از  روی بافت و از 

راه توصیف لفظی روشن شود؛

ــبی واژه در متن  و تالش در جهت فهم  ــن کلمات مترادف نس ج ـ یافت

مؤلفه های معنایی؛ 

د ـ فهم معنای واژه از واژگان متضاد؛ 
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سا هــ  ترسیم و کشف میدان معناشناسی یا حوزه ی معنایی )مجموعه ای از 

روابط معنایی طرح دار( یعنی پهنه ها یا بخش هایی که از پیوستگی و ارتباطات 

گوناگون که کلمات در میان آنها حاصل می آید )پاکتچی: 121 و 122(. 

1(ريشه شناسی واژه ی نساء  

ــه ی نسی یا نسیء به معنای  ــتر زبان شناسان، نساء از ریش از دیدگاه بیش

تأخیر انداختن و فراموش شده است. برخی از این ریشه استنباط کرده اند که 

ــحابی 1385:  ــدگان اند )س زنان در قرآن به معنای عقب افتادگان و یا فراموش ش

73(. به احتمال، واژه ی نساء در زبان های سامی پیشینه ای طوالنی داشته و در 

تورات نیز به کار رفته است )سفر پیدایش: 2(.

ــه ی ܐܣܢ نسأ به معنای ستر و پوشش است  ــریانی ریش در زبان س

ــاء در زبان  ــن معنا نیز با معنای نس ــه ای (Hassan bar buluhe: 1228). ک

ــم  ــم جمع مرءه و برخی اس ــاء را اس ــازگاری دارد. برخی نس عربی س

ــند کننده ای برای آن  جنس جمعی می دانند که مفرد ندارد و دلیل ُخرس

ــر تعداد زنان فراوان  ــدی: ج40، ص69(. برخی آن را دال ب ــد )زبی نیاورده ان

ــأ در  ــه أنس و نس ــان(. با توجه به کنار هم آمدن دو ریش ــد )هم می دانن

ــان از نگاه خلیل که  ــاء و انس کتاب العین این احتمال وجود دارد که نس

ــام اشتقاق  مهارت ویژه ای در علم اصوات1  (phonology) ـ دارد، از اقس

1ـ  علم اصوات یا همان دانش فونتیک، دانشی است که به خصوصیت های گویشی و لهجه ای یک 
زبان می پردازد )رمضان1367: 83(. 
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کبیر یا نحت1 باشند )فراهیدی1410: ج7، ص308؛ ازهری 2001: ج13، ص57(2. در این سا

صورت، نساء به معنای انسانی است که روح دیگران در کنار وی آرام می یابد 

و دچار ترس و وحشت نمی شود. از همین ریشه در قرآن واژه ی نسوه به کار 

رفته است: و قال نسوة في المدينة )یوسف:30(. 

سه دیدگاه درباره ی واژگانی نظیر نسأ، انس، أسن مطرح است .

ــامی أس  ــه ثنائی و س ــت آنکه، این واژگان همه برگرفته از ریش  نخس

هستند. ابراهیم سامرائی، انستاس کرملی، مرمرجی دومنکی از طرفداران این 

نظریه هستند )رمضان 1367: 340 (.

دوم آنکه، این واژگان همه الفاظ مترادف اند. کتاب های نوشته  شده  درباره ی 

ابدال پر است از کلماتی که لغت شناسان آنها را در زمره ی مترادفات شمرده اند.

ــتند بلکه همه ی آنها به یک  ــوم آنکه، این کلمات به هیچ رو مترادف نیس س

فعل، که به احتمال بایستی أسس باشد، برمی گردند و سایر افعال در نتیجه ی تطور 

برخی از اصوات فعل أسس، که گاه همراه قلب مکانی است، به وجود آمده اند. به 

احتمال, رمضان عبدالتواب از طرفداران این دیدگاه است.3 بنابراین ریشه ی نساء 

نباید کلمه ثنائی أس باشد، بلکه شاید ریشه ی آن همان واژه ی ثالثی أسس است.

1ـ   نحت، مشتق شدن کلمه ای از کلمه ی دیگر بدون رعایت ترتیب یا اصل حروف است )نادری 1425: 257(.
2 ـ وی سه ریشه ی نسی و نسأ و أنس را در کنار یکدیگر می آورد. در حالی که این سه ریشه از نظر 
تلفظ حروف حلقی به ترتیب ریشه با هم یکسان نبوده و نبایستی به دنبال یکدیگر بیایند، بلکه أنس 

بایستی در زمره ی حروف حلقی بیاید.
3 ـ اگر چه رمضان عبدالتواب به صورت خاص در باره ی واژه أسس سخنی نگفته است ولی از 
سخن او درباره ی برخی افعال نظیر دعس، طعس، طعز، طحس، عزد و .. چنین بر می آید که وی 
درباره ی واژه ی أسس و الفاظ مشابه آن باید چنین دیدگاهی داشته باشد و یا اساسّا درباره ی واژه 

نساء چنین دیدگاهی مطرح است . 
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سا  (etymologie)1 با بررسی شواهد مختلف و واژگانی که بر اساس دانش اشتقاق

ــت می آید، واژگان نسأ، انس، أسن2 می توانند همه از ریشه ی ثالثی یا  به دس

ــرات آوایی به صورت  ــه به تدریج به علت تغیی ــند ک ثنائی أس یا أّس باش

ــاس و بنیان در  ــای مختلف درآمده اند. اما هم چنان مفهوم محوری اس واژه ه

تمامی این واژگان باقی مانده است.

معنای لغت نامه ای 

2 ـ 1(معنا شناسی 

ابن فارس در این باره چنین می نگارد: نسی دو اصل دارد، ترک کردن و به 

تأخیر انداختن و هنگامی که یاء آن مهموز می شود، تنها معنای تأخیر انداختن 

می دهد؛ نسئت المرأة: تأّخر حيضها )ابن فارس1420: ج5، ص223(.

ــات: ج2، ص916(.  ــه از تأخیر معرفی می کند )زی ــاء را برگرفت زیات نیز نس

زمخشری این واژه را برگرفته از ریشه ی نسأ می داند )زمخشری 1979: 470(.

ــد اما توجیهی که  ــاء باید ریشه ی دوم باش ــه ی واژه ی نس بنابراین ریش

ــاء درباره ی به تأخیر  ــمیه زنان به نس ابن فارس و دیگران درباره ی وجه تس

انداختن حیض دارند، توجیهی است از جانب خود ایشان و اصل درستی در 

کتاب های لغت نمی توان برای آن یافت.

1ـ  دانش اشتقاق یکی از شاخه های زبان شناسی است که به تاریخ هر کلمه و زندگی آن را در طول 
قرن های مختلف  می پردازد )عبدالتواب 328( .

2ـ  واژه أسن دو ریشه دارد یکی به معنای متغیر و دیگری به معنای سبب و اصل )ابن فارس1420: 
ج1، ص104(.
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2 ـ 2( معنای مصداقی سا

مصادیق مختلف موجود برای واژه ی نساء در قرآن به این شرح است:

ــبب نزول واژه ی نساء در برخی آیات، زن  الف ـ با توجه به روایات، س

خاص یا زنان خاصی هستند.

و إذا طّلقتم الّنساء فبلغن َأجلهّن فال تعضلوهّن أن ينكحن  )بقره: 232( ابوبكر 

ــن روایت می كند كه این آیه درباره ی همسر معقل بن  ــناد از حس غازی با اس

یسار نازل شده است )حجتی1377: 44(.

ب ـ گاهی مصداق واژه ی نساء در قرآن، زنان با ایمان  هستند؛

و لو ال رجال مؤمنون و نساء مؤمنات  ... )فتح: 25(

ج ـ گاهی مصادیق نساء در قرآن با توجه به ترکیب اضافی یا وصفی که 

در ارتباط با آن به کار می روند به گروه خاصی از زنان انصراف پیدا می کنند؛ 

يا نساء الَنبّي لستّن ... فال تخضعن بالقول )احزاب: 32(. 

ــابهی  از منظر دانش اصول فقه، احکام این زنان به زنانی که وضعیت مش

با ایشان دارند تسری می یابد )حجتی، همان: 103(.

3( تطور حوزه ی معنايی واژه ی نساء 

3 ـ 1( حوزه ی معنایی واژه ی نساء قبل از نزول قرآن 

با توجه به آنچه گفته شد، ابتدا بایستی برای فهم حوزه ی معنایی این واژه 

جایگاه زنان در دوره ی پیش از نزول قرآن را از دو منظر بررسی کرد:

ــی جایگاه زنان در عصر جاهلی و شبه جزیره ی عربستان  نخست، بررس
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سا ــی و روایت های تاریخی  ــاره ی زنان از آثار ادب ــت آمده درب و نکات به دس

ــات قرآن و همچنین  ــنجش آن با آی ــی فرهنگ عرب جاهلیت و س و بررس

ــگرف قرآن در اصالح و دگرگونی قوانین و آداب و رسوم  ــی تأثیر ش بررس

جاهلی؛ آنچه به اجمال می توان اشاره کرد، زن در ادب جاهلی وسیله ای برای 

کامجویی، فریبکاری1، و ملکه ای برای فرمانروایی بوده و گاه نیز چونان اموال 

ــگری 1367: ج1، ص50(. در واقع، زنان در عصر جاهلیت  ــید )عس به ارث می رس

موقعیت یکسانی نداشتند.

ــری  ــی جایگاه زنان در فرهنگ ها و تمدن های گوناگون بش دوم، بررس

ــر  ــائل و گرفتاری های زنان در سراس ــد آموزه های قرآن کریم با مس و پیون

جهان؛ با توجه به دیدگاه های مختلف نظام های بشری مانند نظام سرمایه داری 

ــاره ی زنان, قرآن به عنوان کتابی برای همه ی مردم و در همه ی زمان ها2،  درب

که گوینده ی آن دانای همه ی پنهانی هاست، از اوضاع وخیم زنان غافل نمانده 

و برای گشودن گرفتاری های ایشان راه کارهایی را ارائه کرده است.3 این نکته 

ــان آموزه های دین با فرهنگ عرب جاهلی  ــی قوت می یابد که نتوان می زمان

پیوند برقرار کرد و بر عکس می توان آن آیات را با مسائلی که زنان در همان 

1 ـ اتعقد يل کيد النساء مبرصد                           و اين فيت السن شيخ التجارب
2 ـ »و ما َأرسلناك ِإاّل كاّفة لِلّناِس«؛ و ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم  )سبأ: 28(.

3 ـ »و عنده مفاتح الغيب ال يعلمها ِإاّل هو و يعلم ما في البّر و البحِر و ما تسقط ِمن ورقة ِإاّل يعلمها و 
ال حبٍة في  ظلمات األرض و ال رطٍب و ال ياِبٍس ِإاّل في  كتاٍب مبين«؛ كلیدهای غیب، تنها نزد اوست 
و جز او، كسی آنها را نمی داند. او آنچه را در خشكی و دریاست می داند هیچ برگی )از درختی( 
نمی افتد، مگر اینكه از آن آگاه است و نه هیچ دانه ای در تاریكی های زمین، و نه هیچ تر و خشكی 

وجود دارد، جز اینكه در كتابی آشكار ]در كتاب علم خدا[ ثبت است )انعام: 59(.
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زمان در دیگر ادیان و یا تمدن ها  با آن روبه رو بوده اند، وابسته دانست.1سا

3 ـ 2( حوزه ی معنایی واژه ی نساء در عصر نزول قرآن 

ــمند و  قرآن کریم این واژه را در معنای جدیدی برگرفته از مفهوم ارزش 

ــت و این صحیح است  ــتوانه و تکیه گاه به کار برده اس نیکویی به معنای پش

چون در پس هر نیرویی بایستی منبعی برای تأمین انرژی وجود داشته باشد 

که این دیدگاه از بررسی واژگان مترادف و وابسته به آن که خواهد آمد قابل 

تبیین است.2  

بنابراین، معنای فراموش شده یا عقب مانده معنای صحیحی برای واژه ی 

نساء نیست اگرچه در دیگر تمدن ها بتوان برای آن مصادیقی مفهومی یافت. 

دالیل تأیید کننده ی دیگر بر معنای مذکور برای این واژه آن است که خداوند 

می فرماید: »و من آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها« )روم: 21(. 

1 ـ برای رد دیدگاه های مطرح در آن زمان در جامعه ی اسالمی که تحت تأثیر پیوند با اهل کتاب 
پیدا شده بود، مانند  خلقت زن از دنده ی چپ آدم )تورات ، سفر پیدایش(،  خداوند می فرماید: 
»يا َأّيها الّناس اّتقوا رّبكم اّلذي خلقكم ِمن نفٍس واِحدٍة و خلق ِمنها زْوجها«؛ ای مردم! از )مخالفت( 
پروردگارتان بپرهیزید! همان كسی كه همه ی  شما را از یك انسان آفرید و همسر او را )نیز( از  
جنس او خلق كرد )نساء: 1(. همچنین توهین و بی احترامی که در آیین یهودیت نسبت به زن روا 
داشته می شد )مقدم 2005: 59(. در اسالم تبدیل به رعایت حال ضعف و بیماری زن شد، مانند: »و 
يسئلونك عِن المحيِض قل هو َأذي فاعتِزلوا النِّساء ِفي المحيِض و ال تقربوهّن حّتي يطهرن فِإذا تطّهرن 
فأتوهّن ِمن حيث َأمركم الّل«؛ و در حالت قاعدگی، از آنان كناره گیری كنید! و با آنها نزدیكی ننمایید، 
تا پاك شوند! و هنگامی كه پاك شدند، از طریقی كه خدا به شما فرمان داده، با آنها آمیزش كنید 
)بقره: 222(. در روایت آمده است که زن را نبایستی در این حال آزار داد و این رعایت احترام و شأن 

زن است. قال ]ابوعبدالل )ع([ هي لعبتک: فال توذيها )بروجردی 1409: ج20، ص215(.
2ـ  دقیقًا مانند آنچه ایزوتسو درباره ی معنای واژه ی تقوا در ادب جاهلی که به معنای دفاع در برابر حیوان 

بود و در قرآن کریم در ارتباط با شبکه ای جدید از واژگان در معنای ترس از خداوند به کار می رود.



15

حوزه  معنایی واژه ی نساء در قرآن کریم 
13

89
ز  

یی
 پا

 / 
49

ره 
شما

 / 
هم

زد
سی

ل 
سا روح انسان به امید داشتن تکیه گاه و پشتوانه است که آرامش می یابد. بنابراین 

این زنان اند که با وجود و حمایتشان باعث آرامش در همسرانشان می شوند.  

درباره ی نقش زن، از قرآن بر می آید که زن از مواجهه ی مستقیم با مسائل 

گوناگون در بیرون فضای خانواده حتی االمکان در صورت مطلوب باز داشته 

می شود؛ »و قرن في بيوتکن و التبرجن تبرج الجاهليه االولي« و در خانه های 

خود بمانید و همچون دوران جاهلّیت نخستین ]در میان مردم[ ظاهر نشوید 

ــتند و نبایستی در  ــاس بنیان خانواده هس )احزاب: 33(. بنابراین زنان رکن و اس

سطح قرار بگیرند. به عبارت بهتر اگر زن و مرد را به سپاهی تشبیه کنیم زن 

نیروی پشتیبانی آن است، نه آن نیروی دفاعی که در جلو سپاه قرار می گیرد. 

چون زن ساخته ی قدرت و حکمت خداوند است و او می داند که  در بیشتر 

ــوار بیرون از محیط  ــخت و دش ــرایط س حاالت زن به هنگام حضور در ش

ــیب می بیند.1 این پیش بینی ای است که خالق جهان و آفریننده ی  خانواده آس

ــالمت روانی و اجتماعی زنان تدبیر کرده است. وی  ــان برای رعایت س انس

ــتی در مرکز کانون خانواده قرار گیرد و هیچ گاه رها و در حاشیه نباشد  بایس

)نساء: 129؛ نک: طبرسی، 1372، مجمع البیان، ج3، ص185(. زنان مایه ی قوام و آرامش و 

1 ـ اگرچه این آیه زنان را از خود نمایی و بروز جنبه های فیزیکی وجود خود در بیرون منزل باز 
می دارد ولی با توجه به قرینه های منفصل و  بیرونی، از جمله روایات، چنین بر می آید که به صورت 
کلی حضور زن در محیط های بیرونی ناامن، از نظر اسالم پسندیده نیست؛ مانند روایتی از حسن 
بصِرّی گه می گوید: »ما كان ِفي هِذِه اأْلَمة َأعبد من فاطمَة كانت تقوم حتَّي توّرم قدماها و قال النَّبّي ص 
لها َأّي شي ٍء خير للمْرَأة قالت َأن ال تري رجال و ال يَراها رجل فضّمها ِإليِه و قال ذّرَية بعضها ِمن بعٍض« 
)مجلسی 1404: ج 43، ص85(. مضمون روایت چنین است:  بهترین چیز برای زن آن است که هیچ 

مردی وی را نبیند و وی نیز هیچ مردی را نبیند. 
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تکیه گاه مردان اند و به همین جهت بایستی مردان برای تأمین نیازهای زنان به سا

عنوان پایه های زندگی تالش کرده تا آن بنیان به تزلزل و سستی گرفتار نیاید؛ 

ــاء بما فّضل اهلل بعضهم علی بعض و بما انفقوا من  الرجال قوامون علی النس

ــت که برخی مردان بر برخی  اموالهم1  و به خاطر وجود همین تکیه گاه هاس

دیگر برتری می یابند.

3 ـ 3( حوزه ی معنایی واژه ی نساء بعد از نزول قرآن

ــتای تغییر احکام، تصورات و نوع نگرش نسبت  ــالم در راس اگرچه اس

ــت نهادینه نبودن  ــت، لیکن به عل ــای مهم و جدی ای برداش ــه زنان گام ه ب

ــای متعالی قرآن کریم  ــتیم که با وجود آموزه ه ــاهد آن هس این دیدگاه ها ش

1 ـ قوامون از ریشه ی قوم دو اصل دارد، یکی گروه مردم و دیگری به معنای ایستادگی، ثبات و 
تصمیم. به نظر می رسد بر خالف تصور شایع قوامون در این آیه ی شریفه به معنای مسلط نیست 
بلکه به معنای قیام كننده برای اموری كه انسان به آن مكلف می شود است. عالمه طباطبایی نیز معنای 
قیمومیت را از این آیه نفی می كند )طباطبایی1417: ج4، ص216(.  قیمومت به این معناست که مرد 
حمایت و نگهداری از خانواده را به عهده بگیرد و با عدالت امور خانه را تدبیر کند )السعداوی 1384: 
222(. فقیهان نخستین نیز که در پی کشف احکام شرعی بوده اند همین معنا را از آیه برداشت کرده اند 
)طوسی، 1387ق: المبسوط، ج4، ص324( و به نظر می رسد نخستین فقیه شیعه که از این آیه تسبط 
مردان را بر زنان برداشت و مطرح کرده است عالمه ی حلی می باشد که شاید در این دیدگاه از اهل 
سنت تأثیر پذیرفته است )عالمه حلی، 1418 ق، مختلف الشیعه، ج7، ص80(. بایستی توجه داشت كه 
در این صورت معنای عبارت بعدی تفضیل مردان بر زنان نخواهد بود بلكه برخی از مردان به خاطر 
انجام وظایف شرعیشان بر برخی دیگر برتری دارند و این معنا صحیح تر به نظر می رسد تا اینكه گفته 
شود مردان فقط به خاطر جنسیتشان برتری یافته اند، در حالی كه مالك برتری از منظر قرآن صرفًا تقوا 
و عمل انسان است. روایتی از  پیامبر در این باره همین معنا را تأیید می کند که نسبت مردان به زنان 
مانند آبی است كه بر روی زمین قرار دارد )قمی مشهدی 1368: ج3، ص397 ؛ فیض كاشانی 1415: 
ج1، ص448(. آری اگر زمینی نباشد، آب معلق خواهد بود و اگر آبی نباشد، زمین خشک و بی ثمر 

خواهد بود. از این گذشته این معنا با مفهوم لغوی رجال نیز تناسب دارد.
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سا ــان در میان برخی از صحابه پیامبر و در کالم  ــورات عصر جاهلی همچن تص

ــران و اندیشمندان همچنان وجود دارد و گویی سایه  ی شوم این  برخی مفس

تصورات سنگین تر از آن است که به راحتی بتوان از آن رهایی یافت. مثاًل، در 

ــوب به عبداهلل بن مسعود چنین آمده است: »الخمر جماع اآلثام  خطبه ای منس

و النساء حماله الشيطان«: شراب مادر همه ی بدیهاست و زنان دام های شیطان 

هستند. )جاحظ 1423: ج2، ص37(.

ــلمانی را که باورهای خرافی خود را  البته نباید نقش اهل کتاب تازه مس

از طریق روایات تفسیری، در متون دینی وارد می کردند نادیده گرفت, مانند 

ــتان خلقت آدم و حوا و یا ماجرای  هاروت و ماروت1 )دیاری 1379: 202 و  داس

224؛ محمد قاسمی 1380:  236(.  

مهمتر آنکه در تاریخ اسالم شاهد جنگ جمل هستیم که به گفته ی عایشهـ  همسر 

ــت )خطیب 1402: ج1، ص55؛ ذهبی: ج1، ص222(  و  پیامبرـ  نوعی خود نمایی جاهلی اس

1   ـ خالصه آن باورهای خرافی چنین است که فرشتگان به سبب فسادگری آدمیان, بر خداوند 
خرده گیری کردند که چرا چنین موجود فسادگری را آفرید. 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 نمایندگی برگزینند و آنان هاروت وماروت را برگزیدند. خداوند آن دو فرشته را به زمین فرستاد 
و صفات انسانی به ایشان عطا کرد; آن دو در زمین با زنی زیبا رو, روبه رو شدند و دل باختند و 
پذیرفتند که برای هم بستر شدن با او, مشرک شوند و شراب بنوشند و قتل نفس کنند و در پایان 
نیز به آن زن دست نیافتند و از دید آنان پنهان شد. خداوند به آنها ندا داد که شما در یک نیم روز, 
چهار گناه بزرگ انجام دادید: بت پرستی, شرب خمر, قتل نفس, اهتمام به زنا; پس چگونه بر آدمیان 
خرده می گیرید و خود را پاک می دانید. از سوی دیگر خداوند آن زن را به صورت ستاره ی زهره, 
مسخ کرد. زیرا نام آن زن نیز )زهره( بود و آن دو فرشته را مخیر ساخت تا یا عذاب دنیوی را تحمل 
کنند و یا کیفر اخروی را, آن دو عذاب دنیا را برگزیدند و از این رو در چاه بابل همواره معّذب 

می باشند )سیوطی، بی تا،ج1، ص46(.
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سرزدن یک رفتار جاهلی از همسر پیامبر خدا بسیار عجیب و گواهی بزرگ سا

بر نهادینه نشدن آموزه های اسالمی بین برخی از مسلمانان آن روزگار بود.

ــزان تأثیرپذیری از  ــته به می ــاء بس ــن حوزه ی معنایی واژه ی نس بنابرای

آموزه های قرآن کریم و شرایط تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی، و ... 

تا کنون بسیار متغیر بوده است که می توان با نگرشی دوباره به تاریخ حیات 

فردی، اجتماعی و سیاسی زنان این نکته را به روشنی تأیید کرد.

4( بررسی روابط مفهومی واژه 

ــد: »بهترین راه حل  ــان معاصر چنین می گوی »مارزو« یکی از زبان شناس

ــاختن معنای یک واژه، فراهم آوردن و مقایسه کردن همه ی  برای روشن س

اصطالحات مشابه, متضاد و معادل است: 

ــن  ــی مفاهیم و یا گزاره های موجود در متن، معانی یکدیگر را روش گاه

ــنا می سازد. این  می کنند. گاهی هم یکی از آنها قیدهای معنای دیگری را آش

قبیل روابط »روابط معنایی« نام دارند. روابط معنایی درون متن در تعداد معینی 

ــده و خواننده تا حدی با قرائت متن روابط معنایی موجود در آن  محدود نش

ــف می کند. این روابط گاهی رابطه ی همنشینی (syntagmatic) و گاهی  را کش

رابطه ی جانشینی (paradigmatic) دارند. ایزوتسو تمایز میان روابط همنشینی 

و جانشینی را در معناشناسی قرآن به کار گرفت. توجه به روابط درون نصی، 

ــماری روبه رو می کند. وجود  ــر را با امکانات و قابلیت های معنایی بیش مفس

روابط پیچیده در نص میان نشانه های گوناگون فهم این نکته را آسان می سازد 

که هر نشانه ای از نص در حقیقت متن یا متون نهفته ی بسیاری است و یکی 
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سا ــت. روابط جانشینی و همنشینی  ــر، پی بردن به این متون اس از وظایف مفس

ــله ای از معادالت  ــا واژه های دیگر و تقابل های درون نص، سلس یک واژه ب

ــت مفسر در دست  ــانه ها فراهم می آورد که ممکن اس معنایی را پیرامون نش

یافتن به این معادالت با حل آنها ناکام بماند یا اینکه در حل آنها توفیق بیابد. 

ــت  ــی از ویژگی های معنایی قرآن وجود این معادالت معنایی مختلف اس یک

ــود تا حد امکان روابط  ــتار تالش می ش )قائمی نیا 1389: 233 ـ 224(. در این نوش

ــاء با واژگان مرتبط روشن شود. البته بایستی توجه کرد در  معنایی واژه ی نس

ــان،  نظر گرفتن تمامی این روابط به دلیل کاربرد فراوان واژگان مربوط به انس

ــخن میسر نیست. در هر صورت واژه ی نساء یکی  زن و مرد در این کوتاه س

ــت که به جنس مؤنث در قرآن اشاره می کند1 و واژگان دیگری  از الفاظی اس

همچون مؤمنات، قانتات، ام و ... را نمی توان نادیده انگاشت. 

4 ـ 1( واژگان مترادف2 و یا وابسته در قرآن 

ــه و  الف  ـ ام، یکی از محوری ترین واژگان جنس مؤنث و به معنای ریش

ــی 1372: ج1، ص87( و در قرآن بارها  ــت )مصطفوی1360: ج1، ص 136؛ طبرس اصل اس

بدان اشاره شده است. خلیل می گوید: »به صورت کلی، هر اصلی که به دنبال 

ــی 1404: 85( و این واژه  ــود« )راغب اصفهان آن اموری متصل آید، »ام« نامیده می ش

1ـ  بر خالف ادعای وی، واژه ی نساء در برابر رجال است نه مذکر که در نتیجه زنان فراموش شدگان 
باشند و مردان در خاطر ماندگان و مذکر به معنای جنس نر از ریشه ی ذکر به معنای به یاد آورده 
نیست بلکه از ریشه ی ذکر به معنای زمینی که علف را می رویاند و به معنای جنس نر است و خود 

اصلی مستقل از به یاد آورده می باشد )ابن فارس 1404: ج2، ص358(.
2 ـ البته در اینجا منظور ما از ترادف یک ترادف کامل نیست.
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ــه همراه با نوعی بزرگداشت و تکریم به کار می رود. اگر سا در قرآن کریم همیش

ــوره ی بقره )بالوالدين احسانا( احترام به والدین را  چه خداوند در آیه ی 83 س

ــقات دوران بارداری اهمیت  توصیه می کند، ولی درباره ی مادر با یادآوری مش

دو چندان آن را تأکید می کند؛ »و وّصينا اإِلنسان بوالديه حملته أّمه وهنًا علي  وهن 

و فصاله في  عامين«؛ و اندرز گفتیم انسان را درباره ی پدر و مادر، بارور گشت 

بدو مادرش، سستی ای بر سستی ای و از شیر بازگرفتنش  در دو سال )لقمان: 14(.

ــه ی  ــت، یکی از واژگان مرتبط با زنان، به معنای دختر و از ریش ب ـ  بن

ــاختن و متولد کردن است. از این ریشه کلمه  های فراوانی  »بنی« به معنای س

ــت؛ بنابراین این واژه به معنای ریشه و  ــده اس مانند ابن و بنت و ...گرفته ش

ــارس 1404: ج1، ص303(. در قرآن کریم زن از خانه ی  ــت )ابن ف اصل و بنیان اس

پدر و از همان خردسالی شأن و مرتبه دارد و مرد مؤمن بایستی به آن توجه 

داشته باشد. قرآن کریم به روش های گوناگون دستور می دهد که نبایستی به 

ــاء: 3(؛ »يا َأيها  ــود؛ »حّرمت عليكم أّمهاتكم و بناتكم« )نس دختران بی حرمتی ش

الّنبّي قل ألزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهّن من جالبيبهّن ذلك َأدني  

َأن يعرفن فال يؤذين و كان اللَّ غفوراً رحيما« )أحزاب: 59(.

از کاربرد های دیگر واژه ی بنات در قرآن سرزنش خداوند نسبت به مشرکان 

ــت که برای نزول مرتبه ی خداوند، دختران را از آن وی قرار داده اند. خداوند  اس

ــت.1 آنها را  ــر از دختر بهتر اس ــرکان را به خاطر این تصور نابخردانه که پس مش

1ـ مشرکان تنها اهلل را خالق می دانستند و جایگاه ربوبیت و مالکیت را از آن مقربان و احیانًا فرشتگان 
می دانستند )طباطبایی 1417: ج20، ص323(. 
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سا سرزنش می کند و پنداشته های جاهلی ایشان را به سخره می گیرد؛ »َأصطفي البنات 

ــران ترجیح داده است! شما را  علي البنين ما لكم كيف تحكمون«؛ دختران را بر پس

چه شده است؟! چگونه حكم می كنید؟! هیچ می فهمید چه می گویید؟! )صافات: 153و 

154(. در جایی دیگر دختران را مایه ی حرکت در راه فطرت پاک و سالم و دوری 

مردان از ازدواج با  دختران را مایه ی فساد و تباهی ایشان معرفی می کند؛ »و جاءه 

يئات قال يا قوم هؤالء بناتي  هّن َأطهر  قومه يهرعون إليه و من قبل كانوا يعملون السَّ

لكم«؛ قوم او ]به قصد مزاحمت میهمانان[ به  سرعت به سراغ او آمدند، و پیش از 

این كارهای بد انجام می دادند، گفت: »ای قوم من! اینها دختران من اند برای شما 

پاكیزه ترند. )هود : 78(. »قال هؤالء بناتي  إن كنتم فاعلين« لوط به قوم خود گفت: »من 

این دخترانم را به نکاح شما می دهم تا اگر خیال عملی دارید انجام دهید« )حجر: 71(. 

ــمبل حیا و نجابت یاد  ــگاه و س در آیاتی دیگر از دختر به عنوان پیدایش

ــعیب[ گفت: »من  ــد؛ »قال إّني أريد أن أنكحك إحدي ابنتيّ هاتين«؛ ]ش می کن

ــری تو درآورم« )قصص: 27(. »و  ــم یكی از این دو دخترم را به همس می خواه

مريم ابنت عمران الّتي  أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صّدقت بكلمات 

ربّها و كتبه و كانت من القانتين« ؛ و همچنین به مریم دختر عمران كه دامان خود 

ــت و ما از روح خود در آن دمیدیم، او كلمات پروردگار و  را پاك نگه داش

كتاب هایش را تصدیق كرد و از مطیعان فرمان خدا بود )تحریم: 12(.  

ــه ی »مری« دو اصل دارد: یکی به معنای مسح کردن و  ج  ـ مرأة، از ریش

ــتواری در چیزی است که مرء و مرءه هر دو  دیگری به معنای صالبت و اس

از همین ریشه بوده و معنای صالبت مد نظر است. کاربرد واژه ی »امراه« در 
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قرآن به احتمال درباره ی زنانی است که به گونه ای به گرفتاری یا سردرگمی سا

دچار شده اند؛ »و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضًا« )نساء: 128(؛ »قالت 

امرأة العزيز اآلن حصحص الحق« )یوسف:51(.

ــخت و یا آهن است. برای  ــه ی »انث« به معنای زمین س دـ انثی، از ریش

ــارس، همان: ج1،  ــای[ حدید )ابن ف ــیف انیث« ]به معن ــود: »س نمونه گفته می ش

ــی  ــتر به جنبه ی جنس ص144(، ولی در کاربرد قرآنی واژه ی »انثی و َذکر« بیش

موجود اشاره دارد، چنان که برای غیر انسان نیز به کار رفته است. هنگامی که 

عمل زنده به گور کردن مشرکان را مورد سرزنش قرار می دهد، از زن با لفظ 

ــان دهنده ی کوته فکری مشرکان و توجه صرف آنها به  انثی یاد می کند که نش

جنسیت بود نه انسانیت انسان؛ »و إذا بّشر أحدهم باألنثي  ظّل وجهه مسوّدا و 

هو كظيم « )نحل: 58(. در مقابل، قرآن هرگاه به جنبه ی جنسی زن توجه می دهد، 

به سرعت این نکته را بیان می کند که مالک برتری نزد خدا عمل صالح است 

نه مذکر یا مونث بودن؛ »و من يعمل من الّصالحات من ذكر أو أنثي  و هو مؤمن 

فأولئك يدخلون الجّنة و ال يظلمون نقيرا« )نساء: 124(.

هـ ـ  زوج، فقط یک ریشه ی لغوی به معنای مقارنه و نزدیکی دارد و برای 

مرد و زن به کار می رود ولی هنگامی که در کنار واژه ی »بعل« یا یک ضمیر 

ــکن انت و زوجک الجنه« )بقره: 35( تنها به معنای  مذکر به کار رود مانند: »اس

زوج مونث است )ابن فارس، همان: ج3، ص35(. 

وـ کوثر، به معنای لغوی »خیر فراوان« و در قرآن به معنای خیری است که 

همه ی امت اسالمی از آن بهره  برده و باعث ابتر ماندن دشمنان اسالم و نابودی 



23

حوزه  معنایی واژه ی نساء در قرآن کریم 
13

89
ز  

یی
 پا

 / 
49

ره 
شما

 / 
هم

زد
سی

ل 
سا آیین و دینشان  می شود )ابن فارس، همان: ج5، ص161؛ زبیدی: ج14، ص18(. بنابر روایات، 

ــأن حضرت زهرا )س( نازل شده است  آیه ی »إنّا أعطيناك الكوثر« )کوثر: 1( در ش

ــت که همه ی امت  ــدی 1411: 495(. پس وجود یک زن تا حدی با برکت اس )واح

اسالمی از وی بهره مند می شوند و این نهایت تکریم وجود زن است.1

ــان، از ریشه ی »أنس« به معنای ظهور و آشکاری چیزی است که  زـ انس

نفس آدمی از آن نمی ترسد و در مقابل جن که به خاطر پوشیدگی انسان از 

آن هراس دارد، قرار می گیرد )ابن فارس، همان: ج1، ص145(.

4 ـ 2( واژگان متضاد2 در قرآن 

رجال، از ریشه ی »رجل« به معنای فردی است که بر روی پا راه می رود 

)ابن فارس، همان: ج2، ص492(، بنابراین رجال به معنای انسان هایی است که برای 

ایستادگی نیازمند پایه و بنیانی استوارند و واژه ی نساء در میان روابط مفهومی 

با توجه به کاربرد قرآنی آن در مقابل رجال به کار می رود.

ــت و از آن  ــد و تغذیه اس ــی از واژه »ابو« به معنای رش ــان عرب اب، در زب

ــود که تأمین کننده ی نیازهای مادی افراد خانواده  جهت به پدر اب گفته می ش

ــتند )ابن فارس، همان: ج1، 44( و این در برابر واژه ی  به صورت معمول، پدران هس

»ام« قرار دارد. واژه ی ام و اب زمانی معنا می یابد که فرزندی وجود داشته باشد، 

1ـ  این مضمون با روایات  بسیاری که فاطمه )س( را منشأ عالم هستی، ریشه ی اسالم، عامل حفظ 
اسالم  و .. معرفی می کند سازگاری دارد )ابن طلحه شافعی: 50؛ حلی 1417: 504؛ مسعودی1420: 

237، 274 و 395؛ هاشمی 1422: ص262(.
2 ـ در اینجا منظور همان اصطالح تقابل معنایی است.
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ــه و پدر، همانند پرورش سا ــن مادر برای فرزند، چون اصل، بنیان و ریش بنابرای

ــرایط رشد فرزند است؛ »و لّما دخلوا من  دهنده ای مهربان و فراهم کننده ی ش

حيث أمرهم أبوهم« )یوسف: 68(. که یعقوب نبی با دلسوزی پدرانه و با تدبیری 

خاص فرزندان خود را از گزند بدخواهان دور می دارد. این دو ویژگی واژگانی، 

دقیقًا فرایندی است که از نگاه قرآن بایستی در ساختار خانواده صورت گیرد، 

ــت؛ »و أّما الغالم  البته واژه ی ابواه در حالت تثنیه برای مادر نیز به کار رفته اس

فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرا « )كهف: 80(.

ــی به معنای ذکوریت و دیگری به معنای یاد کردن در  ذکر، دو اصل یک

ــر فراموش کردن دارد، بنابراین »ذکر« )به معنای مرد( به معنای در خاطر  براب

ماندن نیست )ابن فارس، همان: ج2، ص357(.

ــت  ــمت و جهت اس ــه ی »وخی« به معنای س اخ و اخت، هر دو از ریش

ــو و هم جهت به کار می رود )ابن  و درباره ی برادر و خواهر به معنای هم س

ــم واژه ی »اخت و اخ« در حالت  ــارس، همان: ج6، ص93(. در قرآن کری ف

ــت.  مفرد و واژگان »اخوات و اخوان« در حالت جمع فراوان به کار رفته اس

ــان را شامل می شود  ــبی و رضاعی و هم هم کیش هم برادران و خواهران نس

)اعراف: 38؛ طه: 40؛ بقره: 220؛ توبه: 24(.

ــه اصل را می شناسد. نخست، به معنای  بعل، ابن فارس برای این واژه س

ــت. دوم، به معنای  ــه اس ــت که به معنای »بت« از همین ریش همراه و دوس

ــوم، به معنای زمین مرتفعی است که تنها  ــت و س ــردرگمی اس حیرت و س

یک بار در سال به آن آب می رسد )ابن فارس، همان: ج1، ص265(. به نظر می رسد 
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سا ــت؛ یعنی در قرآن  ــوم به کار رفته اس بعل در قرآن کریم در معنای اول و س

ــتفاده  هرگاه واژه ی زوج بار معنایی منفی دارد از واژه ی بعل به جای آن اس

می  شود. یکی به محبت مرد؛ »و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا« )نساء: 128( و 

دیگری به قدرت فرزند دار شدن وی؛ »و هذا بعلي شيخا« )هود: 27(.

ــان  ــیار دیگری از زبان شناس ــرقان مانند آرتور جفری و بس برخی مستش

ــر دو تقریبًا  ــت که ه ــن دو واژه از واژگان دخیلی اس ــر این باورند که ای ب

ــی با قدرت  ــپس زبان عرب ــده اند س ــه به زبان عربی وارد ش ــک مرحل در ی

ــی  ــتقات فراوان ــن واژگان مش ــتقات از ای ــاخت مش ــود در س ــاالی خ ب

ــازی 1379: 45(.  ــرد دارد )حج ــی کارب ــان عرب ــون در زب ــه هم اکن ــاخته ک س

 

 رجال  نساء

 مرأ  مرأه

 

 بعل زوج 

 اخ  اخت

 ام  اب انسان  جن 

 انثي ذکر 

 بنت ابن 

 کوثر

  نساء 

5( حوزه ی معنايی واژه ی نساء در قرآن 

آنچه ایزوتسو در راستای ترسیم شبکه ی معنایی در قرآن بیان کرد، مبتنی 

بر پیوند دو سویه ی خدا و انسان با محوریت و مرکزیت خداست که در پرتو 
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ــای جدید و الهی پیدا می کند؛ مانند سا ــود خدا و ارتباط با وی مفاهیم معن وج

ــتی توجه داشت که زن و  ــکر و ... . بایس واژه ی کفر، ایمان، تقوا، کرامت، ش

مرد  به عنوان نوعی از جنس کلی انسان هر دو در دایره ی مفهومی و مصداقی 

انسان در این شبکه ی معنایی می گنجند؛ »يا أّيها الَناس إنَا خلقناكم من ذكر و 

ــعوبًا و قبائل لتعارفوا إّن أكرمكم عند الل أتقاكم إّن الل عليم  أنثي  و جعلناكم ش

خبير«؛ ای مردم! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها 

ــت،[ گرامی ترین  ــید ]اینها مالك امتیاز نیس ــرار دادیم تا یكدیگر را بشناس ق

شما نزد خداوند با تقواترین شماست خداوند دانا و آگاه است  )حجرات: 13(. 

بنابراین انسان می تواند زن، مرد، برده، آزاد، سیاه، سفید و ... باشد. ولی باید 

توجه داشت که هر کدام از انواع یاد شده بنا به خصوصیت ها و ویژگی های 

ــت.  ــی، دایره ای از مفاهیم را در بر می گیرد که از انواع دیگر متمایز اس نوع

شبکه ی معنایی ُنویی که هر کدام از انواع مذکور را در بر می گیرد، باز با همان 

محوریت خداست که توانایی فهم و درک صحیح را می یابد.

ــب همه ی آیاتی که روی  ــان بودن مخاط پس زنان یک بار به خاطر انس

ــت خواهند بود و یک بار به خاطر زن بودن در شبکه ی  ــخن با انسان هاس س

ــبکه ی معنایی کلی تر  معنایی جدیدی قرار می گیرند که البته جدایی آن از ش

باعث بروز خطا و توهم در تفسیر و فهم قرآن خواهد شد.1 

ــائل مربوط به زنان در  ــیوه ی تربیتی قرآن در سبک بیان احکام و مس ش

1   ـ البته مردان نیز همین ویژگی را دارند برای نمونه در مواردی که احکام مربوط به جنس مرد 
است مانند وجوب جهاد جداگانه مورد خطاب قرار می گیرند و در احکامی که مربوط به انسانها 

اعم از مرد و زن است نیز مورد خطاب قرار می گیرند.
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سا سوره ی نساء حائز اهمیت است، چرا که خداوند برای بیان احکام زنان روی 

ــت تا پایان سوره  ــبت های گوناگون از نخس ــخن با مردان دارد و به مناس س

ــی و پای بندی به عهد و میثاق و ... فرا می خواند.  مردان مؤمن را به خداترس

ــت. .  ــت احکام مربوط به زنان اس این بهترین روش برای پیاده کردن درس

مردان بایستی صادقانه به احکامی که از سوی خداوند درباره زنان در سوره 

ی نساء آمده است تن بدهند )برای نمونه بنگرید به:صادقی تهرانی، 1365، ج6، ص145(. 

ــیری ساختاری در قرآن کریم در سوره ی مبارکه نساء  این نکته با روش تفس

بیش از بیش تبیین پذیر است.

ــوره ی مبارکه ی نساء به روشنی دیده می شود که خداوند چگونه با  در س

ــلمان را متوجه چند نکته ی بنیادی و  ــتقیم یا غیر مستقیم مردان مس بیان مس

مهم می کند:

الف ـ زنان و مردان نزد خداوند برابرند و مالک برتری نزد خداوند تنها 

ــت و زنانی چون مریم به درجه ای رسیدند که کلمه ی الهی به  کردار فرد اس

ایشان رسید )نساء:1(.

ــلمانی که تا دیروز برای زنان حقوق چندانی قائل نبودند،  بـ  مردان تازه مس

امروز برای آنکه مسلمانی واقعی باشند، بایستی به احکام و وظایف محوله ی خداوند 

پای بند باشند و در هنگام منازعه مسلمان حقیقی حکم رسول خدا را می پذیرد و 

خداوند توبه ی ایشان را به خاطر ظلم های گذشته می بخشاید )نساء :59 و 1و 131 (.

جـ  این وظایف در برگیرنده ی حقوق مادی، اجتماعی و خانوادگی است 

ــتی رعایت شود. نباید اموال خود را از ترس رسیدن به  که درباره ی زن بایس
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زنان پنهان و در ادای حقوق مالی بخل ورزند، اگر از سوی زنان نیکی دیدند، سا

باید آن را بهتر پاسخ گویند. انجام کارهایی که موجب ظلم به زنان می شود، 

مانند خوردن حق مظلومان و خوردن شراب ممنوع است. دعوت مسلمانان 

ــزد می کند آنچه نزد  ــرت و در پایان به مردان مسلمان گوش ــن معاش به حس

شماست و در ظاهر مالک آنید، امانتی از سوی خداست که از آن زنان است 

و باید آن را به صاحبانش باز گردانید )نساء :37 و 29 و 66 و 58 (.

دـ  اگر کسی به این احکام تن ندهد، منافقی است که همه ی اعمالش برای 

ریا و دشمنی با خداست و خداوند نیز او را به عذاب الهی وعده می دهد. )نساء 

ــبت به زنان خشونت فیزیکی اعمال کرده و از ضعف  38 و 39 (. مردانی که نس

جسمانی ایشان سوء استفاده می کنند یا اموال آنها را با ظلم و بهتان می ستانند 

ــان را در دست ستمگران می چرخانند به عذاب الهی وعده داده  و دارایی ایش

می شوند )نساء :20 و 112 (. 

ــه ی مردم را به پذیرش بندگی  ــوره، خداوند دوباره هم هـ ـ در پایان س

خود و اطاعت در برابر احکام الهی فرا می خواند چرا که هرچند قانون، کامل، 

ــان ایمان حقیقی نداشته باشد همیشه راهی  ــد ولی اگر انس جامع و مانع باش

ــرای فرار از قانون و تن در ندادن به آن خواهد یافت و بهترین عامل برای  ب

اصالح وضعیت فردی و اجتماعی زنان و مردان همان گسترش روح تقوا و 

خدا ترسی است )نساء :146  ـ  176 (.

ــده تنها در پرتو نگرش ساختاری به سوره ی نساء به دست  برداشت یاد ش

ــات احکام و آیات اخالقیـ  اجتماعی درباره ی زنان،  ــد. دقت در نتایج آی می آی
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سا نشان گر هدف کلی نزول این  آیات یعنی پاسداری کرامت انسانی زن است. در 

واقع همه ی دستورهای قرآن کریم برای پاس داشت از کرامت و بقای انسان است.

ــت نه چیز دیگری.  از نگاه قرآن کریم، تنها ایمان زن مایه ی منزلت اوس

مالک قرآن برای تعیین منزلت یک زن، تنها زیبایی یا ثروت او نیست. بلکه 

ــلمان مالکی برای انتخاب همسر  ــت که باید برای یک مرد مس ایمان زن اس

ــلمان اگر  ــرکه و لو اعجبتکم«؛ یک کنیز مس ــد؛ »وألمه مؤمنه خير من مش باش

ــت )بقره: 221(.  ــرک بهتر اس ــد، از یک زن آزاده و زیبای مش زیبا رو هم نباش

سربلندی از آن خداست و خداوند هر که را بخواهد می تواند عزیز گرداند، 

ــد و هر  کس را بخواهد می تواند خوار گرداند، هرچند  هر چند زیبا هم نباش

به ظاهر بسیار زیبا باشد؛ »تعّز من تشاء و تذّل من تشاء بيدك الخير«؛ هر كس 

ــه را بخواهی زبون می كنی )آل عمران: 26(.  ــی، عزت می دهی و هر ك را بخواه

ــزت و ذلت افراد نزدیکی  ــت که در عرب جاهلی میزان ع این در حالی اس

به خاندان اشراف و پادشاهان و به حسب تعداد فرزندان و اموال و ... بود. 

فمن کاالمیـر ابن بنت االمیر           او مـن کـآبــــائـه و الـحـدود 

سعوا فی المعالی و هم صبیه         و سادوا و جادوا و هم فی المهود
  )متنبی1407: ج2، ص14( 1

زنان مؤمنی که به کابین مردان در می آیند در واقع آبروی مردان مسلمان اند 

و در حصار و قلعه ای قرار می گیرند که بایستی برای ورود به آن از سوی آن 

زن و مرد اجازه بگیرند؛ 

1 ـ در این بیت فرزندان پادشاهان از زمان تولد بر همه برتری دارند و فضایل را کسب کرده اند.
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ــدن به حریم خصوصی پدران سا حتی کودکان و فرزندان نیز در نزدیک ش

ــند؛ يا أّيها اَلذين آمنوا ليستأذنكم اّلذين  ــان بایستی توجه داشته باش و مادرانش

ملكت أيمانكم و اَلذيَن لم يبلغوا الحلم منكم ثالث مّرات من قبل صالة الفجر و 

حين تضعون ثيابكم من الّظهيرة و من بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم ليس 

ــم و ال عليهم جناح بعدهّن طّوافون عليكم بعضكم علي  بعض كذلك يبّين  عليك

الل لكم اآليات و الل عليم حكيم؛ ای كسانی كه ایمان آورده اید! بردگان شما، 

ــیده اند، در سه نوبت باید  و همچنین كودكانتان كه به اندازه ی حّد بلوغ نرس

ــروز هنگامی كه لباس های  ــازه بگیرند: پیش از نماز صبح و نیم  ــما اج از ش

]معمولی[ خود را بیرون می آورید و بعد از نماز عشا این سه وقت خصوصی 

ــه وقت، گناهی بر شما و بر آنان نیست ]كه  ــت اّما بعد از این س برای شماس

ــوند[ و بر گرد یكدیگر بگردید ]و با صفا و صمیمّیت به  بدون اذن وارد ش

ــما بیان می كند و  یكدیگر خدمت کنید[. این گونه خداوند آیات را برای ش

خداوند دانا و حكیم است! )نور: 58(.

ــه به زنان تعرض  ــردم عصر جاهلیت، برای آنک ــران کریم برخالف م ق

ــود تا موجب بی آبرویی و ننگ مردمان گردند )رضایی 1371: 120( راه حل  نش

را در پاک کردن صورت مسئله نمی بیند؛ و إذا بّشر أحدهم باألنثي  ظّل وجهه 

ــكه علي  هون  ــر به أيمس ــوء ما بّش ــوّدا و هو كظيم، يتواري  من القوم من س مس

ــاء ما يحكمون؛ در حالی كه هرگاه به یكی از آنها  ــه في الّتراب َأال س أم يدّس

ــده، صورتش ]از فرط ناراحتی[ سیاه و به  ــارت دهند دختر نصیب تو ش بش

ــارت بدی كه به او داده شده، از قوم  ــّدت خشمگین می شود. به خاطر بش ش
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سا ــود ]و نمی داند[ آیا او را با قبول ننگ نگه دارد،  و قبیله ی خود متواری می ش

ــل: 58 و 59(. قرآن به جای  ــا در خاك پنهانش كند، چه بد حكم می كنند )نح ی

ــی اش مایه ی ننگ و آبروریزی معرفی  آنکه زن را به خاطر ویژگی های جنس

کند،1 راه کارهایی را پی می ریزد  که در صورت اجرای درست آن هرگز دامن 

ــانی وی به خاطر جنبه های  ــلمانی آلوده نشده و چهره ی کرامت انس زن مس

جسمانی او مخدوش نشود. از طرفی تمهیدی می اندیشد که زنان مسلمانان 

همگی به شکلی عادالنه از مواهب زندگی آبرومند و پرخیر، بهره مند گردند؛ 

ــإن خفتم أاّل تعدلوا  ــاء مثني  و ثالث و رباع، ف ــوا ما طاب لكم من الّنس فانكح

ــدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني  أاّل تعولوا؛ با زنان پاك )دیگر( ازدواج  فواح

ــت هر کس به اندازه ی توان  ــه یا چهار همسر. البته مسلم اس کنید، دو یا س

ــروط به رعایت عدالت در میان همسران چنین اختیاری را دارد،  خود و مش

ــید عدالت را )درباره ی همسران متعدد( رعایت نكنید، تنها یك  اگر می ترس

همسر بگیرید )نساء: 3(.

از سویی مردان را به ازدواج تشویق کرده و می گوید از خطر فقر نهراسند 

این خداست که به ایشان روزی نیکو خواهد بخشید؛ و أنكحوا األيامي  منكم 

و الّصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الل من فضله و الل واسع 

عليم؛ مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید، همچنین غالمان و كنیزان 

صالح و درستكار خود را اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود 

1 ـ 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 أبی حاتم رازی ج10، ص3403(.
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آنان را بی نیاز می سازد خداوند گشایش دهنده و آگاه است )نور: 32(. سا

این دستورالعمل، طرحی برای تحت تکفل قرار دادن تعداد بیشتری از زنان 

است چه زیبا چه نازیبا، چه ثروتمند و چه فقیر و از این جهت تکلیفی را بر گردن 

زن قرار نمی دهد که مثال به خاطر ترس از هزینه، جهاز منزل و یا غیر آن از ازدواج 

سرباز زند.1 از سوی دیگر حریمی برای زنان قرار می دهد که نزدیک شدن به آن 

ممنوع باشد چه رسد به گذشتن از آن و این حریم همیشه و همه جا همراه زنان 

مسلمان است؛ »و ال تقربوا الزني انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبيال« )اسراء: 32(.

ــلمان، که در  ــی حق ندارد از روی حدس و گمان در آبروی زن مس کس

ــختی مجازات  ــت، تردید کند و مرتکب این عمل باید به س واقع حریم اوس

شود تا مایه ی عبرتی برای افرادی باشد که با یاوه گویی آبروی دیگران را به 

سخره می گیرند؛ 

و اّلذين يرمون المحصنات ثّم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 

ــقون و إّن اّلذين يرمون المحصنات  ــهادة أبدا و أولئك هم الفاس و ال تقبلوا لهم ش

الغافالت المؤمنات لعنوا في الّدنيا و اآلخرة و لهم عذاب عظيم؛

و كسانی كه زنان پاكدامن را مّتهم می كنند، سپس چهار شاهد ]بر مّدعای 

خود[ نمی آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و 

آنها همان فاسقان اند )نور: 4(. زنان بایستی همیشه از لحاظ مسکن تأمین باشند 

چرا که زن بدون مسکن نمی تواند امنیت اجتماعی داشته باشد؛ 

1 ـ مانند حقوق فرانسه که زن و مرد هر دو در برابر تأمین هزینه های زندگی مسئول اند و هر دو 
مالکیت مشترک دارند و طرفین مالکیت خصوصی اموال خود را ندارند )محمدی 1380: 81(. 
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سا و اّلذين يتوَفون منكم و يذرون أزواجًا وصّية ألزواجهم متاعًا إلي الحول غير إخراج 

فإن خرجن فال جناح عليكم في  ما فعلن في  أنفسهّن من معروف و الل عزيز َحكيم؛

و كسانی كه از شما در آستانه ی مرگ قرار می گیرند و همسرانی از خود 

ــال، آنها  ــران خود وصیت كنند كه تا یك س به جا می گذارند، باید برای همس

ــرط اینكه آنها )از خانه  ــازند به ش را ]با پرداختن هزینه ی زندگی[ بهره مند س

شوهر( بیرون نروند ]و اقدام به ازدواج مجدد نكنند[ و اگر بیرون روند، ]حقی 

در هزینه ندارند ولی[ گناهی بر شما نیست نسبت به آنچه درباره ی خود، به 

گونه ی شایسته انجام می دهند و خداوند توانا و حكیم است )بقره: 240(. 

افزون بر این زن بایستی در شرایط مختلف به لحاظ اقتصادی تأمین باشد 

ــت؛ »و علي المولود له  در خانه ی پدر تأمین هزینه های او به عهده ی پدر اس

ــت خوراك و پوشاك مادر را  ــوتهّن بالمعروف«؛ ]پدر[، الزم اس رزقهّن و كس

ــد[  ــیر دادن بپردازد حتی اگر طالق گرفته باش ــته ]در مدت ش به طور شایس

)بقره :233(. از این گذشته ازدواج دختری که هنوز صالح خود را نمی شناسد 

ــوء استفاده از وی فراهم  ــتی با اجازه ی پدر صورت گیرد که امکان س بایس

ــاء  نیاید؛ »فانكحوهّن بإذن أهلهّن«؛ آنها را با اجازه ی اهل آنان تزویج کنید )نس

:25(. در منزل همسر نیز هزینه های وی به عهده ی همسر است و تنها مخارج او 

ــت بلکه رفتار شوهر در خانه با زنان بایستی همراه با احترام و نیکی باشد؛  نیس

ــروهّن بالمعروف«؛ و با آنان، به طور شایسته رفتار كنید! )نساء: 19(. حتی اگر  »عاش

ــر خود را دارد اجازه نمی دهد با بدگویی از زن کرامت  قصد جدایی از همس

ــانی وی را لگد مال کند؛ »فأمسكوهّن بمعروف أو سّرحوهّن بمعروف«؛ یا  انس
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به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید ]و آشتی كنید[ و یا به گونه ی پسندیده ای سا

آنها را رها سازید )بقره: 231(.

ــدان می خواهد که جایگاه  ــگاه مادران از فرزن ــن با تأکید بر جای همچنی

ــند؛ »و وّصينا اإلنسان بوالديه حملته أّمه وهنًا علي  وهن و فصاله  وی را بشناس

ــان درباره ی پدر و  ــكر لي  و لوالديك إلّي المصير«؛ و ما به انس في  عامين َأن اش

ــفارش كردیم مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل كرد ]به  مادرش س

ــد[ و دوران  ــگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه ای را متحّمل می ش هن

ــیرخوارگی او در دو سال پایان می یابد ]آری به او توصیه كردم[ كه برای  ش

ــكر بجا آور كه بازگشت ]همه ی شما[ به سوی  من و برای پدر و مادرت ش

من است )لقمان: 14(. وجود قانونی به نام عّده در واقع رعایت حرمت زنان و 

احترام به دلبستگی ها و عواطف ایشان است. این در حالی بود که در جاهلیت 

ــتند )ابن عبد البر 1387:  عرب زنان نه تنها بعد از طالق دورانی به نام عده نداش

ــت کامجویی کرده1 و  ج8، ص194( بلکه گاه مردان از وی چونان حیوانی پس

ــانی وی را این گونه لگد مال می کردند. از این گذشته بسیاری از  کرامت انس

انواع ازدواج جاهلی به گونه ای تحقیر زنان را در پی داشت.2 

1 ـ 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 )قرطبی 1364: 

ج14، ص180(. 
2 ـ انواع ازدواج های جاهلی عبارت بودند از  نکاح رهط )نکاح دسته جمعی حدود ده نفر با یک 
زن(، نکاح بدل )تعویض همسران(، نکاح جمع )کنیزان ثروتمندان برای کسب درآمد در خدمت 
مردان قرار می گرفتند(، نکاح شغار )مرد خواهر یا دختر خود را در عوض کابین به پدر یا برادر 
همسر خود می داد(، ازدواج های میراثی )همسر پدر به فرزند پسر می رسید( )حسینی و گلپور 1377: 

61( آیین مترقی اسالم همه ی این ازدواج های احمقانه و ظالمانه را منسوخ اعالم کرد.
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سا دستورالعمل قرآن برای پاس داشت حریم و شئون زن یک دستور دو جانبه 

است: در یک مرحله عوامل بیرونی که عبارت اند از مردان بیگانه، پدران، شوهران، 

فرزندان، برادران و محارم را متوجه جایگاه زن می سازد و از سوی دیگر از خود 

ــه این حریم را برای خود حفظ کند تا چهره ی زیبای کرامت  زن می خواهد ک

انسانی وی مخدوش نشود. این دستورالعمل برای رسیدن به کرامت انسانی را 

می توان از دو جهت ارزیابی کرد. دستورالعملی که مردان و زنان با آن برابرند و 

دستورالعملی که زن به خاطر جنبه های ویژه ی جسمانی خود ملزم به رعایت آن 

است. در دستورالعمل اول که بنا بر آن زنان و مردان برابرند؛ 

ــات و القانتين و القانتات  ــلمات و المؤمنين و المؤمن ــلمين و المس إّن المس

ــعات  ــعين و الخاش ــات و الّصابرين و الّصابرات و الخاش ــن و الّصادق و الّصادقي

ــات و الحافظين فروجهم و  ــات و الّصائمين و الّصائم ــن و المتصّدق و المتصّدقي

الحافظات و الّذاكرين الل كثيراً و الّذاكرات أعّد الل لهم مغفرة و أجراً عظيمًا؛

ــلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان،  به یقین، مردان مس

ــتگو و زنان  ــع فرمان خدا، مردان راس ــع فرمان خدا و زنان مطی ــردان مطی م

راستگو، مردان صابر و شكیبا و زنان صابر و شكیبا، مردان با خشوع و زنان با 

خشوع، مردان انفاق كننده و زنان انفاق كننده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، 

مردان پاكدامن و زنان پاكدامن و مردانی كه بسیار به یاد خدا هستند و زنانی 

كه بسیار یاد خدا می كنند، خداوند برای همه ی آنها آمرزش و پاداش عظیمی 

فراهم ساخته است )احزاب: 35(. 

ــیدن به رشد معنوی همپای مردان از خدا اطاعت  زنان بایستی برای رس
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ــنده، روزه دار، پاکدامن و در یک سا ــتگو و صبور، خدا ترس، بخش کنند، راس

ــه به یاد خدا باشند و به زن یاد می دهد که درباره ی پدیده های  سخن همیش

مرتبط با خودش بیشتر بیاندیشد آنجا که می فرماید؛ »و الل أخرجكم من بطون 

ــما را از شكم مادرانتان خارج کرد )نحل: 78(. هر زنی  أّمهاتكم«؛ و خداوند ش

این نیروی غیبی را در هنگام تولد کودک خود درمی یابد که این خداست که 

او را از حالتی میان مرگ و زندگی رهایی و به مادر حیاتی دوباره می بخشد 

ــوار خواهد مرد و این  ــد او در این عمل دش ــر این نیروی الهی نباش ــه اگ ک

ــد؛  ــگام با برهان فطری پروردگار خود را می شناس ــت که در این هن زن اس

ــكم الضر في البحر ضّل من تدعون إاّل إّياه«؛ و هنگامی كه در دریا  »و إذا مّس

ناراحتی به شما برسد، جز او همه ی كسانی را كه ]برای حل مشكالت خود[ 

ــراء: 67(  و هنگامی که کودک خود را با یاری  می خوانید، فراموش می كنید )إس

ــود و حیاتی  خدا متولد می کند همچون کودک خود از هر گناهی پاک می ش

نو می یابد1 و یاد آور می شود که زنان و مردان مؤمن و پاک از آن یکدیگرند 

و تنها این دو دسته هستند که شایستگی یکدیگر را دارند؛ »الخبيثات للخبيثين 

و الخبيثون للخبيثات و الّطّيبات للّطيبين و الّطّيبون للّطّيبات«؛ زنان ناپاك از آن 

1 ـ عن أِبي عبِد اللَّ )ع( أّن رسول الّلِ )ص( قال أّيما امرأة رفعت من بيِت زوجها شيئًا من موضع إلي 
وجّل إليها و من نظر الل ِإليِه لم يعّذبه فقالت أّم سلمة رِضي اللَّ عنها  موضع تِريد به صالحا نظر الل عزَّ
ذهب الّرجال بكّل خيٍر فأّي شي ٍء لِلّنساء و المساِكين فقال )ص( بلي إذا حملِت المرأة كانت بمنزلة الّصائم 
القائم المجاهد بنفسه و ماِله في سبيل اللَّ فإذا وضعت كان لها من األجر ما ال تدِري ما هو لعظمه فإذا 
أرضعت كان لها بكّل مّصٍة كعدل عْتق محّرٍر من وْلد إسماِعيل فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك علي 
جنِبها و قال استأنفي العمل فقد غفر لك )مجلسی 1404: ج101، ص107( این روایت درباره ی جایگاه 
بلند زن مؤمنه ای است که در منزل کار انجام می دهد و فرزندی به دنیا می آورد و آن را شیر می دهد.
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سا مردان ناپاك اند، و مردان ناپاك از آن زنان ناپاك و زنان پاك از آن مردان پاك، 

و مردان پاك از آن زنان پاك اند )نور: 26(.

ــدن آن توصیه می کند  قرآن کریم برای حفظ کرامت زنان و مخدوش نش

وظایف خود را بایستی در برابر همسر به انجام رساند تا کانون خانواده گرم 

و پر نشاط بماند و در صورت خودداری از وظایف خود همسر می تواند وی 

ــوزهّن فعظوهّن و  را به انجام این وظایف مجبور گرداند. »و الاّلتي  تخافون نش

اهجروهّن في المضاجع و اضربوهّن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهّن سبياًل« همچنین 

زن بایستی از ابراز جاذبه های جسمی خود در جامعه بپرهیزد و اگرچه زیبایی  

ــان ها فطری و انکارناپذیر است ولی زن از همه ی این  دوستی در همه ی انس

ــرد1 و حق ندارد از این  ــر خود بهره بگی ترفندها تنها باید برای جذب همس

بخشش های خدادادی در جذب مردان نامحرم و بیگانه استفاده کند؛ چرا که 

ــانی خود و جامعه ی پیرامونش  ــن امر در پایان به از میان رفتن کرامت انس ای

ــارم و در خانه حق خودنمایی دارد،  ــد انجامید. زن تنها در حضور مح خواه
ولی نه بسان زنان در جاهلیت در کوچه و بازار و میدان جنگ )شوقی 1381: 73(2 

1 ـ در روایات متعددی آمده است که شایسته است زن در برابر همسر خود تبرج و خود نمایی  
کند و همراه او لباس حیاء را از تن بدر آورد و همراه وی لباس حیاء را بپوشد. كّنا عند الّنبّي )ص( 
فقال إّن خيرنسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الّذليلة مع بعلها المتبِرَجُة مع زوجها الحصان 
علي غيره الّتي تسمع قوله و تطيع أمره و إذا خال بها بذلت له ما يريد منها و لم تبّذل كتبّذل الّرجل ؛ عن 
َأبي عبد الل )ع( قال خير نسائكم الّتي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء و إذا لبست لبست معه 

درع الحياء )کلینی1363؛ الکافی ج 5، ص324(. 
2 ـ در عصر جاهلیت، مردان زنان را با خود به جنگ می بردند تا با آواز خواندن مردان را علیه 

دشمن تحریک کنند و حضور زنان باعث می شد که مردان از صحنهی جنگ فرار نکنند )همان(.
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و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهّن و يحفظن فروجهّن و ال يبدين زينتهّن سا

إاّل ما ظهر منها و ليضربن بخمرهّن علي  جيوبهّن و ال يبدين زينتهّن إاّل لبعولتهّن 

أو آبائهّن أو آباء بعولتهّن أو أبنائهّن أو أبناء بعولتهّن أو إخوانهّن أو بني  إخوانهّن 

ــائهّن أو ما ملكت أيمانهّن أو الّتابعين غير أولي اإلربة من  أو بني  أخواتهّن أو نس

الّرجال أو الّطفل اَلذين لم يظهروا علي  عورات الّنساء و ال يضربن بأرجلهّن ليعلم 

ــن من زينتهّن و توبوا إلي الل جميعا أّيها المؤمنون لعّلكم تفلحون ؛ و به  ما يخفي

ــم های خود را ]از نگاه هوس آلود[ فروگیرند، و دامان  زنان با ایمان بگو چش

خویش را حفظ كنند و زینت خود را، جز آن مقدار كه نمایان است، آشكار 

نکنند و ]اطراف[ روسری های خود را بر سینه ی  خود افكنند ]تا گردن و سینه 

ــانده شود[ و زینت خود را آشكار نسازند مگر برای شوهرانشان،  با آن پوش

ــران همسرانشان، یا  ــان، یا پسرانشان، یا پس ــان، یا پدر شوهرانش یا پدرانش

برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم كیششان، 

یا بردگانشان ]كنیزانشان [، یا افراد سفیه كه تمایلی به زن ندارند، یا كودكانی 

كه از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهای خود را 

به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود ]و صدای خلخال كه برپا دارند 

به گوش رسد[ و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان، تا رستگار شوید.

ــالم در واقع  ــرن في  بيوتكّن و ال تبّرجن تبّرج الجاهلّية األولي« .1 اس  »و ق

این الگوی جامعه ی جاهلیت را اصالح  کرده 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 كثیر 1412، ج 3، ص 296(.
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سا ــی اجتماع بیش از مرد می داند؛ »الّزانية و الّزاني  فاجلدوا كّل واحٍد منهما  جنس

مائة جلدة«  )نور: 2( به همین جهت واژه ی زانیه را بر زانی مقدم کرد، بر خالف 

آیه ی سرقت که مرد سارق را بر زن سارق مقدم است زیرا مردان در این کار 

مؤثرتر از زنان اند.

6( استقالل مالی زنان

ــن  ــرآن درباره ی زنان نکته ای را بر ما روش ــتمی به آیات ق نگرش سیس

می گرداند و آن اینکه اسالم با تجرد زن در هر شرایطی مخالف است و تنها 

ــران پیامبر )ص( پس از رحلت وی مجاز می شمارد این به  آن را برای همس

معنای حرمت تجرد زنان نیست بلکه تأهل زنان، به طور قطع، از امور مطلوب 

ــارع است. اباحه ی تعدد زوجات، ازدواج موقت، کاهش عده ی  و مقصود ش

ــرزنش  ــال به 4 ماه و ده روز،1 توبیخ مردان برای س ــالق وفات از یک س ط

ازدواج همسران پیشینشان، سرزنش مردانی که از ترس فقر ازدواج نمی کنند، 

همه و همه گواه آن است که قرآن کریم طرف دار ازدواج زنان و مردان  است 

و با تجرد آنها موافق نیست. 

ــتنباط می شود که زنان مالک دارایی های  همچنین از آیات قرآن کریم اس

خود بوده وحق تصرف در اموال شخصی خود را دارند؛ »للّرجال نصيب مّما 

اكتسبوا و للّنساء نصيب مّما اكتسبن«؛ مردان نصیبی از آنچه به دست می آورند 

1 ـ عد ه ی زنان در دوران جاهلیت برای زنان شوهر مرده یک سال تمام همراه با شرایط بسیار 
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 )مالک بن انس: ج2، ص434(.
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دارند، و زنان نیز نصیبی  )نساء:32(. ولی آنچه از برخی آیات قرآن بر می آید این سا

ــت که زنان می توانند اموال خود را به همسرانشان ببخشند و یا می توانند  اس

ــاء صدقاتهّن نحلًة فإن  ــان را در امور مالی وکیل خود کنند؛ »و آتوا الّنس ایش

ــي ء منه نفسا فكلوه هنيئًا مريئا«؛ و مهر زنان را ]به طور كامل[  طبن لكم عن ش

ــه  عنوان یك بدهی ]یا عطیه[ به آنان بپردازید. ]ولی[ اگر آنها چیزی از آن  ب

ــند، حالل و گوارا مصرف كنید. )نساء : 4(.  ــما ببخش را با رضایت خاطر به ش

ــود و آن اینکه مستحب است زنان  در روایات چیزی فراتر از این دیده می ش

ــوی دیگر قرآن  ــر تصرف نکنند.1 از س حتی در اموال خود بدون اذن همس

ــه رعایت حقوق زنان فرا می خواند و  ــم با بیان های گوناگون مردان را ب کری

مردانی را که به خاطر فرار از زیر بار مسئولیت کرامت انسانی همسران خود 

را جریحه دار کرده اند به شدت سرزنش می کند و در عین حال زنانی را که به 

ــرانی گرفتار آمده اند، به نصرت و یاری خودش وعده می دهد و  چنین همس

زنان را تشویق می کند که برای چنین زندگی ای کرامت انسانی خود را زیر پا 

نگذارند و این خداست که از فضل خود زن را بی نیاز می سازد؛ »و إن يتفّرقا 

يغن الل كاّل من سعته و كان الل واسعًا حكيما« )نساء: 130(.

ــود زندگی های مختلف در  ــت خداوند متعال برای  بهب ــد توجه داش بای

ــرایط متفاوت الگوهای گوناگونی را در نظر می گیرد. در زندگی هایی که  ش

ــد. از این  ــازگار باش ــت زن نیز باید با این محیط س روابط عاطفی حاکم اس

1ـ  و ال يجوز لْلمرأة في مالها عتٌق و ال بٌر إال بإذن زوجَه )مجلسی 1404: ج 100، ص256(؛ يشترط في 
انعقاد نذر الزوجة علي األحوط إذن الزوج حتي ولو كان من مالها إذا كانت مع زوجها )خامنه ای: 224(.
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ــد، خداوند در این نظام تربیتی به مردان دستور می دهد؛ »و إذا حييتم  گفته ش

ــن منها َأو رّدوها إّن الل كان علي  كّل شي ء حسيبا« )نساء: 86(  بتحّية فحّيوا بَأحس

ولی در زندگی هایی که روابط عاطفی عمیقی میان زن و شوهر وجود ندارد، 

زن نیز باید عاقالنه رفتار کند، به خصوص در امور اقتصادی که همیشه یکی 

از نکات چالش برانگیز در زندگی های معاصر است، زن باید با دقت نسبت 

به نتایج کار خود بیاندیشد؛ بنابراین قرآن کریم یک الگوی یکسان برای همه 

نوع زندگی در نظر نمی گیرد. باید توجه داشت در بیشتر موارد اعتماد زن به 

ــوهر و جلب محبت او از راه بخشش های مالی می تواند آثار مثبت تربیتی  ش

بر مردانی داشته باشد که حتی در آغاز کار رفتارشان به لحاظ اخالقی چندان 

ــت در عین حال این زن است که با درایت و  ــالمی نیس منطبق بر موازین اس

شعور خدادادی اش می تواند این مرزها را از یکدیگر شناسایی کرده و الگوی 

مناسب زندگی خود را از میان الگو های متفاوت با یاری پروردگارش بیابد؛ 

»َو اّلذين جاهدوا فينا لنهديّنهم سبلنا و إّن الل لمع المحسنين«؛ و آنها كه در راه ما 

]با خلوص نّیت[ جهاد كنند، به طور قطع به راه های خود، هدایتشان خواهیم 

كرد و خداوند با نیكوكاران است )عنكبوت: 69(.

بی گمان هر زنی که در راه خدا در این بزرگ ترین جهاد یعنی شوهرداری،1 

تالش کند خداوند بهترین راه حل را فراروی وی قرار خواهد داد.

ــت که می توان از هر جهت به او اعتماد کرد زن  ــر وی فردی اس اگر همس

1 ـ جهاد المراةحسن التبعل )ابن بابویه، 1404 ق، من ال یحضره الفقیه، ج 4 ، ص 417(.
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می تواند به الگوی  ایثار و فداکاری عمل کند. اما در شرایطی این قابلیت اعتماد سا

ــت  در فرد مقابل وجود ندارد؛ »و ال تلقوا بَأيديكم إلي الّتهلكة«؛ خود را به دس

خود، به هالكت نیفكنید )بقره: 195(. »و ال تجعل يدك مغلولة إلي  عنقك و ال تبسطها 

كّل البسط فتقعد ملومًا محسورا«؛ هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مكن، ]و ترك 

ــش منما[ و بیش از حّد ]نیز[ دست خود را مگشای، تا سرزنش  انفاق و بخش

ــراء: 29(. زن بایستی به آیاتی در قرآن کریم توجه  ــوی و از كار فرو مانی  )إس ش

کند که وی را از افراط در انفاق باز می دارد مبادا روزی وی حسرت زده شود. 

ــت که زن  ــانی اس از قرآن کریم و متن روایات چنین بر می آید که مرد از کس

ــاید و از کاربرد واژه ی »هنيئًا مريئًا« استنباط  می تواند اموال خود را به او ببخش

می شود که در شرایط عادی و مطمئن این عمل بایستی امری مطلوب باشد.

همه ی نکات مطرح شده به معنای محوریت همسر در برنامه ی زندگی مشترک 

نیست، بلکه اساسًا اعتماد و بی اعتمادی هر دو بایستی برای رضای خدا باشد. 

 خدا
 عبادت 

 تقوا 

  خود  اجتماع

زنان در 
 قرآن

 فطرت  اقصاد
 تعقل  حکومت
  عواطف حقوق

 خانواده 
 همسر 

 فرزندان 
 شاوندان يخو

دوستان 
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برخی از نتایجی که این نوشتار به آن دست یافته است عبارت اند از:

ــن روابط مفهومی میان  ــی هر متنی تنها با در نظر گرفت الف ـ معناشناس

ــرایطی که متن در آن به وجود آمده، امکان پذیر  ــتر و ش واژگان آن متن و بس

است چرا که هیچ متنی در خأل به وجود نمی آید. 

ــی جایگاه زن از منظر قرآن بایستی شرایطی که زنان در  بـ  برای بررس

آن به سر می برده اند و مشکالتی که برای ایشان وجود داشته روشن شود تا 

معلوم شود آیا دیدگاه قرآن نسبت به زنان دیدگاه مثبت است یا منفی. اگر این 

متن بدون در نظر گرفتن شرایط صدور و ارتباط سیستمی بین آیات مربوط 

ــاید تصور خطای توهین و تحقیر نسبت به زنان از  ــود، ش به زنان تحلیل ش

ــود ولی با در نظر گرفتن شرایط پیدایش متن، این  ــت ش برخی آیات برداش

نکته به وضوح رخ می دهد که خداوند متعال در قرآن کریم نه تنها نسبت به 

ــیار مهرورز است بلکه از همه ی ابزارهای ممکن برای ایجاد شرایط  زنان بس

یک زندگی آسان و آرام همراه با احترام برای زن بهره می برد. 

ج ـ همان گونه که مالحظه شد، در این پژوهش در واقع از چهار ابزار 

بهره برده شده است؛ 1ـ  بررسی جغرافیای نزول آیات، 2ـ  روابط مفهومی 
ــتفاده از شبکه ی معنایی واژگان مرتبط با زنان در قرآن، میان واژگان و اس
ــاختاری و تناسب آیات در سوره ی مبارکه ی نساء، 4ـ  تفسیر  ــیر س 3ـ  تفس
بیانی و یا همان تفسیر موضوعی قرآن کریم كه استفاده ی بهینه از این ابزار ما 

را به شناخت جایگاه زنان در قرآن کریم یک گام دیگر به پیش برد.
ــناخت معنای واژه ی نساء و با رویکردی زبان شناختی  د ـ از رهگذر ش



44

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
89

ز  
یی

 پا
 / 

49
ره 

شما
 / 

هم
زد

سی
ل 

ــید. چنان که دیده شد سا به حوزه ی معنایی این واژه در قرآن کریم می توان رس
واژه ی نساء برگرفته از ریشه ی »اس« یا »اسس« به معنای بنیان و ریشه است 
ــم حوزه ی معنایی این واژه قبل از نزول قرآن و در عصر جاهلیت  و علی رغ
ــت، در قرآن  ــتر زنان بوده اس ــا توجه به توهین و تحقیری که متوجه بیش ب
ــان پایدار مانده و به زنان به مثابه  ــم ارتباط واژه با معنای اصیلش همچن کری
پشتوانه های حیات نگریسته شده است و تمامی دستورالعمل های این کتاب 

در ارتباط با زنان ارتباط ناگسستنی با معنای اولیه ی واژه دارد. 
هــ  یکی از دستاوردهای مهم این پژوهش و پژوهش های مشابه این روش 
ــان دهنده ی میزان ارتباط بین کاربرد  ــاره ی این واژه و یا واژگان دیگر نش درب
ــامی  ــت. آن چنان که زبان عربی از بین زبان های س لفظ و معنای دقیق واژه اس
ــته است بیشترین اصول  ــت که به برکت متن قرآن کریم توانس تنها زبانی اس
ــامی را در خود حفظ کند و مقارنه بین زبان های سامی و  واژگانی زبان های س
ریشه شناسی دقیق واژه می تواند ما را به مفهوم صحیح واژه در عصر نزول قرآن 
نزدیک کند که در حل بسیاری از تناقضات ظاهری و مشکالت تفسیری مؤثر 

است و عرصه های جدیدی از تفسیر را در برابر مفسر می گشاید.
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