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مدخل «جنسیت» نوشته یکی از مستشرقان به نام مارگوت بدران است
که در دائرهالمعارف قرآن لیدن به چاپ رسیده است .این نوشتار به نقدد
و ارزیابی مدخل یادشده پرداخته است با ایدن ان یدهه کده بررسدی آادار
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را فراهم میکند.
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نویسنده مرتبط هسدت .او تفداوتهدای رفتداری زن و مدرد را ناشدی از
فرهنگ جوامد اسدممی و دیدن اسدمم مدیداندد و بده همدین خدا ر،
جای اهی برای تفاوتهای زیستی در پیریهی احکام قائل نیسدت .دی در
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ایراد بنیادی نویسنده این است کده او معتقدد بده نواندیشدی در احکدام
مربوط به زن و مرد است و مواردی چدون قوامیدت را محددود بده رفد
نیازهای مادی زن و آن هم تنها در دوران بارداری میداندد .مدمن نقدد
مباحث یادشده ،نااستواری دیدگاه نویسنده مشخص شدد ،و نشدان داده
شد ،که بسیاری از تفاوتهای رفتاری زن و مرد را باید در نظدام تکدوین
جست و جو کدرد و احکدام متفداوت زن و مدرد نیده بدر همدین اسدا
پیریهی شده است.
واژگان کلیدی

دائره المعارف قرآن کریم لیدن ،مارگوت بدران ،جنسدیت ،جدن  ،زن و
مرد

مقدمه

با پیدایش اسمم ،زن از کلیة حقوق فردی ،اجتمداعی و انسدانی برخدوردار گردیدد .پایدة
تعلیمات اسمم در مدورد زن ،آیداتی مانندد آیده  228بقدره «وَ لَهُن مِثْن النِِ عَلَنههن

بنالْمَعْروفِ» است .اسمم ،زن را مانند مرد برخوردار از روح کامدل انسدانی ،اراده و اختیدار
دانسته و او را در راه تکامل که هدف خلقت است ،همسان مرد معرفی میکندد؛ لداا هدر

دو را در یک صف قرار داده و با خطا های «یا ایهنا الننا » و «ینا ایهنا النِی آمنناا»
مخا ب ساخته و برنامه های تربیتی ،اخمقی و علمی را برای آن ها الزم کرده است؛ و بدا
آیاتی مثل «وَ مَ ْ عَمِ َ صالِحاً مِ ْ ذَکنر أَوْ أنْثن وَ هُناَ مُنْْمِ فَأولئِن

ینُْْلا َ الْجَنن َ»
داده اسدت (مکدارم

(الغافر )40:وعده برخوردار شدن از سعادت کامل را به هر دو جدن
شیرازی :1374 ،ج .)162 ،2
از نظر اسمم ،هر انسانی ،ماکر یدا منندث ،تنهدا در تقدوا بدر یکددی ر برتدری دارندد.
ازآنجاکه یکی از مراحل تقوا ،اخمق فامله است ،یک زن که درجده ای از درجدات بداالی
ایمان را دارد و یا سرشار از علم است و یا عقلی پخته و وزین دارد و یا سدهم بیشدتری از
فضائل اخمقی را دارد ،در اسمم ذاتاً گرامی تر و از حیث درجه بلندتر از مردی اسدت کده
هم راز او نیست ،حال آن مرد هر که می خواهد باشدد ( .با بدایی  :1417ج  ،2صدص
 )269-270در ن اه اسممی ،آفرینش مرد و زن و جاذبههای غریهی و عدا فی میدان آن
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دو از آیددات الهددی بدده شددمار مددیرونددد ( .القددانی  :1362ج  ،2ص  )148و از آنجددا کدده
هماهن ی احکام و قوانین با نظام آفرینش ،میدهان صدحت و ریشدهداری و اسدتحکام هدر
نظام و قانونی است ( .القانی  :1362ج  ،6ص  )138خداوندد در تشدری احکدام اسدمم،
تفاوتهای زیستی زن و مرد را در نظر گرفته است؛ اما ،در جریانهای مرسوم حقدوق زن
در غر چنین دیدی نیست.
باور به وجود تفاوتهای زیستی بین دو جن «زن» و «مرد» تا اواخدر قدرن بیسدتم
در ن اه جریان های رایج در فرهنگ غر مانند فمینیسم ،وجود داشت؛ اما ،در این اواخر
تمایهی میان جن  1و جنسیت 2پدید آمد .جن به تفاوتهای زیستی زن و مرد اشداره
می کند و جنسیت به تمایههای فرهن ی .در این بین ،برخی نظریهپدردازان ،تفداوتهدای
جنسی را معلول شرایط اجتماعی میدانند( .فعالی  :1388ص  )157بنا بده بداور فعداالن
دفاع از حقوق زنان در غر  ،تفاوت زیستی و بیعی زنان و مردان در نظام پدرسداالرانه،
مبنای تفاوت های اجتماعی و بهتب آن ،قرار دادن زنان در نقدشهدای فروتدر اجتمداعی،
تبعیضها و در کل نابرابری زن و مرد قرار میگیرد( .عطار زاده  :1387ص  )44اینگونده
مطالعات پیرامون جنسیت به حوزه قرآنپژوهی غربیدان نیده کشدیده شدده کده مددخل
جنسیت در دائرهالمعارف قرآن لیدن از آن جمله است.
این کتا  ،توسط گروهدی از مستشدرقان ،متشدکل از تعدداد زیدادی از پژوهشد ران
مسیحی ،یهودی و اندکی از محققدان مسدلمان« -حددود بیسدت درصدد از نویسدندگان
دائرهالمعارف مسلمان میباشدند( ».اقبدال  :1388ص  - )17بده سرپرسدتی خدانم مدک
اولیف ،3استاد تاریخ و ادبیات عر دانش اه جرج تاون 4آمریکا در پنج جلد عرمده شدده
است .از سال  1993خانم مک اولیف کار برنامهریهی ن ارش این دائدرهالمعدارف را آغداز
کرد( .رمایی اصفهانی  :1385ص « )48این دائرهالمعارف عموه بر آنکه نوعی لغتنامده
بسیار گسترده درباره اصطمحات ،مفاهیم ،شخصیت ها ،اسامی مکان ها و تداریخ فرهندگ
قرآنی است ،همچنین تفسیر مختصری از مطالعه تخصصی قرآن در آغداز قدرن بیسدت و
یکم به شمار می آید که به زبان اروپایی منتشر میشود( ».مند ؛ موسوی مقددم :1378
ص .)110
1. sex
2. gender
3. Jane Dammen McAuliffe
4. Georgetown University
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مدخل جنسیت نوشتة خانم مارگوت بدران 1یکی از مدخلهدای ایدن دائدرهالمعدارف
است .بدران ،مورخ و متخصص در رشته مطالعات زنان است .وی روی مطالعات زندان در
خاورمیانه و جهان اسمم در بازه زمانی اواخر قرن نوزدهم تا قدرن بیسدت و یکدم تمرکده
کرده است .او یک پژوهش ر ارشد در مرکه بینالمللی وودرو ویلسون 2در واشدن تن نیده
است .اهمیت ترجمه و نقد مدخل های دایدره المعدارف قدرآن لیددن ،در ایدن اسدت کده
نیازهای جوام غربی نسبت به معارف اسمم شناخته شود .به عموه ،نقدد و ارزیدابی ایدن
آاار ،اذهان عمومی را نسبت به اسمم نا آشنا میسازد .در ایدن نوشدتار نخسدت مقالده
جنسیت ترجمه و در پایان به نقد آن پرداخته شده است.
ترجمه مقاله جنسیت

[جنسیت ]3ساختی فرهن ی و ماهبی است کده دربردارنددة اعمدال و رفتارهدای واجدب
شده ،نهی شده و تلقین شدة مربوط به زنان و یا مردان است .گرچده بدرای «جنسدیت»
هیچ اصطمح قرآنی بده معندی دقیدل کلمده وجدود نددارد ،امدا هدم زبدان «مخدتص بده
جنسیت» 4و هم زبان «غیر جنسیتی»( 5یعنی بیان قواعد کلی مربوط به تمام انسانهدا)
در متن قرآنی فراوان بهکاررفته است .اصطمح زیستی «جن »6دی ر کلمهای کده اسدت
که در قرآن استعمال نشده است .اصطمح معاصر [و] رایج الجدن  ،7در زبدان عربدی در
زمان [نهول قرآن] از مفردات قرآن نبود ،اما بعداً بده عندوان یدک واژة عاریدهای در زبدان
عربی استعمال شد که نشاندهنده نوع 8و نیه شخص 9بود ،حدال آنکده داللدت مدمنی
خاص آن به عنوان «جن »[10یعنی اشاره به تفاوتهدای زیسدتی زن و مدرد] اسدتعمال
نسبتاً تازهای است .برای درک اینکه چ ونده جنسدیت بده عندوان یدک سداختار دیندی-
1. Margot Badran
2. Woodrow Wilson
3. Gender
4. gender-specific
5. non-gendered
6. sex
 .7این واژه در متن اصلی به صورت «» al-jinsنوشتهشده بود .در واق نویسنده مقاله میخواهد ب وید کده ایدن واژه «جدن »
که امروزه در زبان عربی به ماکر و مننث اشاره می کند ،درگاشته چنین داللتی نداشته اسدت و ایدن داللدت مربدوط بده دوران
معاصر میشود.
8. genus
9. people
10. sex
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فرهن ی در قرآن بیانشدهاست ،مشاهدة چ ون ی استعمال «جن » به عنوان ساختاری
زیستی ،مهم است .گرچه جنسیت به عنوان ساختی دینی -فرهن ی بده جدن زیسدتی
پیوند خوردهاست ،اما از آن متمایه شدهاست ،با این حال ،گاهی اوقات ایدن دو [واژه] در
قرآن ،وامح به نظر نمیرسند .این [حالت] در قرآن توسط مجموعهای وسدی و پیچیدده
از «واژگان جنسیتی» و یا «مجموعه کلمات جنسیتی شده» نشان دادهشدهاسدت .عدموه
بر این ،زبان عربی ،زبان قرآن ،بهشدت در ساختار دستوریاش ،جنسیتی است .جنسیتی
کردن پیچیدة زبان قرآن (که شامل ممایر مخا دب و غایدب اسدت) و رسدوخ لفظدی 1و
سیاقی 2کلمات ،به توانایی تفسیریای اشاره میکند که این زبان نشان میدهد.
بررس دی آن واژگددان در برابددر جنس دیت و جددن در قددرآن و اینکدده آنهددا چ وندده
گسترشیافتهاند ،برجست ی جنسدیتی 3قدرآن را تأییدد و راهبردهدای تفسدیری را بدرای
استخراج معانی عمیلتر نمایان میسازد که [این معانی] میتواندد پیدام قدرآن را روشدن
کند و به عنوان راهنما به کدار رود[ .در ایدن زمینده] پدنج دیددگاه اساسدی زبانشناسدی
میتواند ساخته شود .یک :در قرآن ،واژگان جنسیت بر واژگان جدن غالدب اسدت .4دو:
گاهی اوقات واژگان جن و جنسیت به جای هم استعمال میشوند به وری که واژگان
جنسیت میتوانند یک ومعیت زیستی را نشان دهند یا واژگدان جدن مدیتوانندد یدک
ومعیت ماهبی -فرهن ی را بسازند .سه :واژة «زنان» و دی ر واژگدان جنسدیتی کده بده
اشخاص مننث اشاره میکنند ،عمدتاً در ارتباط با مردان استعمال میشوند .چهدار :زندان
بیشتر اوقات به عنوان همسر ذکرشدهاند .پنج :کلمدهای یکسدان ،مدیتواندد حالدتهدای
صرفی مشابه یا متفاوت را به صورتهای ماکر و مننث داشته باشد.
هن امیکه معانی و پیامها در استعمال کلمات جنسیتی معین میشدود ،بسدیار مهدم
است که آن ها در سیاق مناسب خودشان دیده شوند .همچنین ،مروری اسدت کده بدین
آن [معنا و پیام] که خاص 5و مقید 6است [و] آن [معنا و پیام] که عام 1و مطلل 2اسدت،
تمایه داده شود.
1. textual
2. contextual
3. gendered-ness
 .4منظور از واژگان جنسیت در این مقاله کلماتی است به نقش هر یدک از زن و مدرد اشداره مانندد زوج (بده معندای همسدر و
شوهر) ،آ (به معنای پدر) ،امّ (به معنای مادر) ،آخ و آخت (به معنای برادر و خواهر) و ...منظور از واژگان جن کلماتی اسدت
که صرفاً به نر و ماده بودن افراد اشاره دارد مانند ذکر (به معنای نر) و انثی (به معنای ماده) و...
5. specific
6. contingent
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بررسی کلمات جنسیتی شدة به کاررفته در آن آیات که مسلمانان گفتهاند در مدینده
نازلشده ،جایی که دستورالعملهای خاص (با توجه به شدرایط و شدیوههدای غالدب) بده
جامعه نوپای منمنان داده شد و آن [آیات] که در مکه نازلشده کده اعتقاددارندد [آیدات
مکی] دربرگیرنده پیامهای جهانی است ،جالب است.
آمنه وَدود محسنِ مفسر ،در [کتا ] قرآن و زن ،یادآوری میکندد کده [خداوندد در]
آیات نازلشده در مدینه ،اصدمحات رفتارهدای موجدود را مطدرح کدرد و بسدیاری از آن
اصمحات به ور خاص به سود زنان بود .زن در آیات مکی به عنوان یک نمونه برای همه
3
بشریت ،معرفیشدهاست.
الهامی است که به تطور معنایی کلمات در عربی قرآنی توجه شود ،بده دوری کده از
عربی پ از نهول قرآن ،به ویژه گونههای امروزی عربی ،مجها شود .مشکمت ترجمه بده
زبانهای دی ر نیه وجود دارد .برای نمونده ،ترجمدة عربدی قدرآن بده ان لیسدی قدرن 21
بهشدت موردنیاز است؛ زیرا ساختارهای دسدتوری متفداوت و یدف گونداگون مجموعده
واژگان وجود دارد .از ن اه امروزی ،لغهش جنسیتی میتواند حتی در ترجمههای [الفاظ]
4
بسیار شریفی مانند ترجمه انسان ،نا و بشر رخ دهد ،چنانکه هر یک از دو [واژة] مرد
یا انسان 5به جای بشریت 6یا بشرها 7بهکاررفتده اسدت .در نهایدت ،ترجمدههدای مرسدومِ
پایرفتهشدة قرآن به زبان ان لیسی در دهههدای آغدازین و میدانی قدرن بیسدتم قبدل از
افهایش حساسیت جنسیتی به زبان ،ن اشته شدند .برای فهمیدن جندی اسدت در قدرآن،
جالب است که مشاهده کنیم که جنی است ،برابدری ذاتدی انسدانهدا و تفداوتهایشدان،
همزیستی و هم عملکردی ،را انتقال میدهد .منمنان مانندد همده مخلوقدات خداوندد در
برابر خالل ،در ذات برابر هستند؛ اما به عنوان نمونه ،ماکرها و مننثهای ایدن مخلوقدات
از لحاظ زیستی ،متفاوت هستند .قرآن با توجه به واقعیتِ تفداوت زیسدتی ،یدک سداخت
فرهن ی -ماهبی متفاوت را مطرح میکند که میتواند یک دست اه متعادل نامیده شود.

1. universal
2. timeless
 .3در متن اصلی مقاله و همچنین متن اصلی کتا آمنه ودود اشارهای به اینگونه آیات نشده است .شاید منظور این باشدد کده
اگر در آیات مکی از زن به ورکلی نام میبرد ،منظور همه افراد بشریت هست نه اینکه تنها زنان مورد نظر باشد.
4. man
5. mankind
6. humankind
7. humans
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یک تعادل فرهن ی متفاوت کده بده شدیوههدای گونداگونی بیدانشدده ،بده اسدتعداد
بچهآوری زنان مرتبط شده است .جدای از وظیفه شوهر که نیازهای مادی را برای همسر
خود در زمان بارداری و پرورش [فرزند] فراهم مدیکندد ،نبدود نقدشهدا و فعالیدتهدای
جنسیتی 1سپردهشده [نیه] وجود دارد .رفتارهای جنسیتی ندابرابر خاصدی کده در قدرآن
جایه شده [نیه] وجود دارد که به عنوان وسیلة کاهش و کنترل و شاید در نهایت از بدین
بردن رفتارهای خاص رایج در عربستان در زمان [نهول] قرآن بوده است2.س
واژگان زیستی یا جنسی « »male and femaleنوعاً به ترتیب به اسدمهدای الدارکر
(جم آن ذُّکور و ذُکران) و االُنثی (جم آن إندا)) ترجمده مدیشدوند .واژگدان مداکر و
مننث در قرآن به دو شیوه استعمال میشوند .یکی در رابطده بدا تولیدد مِثدل و [دی دری
برای] نشان دادن تفاوت یا ویژگی زیستی است .برای نمونه ،در آیه  8سوره رعدد آمدده:
«خدا آنچه را که هر مننث (در رحم) حمل میکند ،میداند »...و در آیه  49سوره شوری
آمده« :او عطا میکند (کودکان) ماکر یا مننث را مطدابل بدا ارادهاش ».در شدیوة دی در،
جن یا واژگان زیستی ماکر و مننث که استعمال شددهاندد ،بدرای اعدمم اصدل برابدری
بنیادی ماکرها و مننثها در برابر خداوند اسدت بده دوری کده هدیچ شدک یدا ابهدامی
پیرامون برابری اساسی انسانهایی که از لحاظ زیستی متفاوتاند ،نمیتواند باشدد .بدرای
نمونه ،در آیه  124سوره نساء آمده« :هر ک اعمال خو انجام دهد ،خواه مرد یا زن و
منمن باشد ...آنان وارد بهشت خواهند شد ».نمونه دی ر آیه  195سوره آل عمران اسدت:
«و پروردگارشان از آنها پایرفته است و به آنها پاسخ داد :من هرگده اجدازه نمدیدهدم
عمل هر یک از شما ،او ماکر باشد یا مننث ،مای شود :شما اعضای یکدی ر هستید».
دستهبندیهای ایجاد شده [برای] مرد و زن از لحداظ فرهن دی نوعداً بده ترتیدب بده
اسماء رَجُل (جم آن :رِجَال) و امرأة (جم آن :نسداء ،نِسناة) ترجمدهشدده اسدت .مدرء،

3

واژهای دی ر برای [اشاره به] مرد است که تنها چهار بار [در قرآن] استعمال شده است.
رَجُل اغلب اوقات به معنی مرد استعمال شده است درحالیکه امرأة نیه میتواند بده دور
ممنی بر همسر داللت کند و در واق  ،بارها در این معنا اسدتعمال شدده اسدت .رجدل و

1. gender roles and functions
 .2در متن اصلی اشاره به این رفتارها نشده است ولی احتمال دارد مواردی چون چندهمسری ،زدن زن هن ان نشوز و ...منظدور
باشد.
 .3ریشه مرء  38بار در قرآن تکرار شده است که  4مورد به صورت المرء آمده است و در همه موارد (البقدره102 :؛ االنفدال24 :؛
النبأ40 :؛ عب  )34 :اشاره به انسان دارد نه مرد .از این ریشه تنها در آیه  176سوره نساء ،امرؤ به معنای مرد آمده است.
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إمرأة هر دو بارها به صیغه جم استعمال شدهاند درحالیکه صیغة جم برای زن حددود
دو برابر هرچند دفعه که صیغه جم برای مردان وجود دارد ،استعمال شدده اسدت .از دو
شکل صیغه جم برای زنان[ ،استعمال] نساء غالب است (نسوة فقط دو بار آمدده اسدت)
دی ر دستههای جنسیتی در معنای خاصتر مانند پسربچه ،دختر بچه ،مدرد جدوان و زن
جوان فراوان هستند .اما ،فراوان ترین واژگدان [جنسدیتی] ،دسدته هدای خویشداوندی یدا
خانوادگی مانند مادر ،پدر ،برادر ،خواهر[ ،فرزند] پسر و [فرزند] دختر هستند.
برای نمونه ،شیوههایی که واژگان جنسیتی استعمال شدهاند عبارتاند از« :و به هدیچ
وجه به آن چیههایی که خدا ،موهبتهای خودش را آزادانهتر به برخی از شما نسبت بده
دی ری عطا کرده است ،م نورزید :به مردان (رجال) اختصاص دادهشدده اسدت آنچده
آن ها کسب میکنند و به زندان (نسداء) اختصداص دادهشدده اسدت آنچده آنهدا کسدب
میکنند ،اما خدا را از فضلش بخواهید ».برخی مفسران ،اشاره ای به عدم تمایل پدایرش
چندهمسری را در آغاز آیه  4سوره احها دیدهاند« :خدا برای هدیچ مدردی (رجدل) ،دو
قلب در یک بدن قرار نداد 1».نمونه دی ر ،مربوط به پایان دادن یک ازدواج مشکلدار [یدا
همان نشوز مرد است که] در آیه  128سوره نساء آمده است« :اگر یک همسر (إمنرأة) از
ظلم یا ترک انفاق شوهرش بترسد ،اگر آنها توافقی دوستانه بدین خدود ترتیدب دهندد،
هیچ سرزنشی بر آنها وجود ندارد ».آن دو نمونه قبلی ،کمتر از آیه  34سوره نساء محل
نهاع شده است« :مردان محافظان /ن هدارندگان (قوامون) زنان هستند زیرا خدا بده یکدی
بیشتر از دی ری داده است و چون آنها از اموالشان ،زنان را حمایت میکنند» ایدن آیده
در تفسیر کمسیک تفسیر شده است [و] توسط پژوهش ران مرد به عنوان داللت ممنی
بر اقتدار و برتری مردان بر زنان به ورکلی ،توسعهیافته است .هرمنوتیک فمینیسدتی بدر
تشری مشروط برای شوهران جهت حمایدت مدادی از همسدران خدود در زمیندة خداص
بارداری و پرورش [فرزند] تأکید و استدالل میکند کده گرچده ایدن حمایدت بدر شدوهر
« .1مَّا جَعَ َ اللهُ لِرَجُ مِّ قَلْبَه ْن ف جَاْفِهِ» (االحها  .)4 :احتمال دارد منظور از برخی مفسران ،مفسران نواندیش امروزی باشد،

چه در تفاسیر کهن و معاصر ،موردی که مفسران اینگونه تفسیر کدرده باشدند ،یافدت نشدد .آقدای مکدارم شدیرازی ذیدل آیده
مینویسد« :این جمله معنی عمیلتری دارد و آن اینکه انسان یک قلدب بیشدتر نددارد و در ایدن قلدب جده عشدل یدک معبدود
نمیگنجد .آن ها که دعوت به شرک و معبودهای متعدد میکنند ،باید قلبهای متعددی داشته باشند تا هر یک را کانون عشل
معبودی سازند! اصوالً شخصیت انسان ،یک انسان سالم ،شخصیت واحد و خط فکری او خط واحدی است ،در تنهایی و اجتماع،
در ظاهر و با ن ،در درون و برون ،در فکر و عمل ،همه باید یکی باشد ،هرگونه نفاق و دوگدان ی در وجدود انسدان امدری اسدت
تحمیلی و بر خمف اقتضای بیعت او( ».مکارم شیرازی  :1374ج  ،17ص .)194
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واجب است ،اما اگر همسر و مادر این ور بخواهند [که حمایتی از جاندب مدرد صدورت
ن یرد] ،این وظیفه می تواند از مرد ساقط شود .بنابراین ،نمیبایست قوامون تعمیم یابد و
[به عنوان] داللت (و توجیه) تسلط جن ماکر بر جن زنان خوانده شود .ایدن عنصدر
حفظ تعادل و برابدری در پددری و مدادری کدردن بده ومدوح در آیده  233سدوره بقدره
گفتهشده است« :مادران باید فرزند خود را برای دو سال تمام شدیر دهندد  ...امدا [پددر]
باید ههینة غاا و لبا [مادران] را به شیوهای منصفانه (بالمعروف) عهدهدار شود  ...هیچ
مادری نباید در حل فرزندش غیدر منصدفانه رفتدار کندد .هدیچ پددری [نبایدد] در حدل
فرزندش [غیر منصفانه رفتار کند] .اگر آنها ،هم با رمایت متقابل و هم پ از مشورت،
تصمیم میگیرند [که فرزند را] از شیر ب یرند ،هیچ سرزنشی بر آنها نیست ».بندابراین،
مرد /مردان و زن /زنان در قرآن به شیوههایی نمایدان مدیشدوند کده خودشدان را بدرای
تفسیرهای مکمل یا تعادلی از نقش هدای جنسدیتی 1در زمیندة ازدواج و خدانواده یعندی
انجام وظیفه و انجام نقشهای تحسینآمیه ،معطوف میکند ،حالآنکه تدرک اتداق بدرای
یک زن در دوران بارداری و تربیت فرزند ،اگر زن بخواهد[ ،موجب] ترک حمایت واجدب
االدا به او میشود .این ،حوزهای معطوف به تفاسیر مختلف است .مفسران نوآور و اصدمح
لب ،استدالل میکنند که این [نوع تفسیر] ،قدرت متن مقد اسدت کده قرائدتهدای
مربوط به بافت 2در تغییر محیط و شرایط را روا میداند حال آنکه اصل عدالت و برابدری
جنسیتی [نیه] حفظ میشود.
گرچه رجل و إمرأة نوعاً به عنوان ساختارهای فرهن ی در قرآن استعمال مدیشدوند،

اما آنها گاهی اوقات برای نشان دادن جن زیسدتی [نیده] اسدتعمال مدیشدوند .بدرای
نمونه« ،آیا شما او که شما را از خاک ایجاد کرد ،سپ از نطفده شدما را آفریدد ،سدپ
شما را به شکل یک مرد (رجدل) درآورد انکدار مدیکنیدد» (الکهدف )37 :یدا «آه بشدر!
مواظب وظیفة خود نسبت به پروردگارت باشید که او شما را از یک نف واحدد آفریدد و
از آن ،زوجش را خلل کرد و از آنها بسیاری از مردان و زندان را [روی زمدین] پراکندد».
جابهجایی گاه اهی واژگان جن و جنسیت به مفسران اجازه میدهد تا پیوند همراه بدا
تمایه بین ساختار زیستی و فرهن ی را برجسته کنند و تاکید بدر اصدول کلدی برابدری و
عدالت در قرآن را در سراسر زنجیره زیستی -فرهن ی بهکارگیرند.
1. gender roles
2. contextual readings
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جنسیت و جن یا هویت فرهن ی و زیستی نیه در قدرآن توسدط مدمایر یدا اسدماء
خاص که میتوانند به عنوان ال وهای نقش 1و یا نمونههای استثنایی به کار روند ،منتقل
شده است .این افراد نام برده ،تنها به استثنای مریم ،مادر عیسی پیامبر ،کسی که خداوند
او را «بر زنان تمام جهان» (آل عمدران )42:برگهیدده اسدت ،همده مدردان (اکثدر آنهدا
پیامبرانند) هستند .نهتنها مریم در قرآن با نام ذکر شده بلکه به عموه« ،مریم» به عنوان
نامی به یک سوره دادهشده است (سوره 19؛ اکثر دی ر نامهای عَلَمِ دادهشده به سورهها،
از آن پیامبران هست) مریم در آیات متعدد در سراسر قدرآن اسدتعمال شدده اسدت کده
جهئیات مسیر زندگی و مأموریدت او را بیدان و شدأن اجتمداعی و مداهبیاش را مطدرح
میسازد .گرچه مدریم در آیده  12سدوره تحدریم اسدتثنائاً از جملدة «دیدندار و صدالح»
(منالقانتین) در قالب مردانه توصیفشده است اما[ ،این ساختار] به عنوان نمونهای برای
تمام مسلمانان ،زنان و مردان به ور یکسان ،به کار میرود.
همه زنان منحصربهفرد دی ر در قرآن بدون ذکدر ندام ،آمددهاندد ،ولدی بده دو روش،
شناخته میشوند .اول :با ذکر پیوندشان به یک مرد نامدار کده عبدارتاندد از -1 :زوج یدا

همسر آدم که به واسطه آنها تمام نوع بشر انشعا پیدا میکنند و  -2همسر (إمرأة) یدا

دی ر بست ان زن یا محرم یک پیامبر (غیر از محمد [ص]) روش دوم این است کده یدک
زن خاص ،میتواند از ریل بیان شرح حال ،شناخته شود .برای نمونه« ،زندی بدر آنهدا
حکومت میکرد و همه چیه را فراهم کرده بود و او تاج و تختدی باشدکوه دارد( ».النمدل:
 )23که به بلقی  ،ملکه سبأ ،اشاره میکند .به عموه ،این ،نمونهای نادر از یک زن اسدت
که با توانمندی و شایست ی خودش ،مطرح میشود و به عنوان نموندهای از یدک زن کده
رهبر سیاسی عالی مقام است ،معرفیشده است.
قرآن به گروهی از زنان به واسطة رابطه خویشاوندیشان با حضرت محمد (ص) اشداره
میکند .همسران محمد [ص] به عنوان نساء النبدی« ،زندان پیدامبر» مشدخصشددهاندد،
چنانکه در آیه  32سوره احها آمده« :ای همسران پیامبر! شما مانند هدیچیدک از زندان
(دی ر) نیستید» و هن امیکه آیهای مستقیماً به محمد (ص) خطا میکند ،چنانکده در
آیه  28سدوره احدها آمدده« :ای پیدامبر بده زندان خدود ب دو» گداهی اوقدات دختدران
محمد(ص) مورد خطا قرار میگیرندد ،چنانکده در آیده  59سدوره احدها آمدده« :بده
1. role models
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همسران و دختران خود ب و» 1بررسی اشارهها به همسران پیدامبر (ص) و همچندین بده
دختران او ،به تفسیرهای مختلف در مورد اینکه آیا تشری های 2خاص ،تنها برای چندین
زنانی وم شده یا شامل تمام زنان مسلمان (در مواردی که ذکر خاص زنان دی در وجدود
ندارد) میشود ،منجر شده است .زنان مفسدر امدروزی مانندد عایشده عبددالرحمن (بندت
الشا ی) و زینب الغهالی در همسران و دختران حضرت محمدد (ص) جهدت نقدشهدای
فعال اجتماعی برای زنان ،ال وهایی پیداکردهاند؛ (این زنان) در ترکیبی زندگی کدردهاندد
که اهمیت نقشهای خانوادگی را متعادل میکند.
برخی واژگان در قرآن ،مطابل قواعد دستوری در فرم مردانده وجدود دارندد ،امدا ایدن
واژگان مانند انسان ،3نا  ،4بشر ،5اهل 6هم به زنان و هم به مردان اشاره میکنند .ندا
و اهل به عنوان اسمهای جم به کار میروند درحالیکه انسان و بشر نیه ممکن است بر
مفرد داللت کند .این واژگان همواره در ترجمههای ان لیسی متعارف به عنوان انسان 7یدا
مرد 8ترجمه شدهاند که به گویندة ان لیسیزبان معاصر یدک معندای نادرسدت از شدمول
جنسیتی 9اصل عربی را ارائه میدهد.
در قرآن ،به دلیل اقتضای دستوری زبان عربی ،اسمهای عربی در فرم مردانه یا زنانده
نمایان میشوند.
برای نمونه Believer ،میبایست به عنوان مرد منمن (منمن) یا زن مدنمن (منمنده)
ترجمه شود .عموه بر این ،اسمها نیه میتوانند در تثنیه یا جم ماکر ،شامل زنان شوند.
درحالیکه واژههایی مانند منمن و منمنه که با ایمان معنا مدیدهندد (بده ترتیدب ،مدرد
منمن و زن منمن) به شیوههایی استعمال میشوند که بدیهی 10به نظر میرسند( .یکدی
از این آیات که به صراحت گروههای مرد و زن را برمیشمرد ،آیه  35سوره احها است:
«إن الْمُسْلِمه َ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُنْْمِنه َ وَ الْمُْْمِنناتِ وَ الْننانَِه َ وَ الْنانَِناتِ وَ الَِّناَِقه َ وَ
« .1ق ْ لِأَزْواجن

وَ بَناتِ » (االحها  .)59 :برداشت نویسنده مقاله ظاهراً صحیح نیست چراکه در این آیه نیه پیامبر (ص) مورد

خطا قرار گرفت است و این آیه با مورد قبل که نویسنده بیان کرد تفاوتی نمیکند.
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الَِّاَِقاتِ  )»...اسمهای دی ری وجود دارند که زمانی که برای مدردان و زندان اسدتعمال
شوند ،منجر به ارائة فهمهای مختلدف مدیشدوند .بدرای نمونده ،هرمنوتیدک فمینیسدتی
استدالل میکنند که (مفسران) به ور غلدط اندیشدیدهاندد کده در قدرآن ،نشدوز کده بدر
نافرمانی یا عصیان از جانب مردان و زنان نسدبت بده یکددی ر در زمیندة مسدئولیتهدا و
تعهدات زناشوییشان داللت ممنی دارد و (همچنین) به نوبه خود در واژگان قرآنی یدک
رفتار (یکسان) نافرمانی نسبت به خدا را به وجود میآورد ،تنها در رابطه با زنان استعمال
میشود .این (حالت) در استعمال عربی امروزی منجر به عقیده راسخ میشدود کده تنهدا
زن ،ناشهه است (و اینکه) یک مرد نمیتواند ناشه باشد .نشوز در رابطه بدا زندان ،نوعداً در
زبان ان لیسی به عنوان (عملی) مبتندی بدر «نافرمدانی ،خیاندت ،و عصدیان» (نسدبت بده
شوهر) ترجمهشده است ،چنانکه در آیه  34سوره نساء آمده اسدت ،ولدی ،زمدانی کده در
رابطه با مردان (نسبت به همسر یا همسران) استعمال مدیشدود ،در زبدان ان لیسدی بده
عنوان «ظلم و ستم یا ترک نفقه» ترجمهشده است چنانکه در آیه  128سوره نساء آمده
است .مترجمان مرد نسخههای متعارف ان لیسی قرآن ،عملدی تفسدیری در همدان روندد
1
ترجمه انجام دادهاند.
زوجیت[ 2نیه] مفهومی مهم در قدرآن اسدت .زبدان عربدی کده دو سداختار [مداکر و
3
مننث] دارد ،بیان این مفهوم را تسهیل میکند .تمام موجدودات زندده بده صدورت ازواج
آفریدهشدهاند .درحالیکه همه خلقت ،زوج است تنها خداوند فرد است« :و از همه اشدیاء
جفت ایجاد کردهام که شاید متاکر شوید (که خدا یکی است)» (الااریات)49 :؛ «و خددا
شما را از خاک ایجاد کرد ،سپ از یک قطره اسپرم ،سپ او شدما را بده صدورت ازواج
آفرید» (الفا ر )11 :همان کلمه (یعنی) زوج (در شکل ماکر) ،برای هر دو بخش (مداکر
و مننث) ،استعمال میشود که بر برابری بی قید و شرط آنها تأکید میکند.
انسان 4از یک روح (نف ) واحد که زوج 5یکدی رند ،خلدل شدده اسدت 6.در داسدتان
خلقت آدم و حوا ،چنانکه در باال ذکدر شدد ،هدر یدک از (آن دو) ،زوج دی دری هسدتند.
 .1نویسنده در اینجا میخواهد ب وید که کلمه «نشوز» که به صورت یکسان بدرای مدرد و زن بده کدار مدیرود ولدی دو تفسدیر
متفاوت از نشوز زن و مرد ارئه شده است.
 Pairing .2منظور از زوجیت این است که هر چیهی که از دو جفت و دو گونه تشکیلشده باشد خواه نر و ماده باشد یا غیر آن.
3. pairs
4. Human beings
5. mate
 .6ظاهراً اشاره به آیه «یا أَیهَا النا ُ اتناا رَبَّکمُ الِ َُلَنَکمْ مِ ْ نَفْس واحَِْة وَ َُلَقَ مِنْها زوجها» (نساء )1:دارد.
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درحالیکه خدا دو زوج (زوجین )1خلل کرد که کاممً برابر هستند ،اما خداوند همچندین
آنها را مختلف به عنوان ذَکر و اُنثی خلل کرد.
این یکسانی برابرِ همراه با تفاوت ،قدرتمندانه در آیه  54سوره نجم ،بیدان مدیشدود:
«که او به صورت زوجین ،ماکر و مننث خلل کرد ».همان ور کده بدرای بدار دوم تأکیدد
میشود ،نمونههایی وجود دارد که واژة زوج در (معنای) خودش برای اشاره به همسر (به
جای اصطمح رایجتر إمرأة) استعمال میشود .در خطا مستقیم قرآنی به محمدد (ص)،
چنانکه در باال دیده شد ،اصطمح زوج به شکل صیغه جم  ،ازواج ،استعمال میشود کده
داللت ممنی بر همسران او میکند .نمونه نادری از استفاده عمدومیتدر نیده وجدود دارد
چنانکه در آیه  20سوره نساء آمده است« :اما اگر شما تصمیم گرفتید همسری به جدای
دی ری ب یرید 2»...خروج از استعمال یک واژة واحد ،برای تعیین یکی از ایدن دو در زوج
است که در عربی امروزی ،همسر به وسیلة (واژة) زوجه ،شکل منندث زوج ،ترجمدهشدده
است.
3
غنای مجموعه واژگان جنسیتی در قرآن و ممحظه سیاقهای پیچیدهاش ،همراه بدا
انعطافپایری های جنسیتی ساختار و عملکرد زبان عربدی ،بدرای برابدری بنیدادی همده
انسانها ،زن و مرد ،به خوبی توجه به واقعیت تفاوت زیستی (بین آنها) به دقت تفسدیر
(آیات قرآن) کمک میکند .مفسران امروزی د در غالدب اوقدات ،زندان امدا نده منحصدراً-
قرائتهای جدیدی از قرآن را بیان میکنند که بدر نکدات بسدیار دقیدل و ظریدف عربدی
قرآنی کشیده شده است.
نقد مقاله جنسیت

مقاله جنسیت در سه بخش قابل نقد است .اول :بحث نادیده ان اشتن تفاوتهای زیستی
زن و مرد در نقشهای سپردهشده به آنهدا .دوم :تداریخمنددی فهدم قدرآن بده ویدژه در

1. dual form
« .2وَ إن ْ أَرََتُّمُ اسَِْبَْْالَ زَوْج مَّکا َ زَوْج» (النساء . )20 :نویسنده اشتباه کرده در پنج آیه دی ر نیه زوج به معندای همسدر آمدده
است :آیه  37سوره احها «أَمْسِ

عَلَه

زَوْجَ »؛ در داستان حضرت آدم (ع) «أَنْتَ وَ زَوْجُ » (البقدره35 :؛ االعدراف )19 :و

«وَ لِزَوْجن » ( ه )117 :و در داستان حضرت زکریا (ع) «وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ» (االنبیا.)90 :
3. contextualizations
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مبحث حقوق زن و قرائتهای گوناگون از آن بر حسب شدرایط زمدان .سدوم :عددم ارائده
معنای صحیح از قوامیت.
 -1نادیده انگاشتن تفاوتهای زیستی زن و مرد در نقشهای زنان و مردان

آنچه نویسنده در تعریف جنسیت آورده ،منید این مطلب است که وی نقشهایی کده زن
و مرد در جامعه عهده دار هستند را تماماً ناشدی از فرهندگ و مداهب مدیداندد و منشدأ
زیستی برای آنها قائل نیست .تأکید بر فرهن ی و ماهبی بودن نقشهای زنان و مدردان
در جامعه در اکثر جاهای مقاله ذکدر شدده اسدت .در مقالده جنسدیت منظدور از دیدن و
ماهب ،اسدمم اسدت و مقصدود از فرهندگ ،فرهندگ جوامد اسدممی اسدت .بدرای هدر
پژوهشگر الزم است که بین آموزههای اصیل و حقیقی دین اسمم و عملکرد مسدلمانان،
تفاوت قائل شود چراکه در پاره ای موارد ،رفتار افراد ،منطبل بر آموزههدای اصدیل دیندی
نیست.
بنابراین ،وم قوانینی که اصمح ر حال بشر باشد مسدئلهای اسدت و اجدرای آن بده
روشی درست و بار آمدن مردم با تربیت شایسته ،امدری دی در .اسدمم قدانون صدحیح و
درستی درباره حقوق زن وم کرده است ،اما ،در چهارده قدرن گاشدته ،اسدمم ،گرفتدار
مجریان غیر صالح بوده است .اولیایی صالح و مجاهد نبودند تا قدوانین اسدمم را بده دور
صحیح اجرا کنند و نتیجه اش هم این شد که احکام اسمم تدأایر خدود را از دسدت داد و
تربیت اسممی متوقف شد ،و بلکه به عقب برگشت ( .با بایی :1417 ،ج  ،2ص .)276
 -1-1تفاوتهای جسمی زن و مرد

قانون خلقت ،زن و مرد را الب و عمقه مند به یکدی ر قرار داده ،اما نه از ندوع عمقده ای
که به اشیاء دارند؛ بلکه هر یک از آن ها سعادت و آسایش دی دری را خواهدان اسدت و از
گاشت و فداکاری دربارة دی ری لات می بدرد( .مطهدری :1385 ،ج  ،19ص  )182ایدن
تفاوت های زن و مرد« ،تناسب» است نه نقص یکی و کمال دی ری( .همان :ج  ،19صص
.)173-175
تکتک سلولهای بددن زن ،دسدت اه هدای عضدوی و مخصوصداً سلسدله عصدبی زن
ویژگیها خاص خود را دارد( .الکسی  ،بیتا :صص  )84-85از نظر زیستشناسدان بدین
دختر و پسر تفاوت های بنیادی وجود دارد .این تفاوتهدا در درجده اول ارادی اسدت نده
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محیطی( .گنجی :1377 ،ص  )203از قبدل از تولدد بدین دو جدن مداکر و منندث در
آهنگ رشد و نمو اندامهای مختلف ،تفاوتهدایی وجدود دارد( .بارندت :1363 ،ص )210
رشد دختران سری تر از پسران است ،بده ایدن معندا کده رشدد اسدتخوان بنددی ،رویدش
دندان ها و رشد غدد تناسلی در آن ها سری تر از پسرهاسدت .البتده از نظدر تدوان بددنی،
جن ماکر در همه موجودات زنده ،قدوی تدر اسدت .پسدرها از نظدر ظرفیدت حیداتی ،و
خصوصاً از نظر نیروی عضمنی ،در تمام سنین از دختران باالترندد( .پیدره :1370 ،صدص
 ) 202-203این قدرت عضمنی در مرد به خا ر تأایر هورمون جنسدی مردانده در رشدد
ماهیچههای آنها است( .گنجی :1377 ،ص .)211
اعضا و دست اه های بدن دختران و پسران وری اسدت کده پسدران را بدرای زنددگی
فعال و پر جنب و جوش و دختران را برای زندگی آرام آماده مدیکندد( .گنجدی:1377 ،
 )217وم غدد جنسی نیه در زن و مرد ،متفاوت است و هر یک به گونه های متفاوت از
دی ری ،عهده دار بقای نسل می باشند .این موموع مهم به همین جا خاتمه نمدی پدایرد؛
بلکه تأایرات عمیقی در سازمان وجودی زن و مرد بر جای میگاارد.
غدد تناسلی در تشدید فعالیت هدای فیهیولدوژیکی و رواندی و معندوی مدا نیده مدنار
هستند .ترشح بیضه ها موجب خصوصیاتی مانند تهور و جدوش و خدروش و خشدونت در
مردان می گردد .تفاوت زن و مرد تنها مربوط به شکل اندام جنسی نیست بلکده از تدأایر
مواد شیمیایی مترشحه غدد تناسلی در خون ناشی می شود و به علت عدم توجه به ایدن
نکته اصلی و مهم است که رف داران نهضت زن فکر میکنند کده هدر دو جدن یدک
قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسئولیتها یکسانی بده عهدده گیرندد.
(الکسی  ،بیتا :ص .)84
مغه زن و مرد نیه با یکدی ر متفاوت هستند .فعالیتهای شیمایی کده در مغده زندان
انجام میشود باعث میشود که زنان بتوانند همزمان چند کار را انجام دهند .مغه مدردان
در انجام وظایف بصری -فضایی نظیر جهتیابی ،ردیابی ،حل مسائل سه بعدی موفدلتدر
است .میهان تستوسترون 1بدن یک مرد در هن ام بلدو بیسدت برابدر بیشدتر از یدک زن
است .این میهان باالی تستوسترون و این حقیقدت کده مغدر مدردان تواندایی بهتدری در
فرایند ا معات بصری دارند باعث میشود تا مدردان نسدبت بده روابدط جنسدی دیددگاه

1. Testosterone
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متفاوتی داشته باشند و به همین دلیل مردان از نظر جنسی از ریل بصدری بده راحتدی
تحریکپایر هستند( .اولسون و دی ران :1391 ،صص .)125-126
هورمون مردانه تستوسترون یکی از عناصر کلیدی در تعیین خصوصیات مردان است.
تولید بیشتر این هورمون در مردان میتواند سدلطهجدویی ،قددرت احساسدی و جسدمی،
شکل بدن ،توانایی جنسی و  ...را بده وجدود آورد .ایدن هورمدون همچندین در قا عیدت،
پویایی ،رقابت ،خمقیت ،عقل و خرد و توانایی برای خلل و اجرای ایدههای جدیدد تفدش
ایفا میکند( .گری :1389 ،صص .)81-82
در مقابل هورمون اوکسیتاسین که به هورمون وابست ی اجتمداعی مشدهور اسدت در
زنان به مقدار زیادی هن ام زایمان و ایام شیردهی ایجاد میشود .اوکسیتاسدین در زندان
رفتار مادرانه و همچنین تحریک جنسی را بر میان یهد .مطالعات نشان داده کده افدرادی
که سطح باالیی از اوکسیتاسین دارندد آرام تدر و هیجدان کمتدری دارندد و اجتمداعیتدر
هستند .سطح اوکسیتاسین در واکنش به احسا نادیده گرفته شدن یدا بده حدال خدود
رها شدن ،پایین میآید( .همان :ص  )87وقتی زن احسا کند که میتواند در مندهل و
در روابطش از خود یا از دی ران مراقبت کند ،بدن او اوکسیتاسدین تولیدد مدیکندد .امدا
وقتی احسا کند که کارها را باید با عجله انجام دهدد یدا مجبدور اسدت همده کارهدا را
انجام دهد دچار هیجان میشود و هورمونهای کاهشدهنده فشار عصدبی در او تحلیدل
می روند و سطح فشار عصبی او افدهایش مدییابدد( .همدان :ص  )91همچندین هورمدون
اوکسیتاسین ،احسا وابست ی را در زنان ایجاد میکند( .همان :ص .)88
 -2-1تفاوتهای روحی زن و مرد

بی تردید ومعیت روانی عا فی زن و مرد متفاوت است .به عنوان نمونه گرایش قلبی بده
دین در میان زنان بیشتر از مردان مشاهده می شدود؛ زن مسدائل روحدی و معندوی را بدا
روان خود سدازگارتر مدییابدد( .سدکلتون و دی دران :1376 ،صدص  )143-144زندان از
عوا ف بیشتری برخوردارند و این خود حکمتی بهرگ در نظام خلقت است کده ندوع زن
از عوا ف بیشتری برخوردار باشد تا امر بقای نسل و تشکیل خانواده سامان بهتری یابدد؛
زن از مرد عا فیتر است و با این سرشت به دنیا میآید و زنددگی مدیکندد( .دیکسدون،
 :1373ص  )227زن به ارتباط های عا فی عمقه نشدان مدیدهدد ،احسدا محبدت در
دختران بیش از پسدران اسدت( .گدری :1375 ،ص  )322مدرد بیشدتر بدر ارتبداطهدای
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فعالیتمدار توجه دارد و دنیای بیرون را هدف قرار می دهد و انرژی خود را صرف تسدلط
بر آن میکندد( .پیدره :1370 ،ص  )107ندوعدوسدتی ،توجده بده دی دران ،صدمیمیت و
ارتباط های حمایتی از خصوصیات دخترها است کده تفداوت آشدکاری بدا پسدرها دارندد.
(گنجی :1377 ،ص .)226
به نظر میرسد که جن ماده الاقل نهد پستانداران تنها بعد از یک یا چندد آبسدتنی
به کمال و رشد خود میرسند .زنهایی که بچه ندارند خیلی عصبانیتر هستند و تعدادل
روحی و جسمی آنها زودتر از دی ر به هم میخورد .زنها عموماً به اهمیتی کده اعمدال
تولید مثل برای آنها دارد واقف نیستند درحالیکه ایدن عمدل بدرای رشدد غدایی آنهدا
مروری است در این صورت جایه نیست کده توجده زندان را از وظدایف مدادری منحدرف
سازند( .الکسی  ،بیتا :ص .)86
همچنین ،اصل مودت و مراقبت به خوبی در غریهه مادری قرار دادهشدده اسدت و بده
نظر می آید که یک اصل فیهیولوژیکی وامح مربوط به هورمدون شدیر باشدد .بددون ایدن
غریهه مسلماً نوزاد آدمی با خطرات زیادی روبهرو میشود و مدیمیدرد( .هدفیلدد:1351 ،
صص .)175-176
از دی ر تفاوت های روحی زن و مرد چنین است :زنان دوست دارند استثنایی و ی انده
باشند و به آنها توجه خاص شود .مخصوصاً از رف مرد زندگیشدان و زمدانی احسدا
خود ارزشی زن افهایش می یابد که از لحاظ احساسی و عا فی مورد تأییدد قدرار ب یدرد.
زنان نیازمند مراقبت ،درک و احترام از رف مردان میباشند و عدم توجه کافی از جانب
مردان در این موارد آسیب های روانی جدی در زندان ایجداد مدیکندد ،حتدی عمقده بده
رابطهٔ جنسی ،اعتماد و احساسات عاشدقانهٔ او را نسدبت بده مدرد را از بدین مدیبدرد.
(گری :1378 ،صص  )297-322همچنین یکی از اساسی ترین نیازهای یک زن نیداز بده
احسا امنیت آن هم احسا امنیت احساسی نه امنیدت فیهیکدی اسدت؛ چراکده ایدن
امنیت احساسی ،روح و قلب زن را میگشاید و در این شرایط است که یک زن میتواندد
ریسک کند و آرام ب یرد( .دی آنجلی  :1382 ،ص  )93زنان به ور غریهی میدانند که
هر چه بیشتر احسا امنیت کنندد ،اعتمادبده نفد بیشدتری دارندد و در ایدن شدرایط
می توانند شریک بهتری برای مرد باشند .البته در صورتی که زن احسا کند که مردش
در کنار او است این احسا برای او شکل میگیرد( .همان :صص .)98-106
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از دی ر خصوصیات روحی زن ،دی ر خواهی است .او هستی خویش را بدرای دی دران
می خواهد و تمام خصوصیات فرعی اش بر این استوار است (نوری همدانی-349 :1383 ،
 )348زنان در پی ستایش و تحسین هستند و بیشتر می خواهند که مردان بده خواسدت
آنها توجه کنند و این میل از لات جنسی بدرای آنهدا لداتبخدشتدر اسدت و زندان از
محبو بودن در خیلی از موارد بیشتر خرسند میشوند و عشل زن بیشتر مدادری اسدت
تا جنسی ،پایه بیعی عشدل زن فقدط صدفتی اانویده از مدادری اوسدت بندابراین همده
احساسات و عوا فی که زن را به مرد پیوند میزند ،از دواعی جنسی برنمیخیهد ،بلکه از
غریهه انقیاد سر میزند( .دورانت :1374 ،ص .)134
چنانکه ممحظه شد ،تفاوتها ویژگیها زن و مرد بهگونهای اسدت کده ویژگدی یکدی
نیاز دی ری را رف میکند .به ور نمونه گفتهشده که زندان دوسدت دارندد در نظدر مدرد
استثنا و ی انه باشند و موردتوجه او باشند؛ در مقابل ومعیت جسمی مردان وری است
که او را برای انجام فعالیتها سخت جهت تأمین اقتصاد خانواده و زن آماده میکندد کده
در این صورت بسیاری از نیازهای روحی زن بر رف میشود .عمده تفاوتهای جسمی و
روحی زن و مرد که به مواردی از آن اشاره شدد ،ریشده در نظدام تکدوین دارد و معلدول
فرهنگهای گوناگون و مااهب مختلف نیست و بر اسدا همدین تفداوتهدای تکدوینی،
برخی از احکام اسممی پیرامون وظایف و حقوق زن و مرد ،پیریهی شده است.
 -3-1فطرت و آفرینش مبنای تشریع احکام در اسالم

از جمله مطالبی که میتوان از عبارات نویسنده مقاله جنسیت برداشت کرد این است که
تفاوتهای جنسی زن و مرد نمیتواند منشأ نقشهای متفاوت زن و مرد شود.
از نظر اسمم سلسله مراتب ارزشی ساختة جامعه نیست بلکه از تفاوت هدای تکدوینی
متأار می شود .در ن رش اسممی فضایل زنانه و مردانه نه در معنای برتری جویانه ،وجود
دارد که مقتضای فطرت انسانها است و پشتوانة عقلی و نقلی دارد( .کرامتدی و دی دران،
 :1390ص  )261عدالت تکوینی خداوند متعال در آفرینش زن و مرد ،تشدری را هدم بدا
خود هماهنگ کرده است .یعنی احکام مساوی و متفداوت شدریعت در تعیدین وظدائف و
حقوق هر یک از دو جن  ،با نظر به ومعیت جسمانی و روانی آن ها و در راستای تحقل
هویت انسانی و الهی آنان تشری شده و عددالت جنسدیتی را رقدم زده اسدت( .آقاجدانی،
 :1388ص .)42
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اسمم بر اسا فطرت و آفرینش ،احکام مربوط به زن و مرد را تشدری کدرده اسدت.
برای جامعه شنا و اهل بحث ،جای هیچ شکی نیست که وظدائف اجتمداعی و تکدالیف
اعتباری سرانجام می بایست به بیعت منتهی شود؛ زیرا ایدن خصوصدیتِ تدوان بیعدی
انسان بود که از آغاز خلقتش او را به تشکیل «اجتماع نوعی» هدایت کرده است و هدیچ
زمانی نبوده که نوع بشر ،دارای چنین اجتماعی نوعی نبدوده باشدد؛ البتده ممکدن اسدت
عواملی آن اجتماع را از مجرای صحت و سممت به سوی مجدرای فسداد کشدانده باشدد.
پ اجتماع با تمامی شئون و جهاتش چه اینکه اجتمداعی صدالح و فامدل باشدد و چده
فاسد ،سرانجام منتهی به بیعت می شود .پ این یک حقیقت است که دانشدمندان در
مباحث اجتماعی خود صریحاً و یا به ور کنایه به آن اشاره کرده اندد .البتده قبدل از همده
آنان ،قرآن با روشنترین و وامحترین بیان ،به آن اشارهکرده است« :قالَ رَبُّنَا الِِ أَعْطن
ک شَ ءٍ َُلْنَهُ ثمَّ هَْ » ( ه )50 :و نیه فرموده« :الِِ َُلَقَ فَسَاَّ  ،وَ الِِ قََّْرَ فَهَنْ »
(االعلی )2-3 :و نیه فرموده« :وَ نَفْس وَ ما سَاَّاها فَأَلْهَمَها فجُارَها وَ تَنْااها» (الشدم -8 :
 )7و آیات دی ر که متعرض مسئله قدر است .پ تمامی موجودات و از آن جمله انسدان
در وجود وزندگی اش به سوی هدفی که برای آن آفریدده شدده ،هددایت شدده اسدت و در
خلقتش به هر ابهاری که دررسیدن به آن هدف به آن نیازمند است آماده گشته اسدت و
زندگی با استواری و سعادتمندانه اش ،آن قسدم زنددگی ای اسدت کده اعمدال حیداتی آن
منطبل با خلقت و فطرت باشد و وظائف و تکالیفش در آخر به دور درسدت منتهدی بده
بیعت شود ( .با بایی :1417 ،ج  ،2صص .)273-274
پ  ،زندگی خانوادگی همانند زندگی اجتماعی باید بیعی باشد و بر اسا فطدرت
زن و مرد تنظیم شود .عدول از این اصل ،عدول از مقتضای نظام آفرینش است که راه به
جایی نمی برد .بنابراین متن خلقت بر اسدا تددبیر الهدی اسدتعدادهای متفداوت بده دو
جن زن و مرد داده که بر اسا آن حقوق متفاوت امدا بیعدی میدان ایدن دو جدن
شکل می گیرد( .فعالی :1388 ،ص  )179نقش های اجتماعی بر حسب نوعی تقسیم کدار
اجتماعی و به تناسب عوامل و متغیرهای خاصی انجام می گیرد .از جمله این متغیرها که
تأایری بنیادی در تعیین جنسیت اجتمداعی یدا هویدت جنسدی زن و مدرد دارد ،هویدت
انسانی از یک سو و جنسیت بیعدی از سدوی دی در اسدت .بده عبدارت دی در ،پای داه و
نقشهای اجتماعی زن و مرد نمیتواند بهگونهای ترسیم شدود کده بدر خدمف اقتضدائات
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هویت انسانی یا ویژگی های جنسیت بیعدی آن هدا باشدد؛ در ن درش اسدمم ،جنسدیت
اجتماعی ،نقش و حقوق اجتماعی زن در چارچو هویت انسانی و با توجه بده جنسدیت
بیعی وی معنا می یابد ،لاا با هر نوع رویکردی کده بدین زن و مدرد تسداوی کامدل یدا
تفامل جنسیتی کامل یا روابط رقابتآمیه و ستیههجویانه برقدرار سدازد ،آنگونده کده در
جریان فمینیسم وجود دارد ،بهشدت مخالفت میشود( .آقاجانی :1388 ،ص .)41
 -2تاریخمندی فهم قرآن در مسئله جنسیت

نویسنده مقاله جنسیت به ور صریح به تاریخمندی فهم قدرآن اشداره نکدرده اسدت امدا،
ازآنجاکه وی دیدگاه مفسران نواندیش را پیرامون قرائتهای مبتنی بر قدرائن بدر حسدب
تغییر محیط و شرایط را بدون نقد ،نقل کرده ،میتواند داللت ممنی بر پایرش این امدر
باشد .همچنین جمله پایانی مقاله که میگوید مفسران معاصدر ،قرائدتهدای جدیددی از
آیات ارائه دادهاند ،نیه می تواند داللت بر پایرش این نظر باشد .تاریخمندی فهم قرآن در
میان نواندیشان مسلمان نیه رف دارانی دارد .از جمله این افراد که آاداری نیده در ایدن
زمینه دارد ،نصر حامد ابوزید مصری است.
وی قائل به بازشناسی مجدد دین و کندار گااشدتن آنچده بدا عصدر و زمدان سدازگار
نیست ،است( .تقدی زاده :1384 ،ص  )137از نظدر او احکدام بدر حسدب زمدان و مکدان
دگرگونی مییابند( .ابوزید :1381 ،ص  )114وی معتقد است که بدا روش تداریخمنددی
فهم قرآن ،به تحلیلی [تازه] از متون مربوط به حقوق زن که مهاجمان به اسمم به آنهدا
استناد میکنند ،واقف میشویم و درمی یابیم که این احکام از نظر تاریخی ،تشری قرآنی
نیستند( .همان :2004 ،ص  )206او میگویدد :اسدمم بددون در نظدر گدرفتن جنسدیت
بده دور عدام بده مسدئله انسدان و رابطدهاش بدا خداوندد و جهدان از دو بعدد وجدودی و
معرفت شناختی پرداخته است ،اما ازآنجاکه قرآن بر قومی نازلشده که تفاوت میان مدرد
و زن یا بین ماکر و مننث ،جهئی از فرهنگ و نظام اجتماعی آنها بوده بیعی است که
این تفاوت در جدلهای قرآن با آنان نیه بازتابد .اما اشتباه در اینجاست که در تعامدل بدا
عبارات جدلی قرآن این عبارات ،تشریعات اسدمم بده شدمار مدی آیدد و کثدرت فتواهدا و
تفسیرهای اشتباه ،ناشی از همین خلط است( .همان :1381 ،ص .)135
حامد ابوزید در با اینکه چرا زن در اسمم نمی تواند قامی شود ،اشاره میکندد کده
مخالفان این امر با دالیلی این کار را توجیه میکنند که تفاوتهای بیعی زن و مدرد را
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تفاوت هایی ابدی و جاودانی می دانند .مثمً عطوفدت و نداتوانی زن در مقابدل عقمنیدت و
قدرت مرد( .همان ،ص  )100از این سخن میتوان دریافت که او تفاوتهای زیسدتی زن
و مرد را ناشی از شرایط و محیط میداند.
ابوزید ،مسئله زن را یک قضیه کاممً اجتماعی میداند و معتقد است که داخل کردن
آن در دایره مسائل دینی در حقیقت ،انحدراف آن اسدت کده امکدان هرگونده بحدث آزاد
درباره آن را از بین میبدرد( .همدان :1380 ،ص  )173او گرچده تفداوتهدای جسدمی و
روحی زن و مرد را میپایرد اما چون آنها را پیامدد شدرایط فکدری و فرهن دی جامعده
میداند بر این باور است که میتوان این ساختار را بهگونهای تغییر داد که تفداوتهدا بده
تساوی حقوق بینجامد( .فتاحیزاده :1389 ،ص .)91
 -2-1نقد تاریخمندی فهم قرآن در مسئله جنسیت

تاریخمندی فهم را میتواند از دو جهت نقد کرد .یکی مسائل اصلی و اساسی که این نظر
بر آن استوار است و دی ری مسائل جهئیتر مانند مسائل زنان کده در ایدن مقالده بده آن
پرداخته شده است .نقد کامل و همدهجانبده تداریخ منددی قدرآن در ایدن نوشدتار مجدال
پرداختن به آن نیست اما اساسیترین اشکاالت وارده به این دیدگاه به قرار زیر است:
ابوزید با تأایر پایری از پدیدة مدرنیسم ،عنصر پایایی دین را قربانی میکند تا بددین
وسیله ،دین را با دست آوردهای مدرنیته آشتی دهدد( .فتداحیزاده :1389 ،ص  )101بدا
بررسی روش فهم دین ابوزید آشکار میشود که وی بر عنصر پویدایی دیدن بده قیمدت از
دست دادن احکام جاودان اسمم تأکید میکند و با باور به تأایر پایری قدرآن از فرهندگ
زمانه می پندارد که بخشی از احکام و مضدامین آن بده علدت بسدته بدودن در چدارچو
فرهنگ و باورهای مردم عصر نهول نمیتواند از اعتبار و اصالت جاودانی برخدوردار باشدد.
(همان :ص .)90
متفکران اسممی عقیده دارند که در دین اسمم راز و رمهی وجدود دارد کده بده ایدن
دین خاصیت انطباق با ترقیات زمان بخشیده است .اسمم با پیشرفتهای زمان و توسدعه
فرهنگ و تغییرات حاصله از توسعه هماهنگ است .دستورهای اسممی مربوط اسدت بده
روح ،معنی و هدف زندگی و بهترین راهی است که بشر باید برای وصول به آن هددفهدا
پیش ب یرد .اسمم به شکل ظاهر و صورت زندگی که وابست ی تدام و تمدامی بده میدهان
دانش و علم بشر دارد ،نپرداخته است .اسدمم بدا قدرار دادن هددفهدا در قلمدرو خدود و
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واگااشتن شکل ها و صورت ها و ابهارهدا در قلمدرو علدم ،از هرگونده تصدادمی بدا توسدعه
فرهنگ و تمدن پرهیهکرده است؛ بلکه با تشویل به عوامل توسعه تمدن یعنی علم ،کدار،
تقوا ،اراده ،همت و استقامت ،خود نقش عامل اصلی پیشرفت تمدن را بده عهدده گرفتده
است( .مطهری :1385 ،ج  ،19صص .)116-117
شاید بتوان گفت که یکی از مبانی تاریخمندی فهم قدرآن بده دور خداص در مسدائل
زنان و خانواده ،نادیده ان اشتن تفاوت هایی زیستی بین زن و مرد در نقشهای محوله به
آنها است .در تاریخ مندی فهم متون تشریعی مربوط به مسائل زنان ،مشخص نیست که
چه مواردی از خصوصیات زن و مرد بر حسب محدیط و شدرایط تغییدر مدیکندد و چده
مسائلی اابت است .آیا اینکه امروزه بشر به فنآوری رسیده دلیل بر این است کده انسدان
نمیتواند نیازهای اابتی در تمام زمانها داشته باشد آنچه در این نظر به آن توجه نشده
است این است که رف داران تاریخمندی فهم قرآن در مسدائل زندان ،نقدشهدای زن و
مرد را ناشی از فطرت و خلقت آنها نمیدانند.
برخی اسمم پژوهان بر این باورند که یکی از جنبههای اعجاز آمیده دیدن اسدمم ایدن
است که برای احتیاجات اابت فردی یدا اجتمداعی ،قدوانین اابدت و در مدورد احتیاجدات
موقت و متغیر ،قوانین متغیر در نظر گرفته است .قوانین موجود در جهان اابت هستند و
آن چیهی که همواره در تغییر است همانا مواد و ترکیبات مادی این جهدان اسدت .مدثمً
موجودات زنده بل قوانین خاصی تکامدل پیدداکرده و مدیکنندد و دانشدمندان قدوانین
تکامل را بیان کرده اند .خود موجودات زنده دائماً در تغییر و تکامل اند ،اما قوانین تغییر و
تکامل چطور در این جهت فرق نمی کند که قانون مورد نظر یک قانون بیعی باشد یدا
یک قانون ومعی و قراردادی ،چه ممکن است یک قانون ومعی و قراردادی از بیعدت و
فطرت سرچشمه گرفته باشد و تعیین کننده خط سیر تکاملی افدراد و اجتماعدات بشدری
باشد( .همان :ج  ،19ص  )103اسمم به شکل ظاهر و صورت زندگی که وابست ی تدام و
تمامی به میهان دانش بشر دارد نپرداخته است .دستورهای اسممی مربوط است بده روح
و معنی و هدف زندگی و بهترین راهی که بشر باید برای وصدول بده آن هددف هدا پدیش
ب یرد( .همان :ج  ،19ص .)117
در صورت پایرش دیدگاه ابوزیدد کده مسدائل زندان را مجموعده از احکدام مددنی یدا
اجتماعی بهحسا میآورد که در مجموعه احکام دینی نمیگنجد باید بسیاری از احکدام
دینی که حکم آن ها موموع یک حکم اجتماعی است به احکام مدنی تبددیل شدود و بده
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جای آن احکامی مخالف با آنچه در نصوص دینی آمدده اسدت ،پدیدد آیدد( .فتداحیزاده،
 :1389ص  )100اگر تغییر شرایط و محیط می تواند مبنایی تغییر احکام خصوصاً احکام
اسمم پیرامون حقوق زن شود ،می بایست در غر  ،ومعیت زن بهتر شود« .امدا ،ایدن در
حالی است که همه شواهد موجود در جوام غربی نشان می دهد که کاهش تعلدل زندان
به خانه و عدم وابست ی به مردان نه تنها خشونت در محیط خانواده را کاهش نداد ،بلکده
خشونت و تبعیض بیرون از خانه را هم بر آنان تحمیل کدرد( ».آقاجدانی :1388،ص )19
پ میتوان گفت که اینگونه تفکرها در حوزه حقوق زن نهتنها سودی به حال او ندارد،
بلکه روزبهروز زن را از هویت انسانی و الهی خویش دور ساخته است و از او جهت منداف
اقتصادی و سیاسی ابر قدرتها و مردان هو باز استفاده میشود.
 -3عدم ارائة معنای صحیح از آیه قوامیت
در بیان معنای قوامیت و تفسیر آیه  34سوره نساء ،عموه بر اینکه نویسنده ،عبدارت «بنه
ما فَض َ اللهُ بَعْضَهُمْ عَل بَعْض» را اینگونه معنا کرده که خداوند به یکی بیش از دی دری
عطا کرده است .ازآنجاکه این مطلب بدون تومیح از سوی نویسدنده مقالده جندی اسدت
بیانشده ،اینگونه به ذهن متبادر می شدود کده بیشدتر دادن بده یکدی از زن و مدرد بدار
ارزشی دارد که این مطلب نیاز به تومیح بیشدتر دارد .همچندین نویسدنده مقالده جندی
است ،زمان قوامیت مرد را نیه به زمان بارداری و پرورش فرزند محدود کدرده اسدت و در
نهایت رف نیازهای مادی زن را وظیفة مرد میداند.
 -1-3معنای تفضل الهی به مرد و زن
عبارت «به ما فَض َ اللهُ بَعْضَهُمْ عَل بَعْنض» در سدیاقی قرارگرفتده اسدت کده قبدل از آن
وظیفه ای برای مرد (یعندی قوامیدت) و بعددازآن ،دو وظیفده بدرای زن (یعندی قانتدات و
حافظان للغیب) ذکر شده است ،بنابراین از روی همین سدیاق مدی تدوان حدد زد کده
معنای فضل در این آیه به معنای برتری (که در فارسی معموالً بار ارزشی دارد) مدرد بدر
زن نیست بلکه ویژگیهایی است که هر یکجهت انجام این وظایف دارند .این مطالدب از
معنای لغوی فضل نیه برمیآید.
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راغب میگوید« :الفَضْ  :الزّیناَة عن االقَِناَ» (راغدب اصدفهانی :1412 ،ص )639
یعنی افهودن بر حد اعتدال« .فَضلَهُ عَل غَهْرنه :جَعَ َ لَهُ مَزنیَّ عَلَهنهِ وَ حَکَنمَ لَنهُ بنالْفَضْن ن»:
یعنی برای او نسبت به دی ری مهیتی قرارداد و با فضدل بدرای او حکدم کدرد( .شدرتونی،
 :1403ص  )231مصطفوی نیه در معنای فضل آورده که« :فضل» بر فهوندی در چیدهی
داللت میکند( .مصطفوی :1368 ،ج  ،9صص .)105-106
از آنچه از کتب لغت فهم میشود این است که «فضل» به معنای زیادت و فهوندی در
یک چیه است .اما اینکه آیا این زیادت و فهونی جنبه ارزشدی دارد یدا نده و یدا موجدب
برتری (که در فارسی معموالً جنبه ارزشی دارد) یکی بر دی ری میشود یا نده بایدد بده
سیاق آبانی که عبارت «فضلاهلل» در آن آمده توجه کرد .خداوند در آیه  95سدوره نسداء
میفرمایدد« :ال یسََْان الْناعُِْو َ مِ َ الْمُْْمِنه َ غَهر أولِ الضرَرن وَ الْمُجاهُِْو َ ف سَبه ن اللنهِ
بنأَمْاالِهنمْ وَ أَنْفسِهنمْ فَض َ اللهُ الْمُجاهِْی َ بنأَمْاالِهنمْ وَ أَنْفسِهنمْ عَلَ الْناعِْی َ ََرَجَ ً وَ کن ا وَعَنَْ
اللهُ الْحُسْن وَ فَض َ اللهُ الْمُجاهِْی َ عَلَ الْناعِْی َ أَجْراً عَظهماً».
از آنجاکه «فض اهلل »...در سیاقی قرارگرفته است که بحث از جهاد با مال و جدان در
راه خدا است و جهاد جنبه ارزشی و اخمقی باالیی در اسمم دارد« ،فض اهلل »...عموه بدر
اینکه بر فهونی و زیادت در درجات اخروی و پاداش داللت میکندد ،بربرتدری ایدن افدراد
نسبت به قاعدان نیه داللت دارد .در این آیه ،مجاهدان سدتوده شددهاندد و در مقابدل آن
قاعدان نکوهش شده اند و از همین رو است که این آیه جنبده ارزشدی کدار مجاهددان را
بیان میکند.
اما نمونه دی ر که عبارت «فض اهلل »...در آن آمده است ولی جنبه ارزشی ندارد ،آیده

 71سوره نحل است که خداوند ،می فرماید« :وَ اللهُ فَض َ بَعْضَکمْ عَل بَعْض فِ الرِّزْقن فَمَا
الِی َ فضِّلاا بنرَاَِّ رنزْقِهنمْ عَل ما مَلَکتْ أَیمانهُمْ فَهُمْ فههِ سَااءٌ أَ فَبننِعْمَ ن اللنهِ یجْحَنُْو َ» در
این آیه خداوند میفرماید که برخی نسبت به برخی دی ر ،امول و اروت بیشتری دارند.
حال باید گفت که عبارت «فضِّلاا» بیان ر این است که خداوند این افدراد اروتمندد و
دارای رزق زیاد را بر فقرا برتری داده است .چنانکه بیدان شدد ،برتدری معمدوالً در زبدان
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فارسی وقتی گفته میشود ،جنبه ارزشی و مثبت دارد درحالیکه در این آیده هدیچگونده
جنبه ارزشی و مثبتی ندارد.
بنابراین «فض اهلل »...در آیه  34سوره نساء نیه جنبده ارزشدی و برتدری مدرد بدر زن

ندارد بلکه ،چیهی متناسب با موقعیت و تکالیف هر فرد به او دادهشدده اسدت ،بدی آنکده
برای فردی ،نسبت به فردی که کار دی ری انجام میدهد ،رتبه و جای اهی بیافریند .زیرا

خداوند میفرماید« :إ أکْرَمَکمْ عِنَْْاهللن اتْنَاکمْ »...؛ (الحجرات )13 :کرامت و برتری انسدان
نسبت به با توجه به میهان تقوای آن ها است نه وم ظاهر و اگر تقوا نباشد انسان ارزش
و جای اهی نهد خداوند ندارد .پ فضل به معنای برتری نیست ،بلکه به معنای ابهار کدار
است که هر یک از زن و مرد متناسب با وظیفه خود در اختیار دارد .از رف دی ر ،نبدود
آن ابهار در فرد دی ر نشانة نقص و عیب نیست؛ زیرا او نیاز به آن وسیله و ابهار ندارد.
 -2-3معنای استواری بودن مرد بر زن

با مشاهده آیات قرآن پیرامون وظایف زن و مرد در نظام خانواده با دو دسته آیات مواجه
می شویم .دسته اول :اگر قرآن کریم در یکجا برای زنان یک وظیفه خاص بیان کدرده ،در
مقابل برای مردان هم یک وظیفه خاص بیان کرده است؛ مانند همین آیه  34سوره نساء

«الرِّجال قَاَّامُا َ عَلَ النِّساءِ ...فَالَِّالِحاتُ قانَِاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَهبن به ما حَفِنََ اللنهُ »...کده

قوامیت وظیفه مردان و قانت و حافظ بودن وظیفه خانمها است .یا آیه  223سدوره بقدره
«وَ الْاالِْاتُ یرْضِعْ َ أَوْالََهُن حَناْلَه ن کنامِلَه ن ...وَ عَلَن الْمَاْلناَِ لَنهُ رنزْقهُن وَ کسْناَتهُ
بنالْمَعْروفِ »...که به خانمها توصیهشده به فرزندان خود شیر دهند و در مقابل هم آقایدان
وظیفه تأمین مایحتاج خانم بر عهدهدارند.
دسته دوم :آیاتی که رابطة زن و مرد را به ورکلی بیدان کدرده ،مثدل ایجداد آرامدش
برای همدی ر (الروم ،)21 :لبا یکدی ر بودن (البقره )187 :و یا نجات دادن اهدل خدود
از آتش جهنم (التحریم ،)6 :که در همه این موارد زن و مرد وظیفدهای یکسدان در قبدال
هم دارند .پ تفسیر «قوامیت» نباید وری باشد که بدا آیدات مداکور منافدات داشدته
باشد .باید «قوامیت» وری ترجمه و تفسیر شود که زنان احسدا کنندد کده کسدی را
دارند که به فکر آنها و نیازهای آنهاست خصوصاً نیازهدای روحدی کده مهدمتدر و تدأار
گاارتر از نیازهای مادی است و در تمام لحظات پشتیبان و همراه آنها اسدت؛ نده اینکده
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مردان در مقابل زنان قرار گیرند یا بالعک  ،بلکه زنان و مردان باید در کنار هدم و پدا بده
پای هم ،در مسیر زندگی حرکت کنند تا بتوانندد هدم بدرای خدانواده خدود و هدم بدرای
جامعه و محیط اجتماع؛ موجبات آرامش را فراهم آورند.
نویسنده مقاله جنسیت ،دیدی ناقص و سطحی نسبت به قوامیدت دارد و صدرفاً آن را
به معنای برآوردن نیازهای مادی آن هم در زمان بارداری تفسیر کرده است .چنانکه در
تفاوت های جسمی و روحی زن ذکر شد ،رابطه زن و مرد فراتر از مسائل مالی اسدت و از
همه مهم تر نیازهای روحی و عا فی است که این دو به هم دارند .قوامیت میبایسدت بدا
این ن اه تفسیر شود.
قوّام به معنی قیام کننده کامل به امور و اعمال و تدبیر و تنظدیمکنندده زنددگی فدرد
دی ر است .این کلمه بر جهات دی ر مانند برتری و بلندی مقام و بار و حاکمیت و تسلط
و نفوذ داللت ندارد( .مصطفوی :1380 ،ج  ،5ص  )36قدرآن کلمده اسدتواری را بده کدار
گرفته برای تعبیر از بردباری مردان در تنظیم شئون زنانشان به شکل مستمر و این لفدظ
معنای مسئولیت همه جانبه در شئون زنان را دارا است( .مدرسدی :1419 ،ج  ،2ص )75
قوامیت وظیفه ای است که نظام زندگی بین زن و مرد اقتضای آن را دارد( .خطیب ،بیتا:
ج  ،3ص  )782برخی بر این باورند که این نوع تقسیم مسئولیت برخاسته از بیعت زن
و مرد است و اگر زن سرپرست و مرد تداب او باشدد ایدن خدمف بیعدت هدر دو اسدت.
(قرشی :1374 ،ج  ،2ص .)355
فرد «استواری» کسی است که به مرحلهای از زنددگی رسدیده باشدد کده در جای داه
خود پایدار و اابت قدم باشد ،بدون اینکه به دی ری تکیه کند .پ او در تددبیر کارهدا و
بر ددرف کددردن نیازهددای زن دارای اشددراف اسددت( .مصددطفوی :1368 ،ج  ،9ص )344
گفته شده که زن همچون بوته نیلوفر است که الب چو خشک و عریانی است تا آن را
از گل و سبهه بپوشاند .اگر چنین دیواری را نیابد خشک و نابود میشود .زن محتداج بده
نقطه اابتی است که از هیجانات دائمی بدان پناه برد او محتاج به نیروی است کده قدوای
او را در نقطه واحدی تمرکه داده و در جهت معینی به حرکت و فعالیت وادارد( .سدادات،
بیتا :ص .)77
از مجموع مطالب باالی می توان گفت که فرد استواری دارای مشخصدات زیدر اسدت:
توانایی و قدرت و احا ه کامل بر کاری ،استواری بودن وظیفه ،خو تدبیر کردن کارهدا،
انجا م کارها بدون اجباری که بر رف مقابل وارد کند ،مداومت و اابت قدم ماندن در امور
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و خود به دی ران وابسته و نیازمند نبودن و دوم از این جهت که کار استواری مربوط بده
امور و شئون و نیازها و مایحتاج زنان است ،با توجه به داشتن خصوصیات فوقالاکر بایدد
آنها را انجام دهد .بنابراین مراد از «قوامون» این است که مردان بر رفکننده نیاز زنان
می باشند که در صورت بر رف کدردن نیازهدای زندان ،نیازهدای خودشدان نیده بر درف
می شود .از همین رو ادعای نویسنده که قوامیت فقط در دوران بارداری و پرورش فرزندد
است و مرد تنها نیازهای مادی همسرش را تأمین میکند ،منتفی میشود.
در مورد میهان نفقه [و نیازهای مادی زن] در شرع چیهی تعیین نشده است و مکلّف
را موظّف کرده که هرچه را زن نیاز دارد ،از عام و خورش و جامه و رختخدوا و فدرش
و منددهل و خدددمتکار و آالت موردنیددازش در کارهددای خانددهداری و غیددره فددراهم کنددد.
(خمینی :1386 ،ج  ،4ص  )192و مطلب مهم دی ر در مورد نفقه این اسدت کده حتدی
اگر زن توان رترین مردم باشد ،با زهم بر شوهر واجب اسدت کده نفقده او را بدهدد و الزم
نیست که حتم ًا زن فقیر باشد( .همان) ایدن انفداق مدرد و رفد نیازهدای مدادی زن نیده
چیهی متناسب فطرت او است و اقتضای بیعت و فطرت سالم مدردان اسدت کده انفداق
کنند برزنان و شارع نیه به مقتضای این فطرت انفاق بر زنان را بدر مدردان واجدب کدرده
است( .مدرسی :1419 ،ج  2ص .)75
پ با توجه معنای صحیح قوامیت مردان – یعنی مردان بر رفکننده نیازهای زنان
هستند – ونیه با توجه به تفاوت های جسمی زن و مرد ،در زندگی زناشدویی مدرد کده از
توان جسمی و روحی اش با اوماع و شرایط کاری بیرون از خانه مناسب تراسدت ،در پدی
تأمین مخارج زندگی برود .همچنین زن که توان روحی و جسمیاش برای کارهای منهل
متناسب است به امور خانه بپردازد و ذهن و فکر خود را به امور خارج از مندهل مشدغول
نسازد تا بتواند به خوبی از عهدة امور داخلی منهل و فرزند پروری خود برآید.
در ن اه توحیدی و الهی ،هدف ،انجام فرمانها الهی است و هر فرد اعدم از زن و مدرد
می بایست وظایف خود را شناخته و بده نحدو احسدن آن را انجدام دهدد .اگدر در جوامد
اسممی مردان نسبت به زنان دیدی ناقص و نازیبا دارند نمیبایست آن را به برخی آیدات
و دستورات قرآنی ربط داد و آن ها را مختص شرایط و زمان نهول دانست .خداوند به هدر
موجودی تمام مواردی که جهت رسیدن به کمال الزم دارد را عطا کرده است .در زندگی
خانوادگی و زناشویی نمیبایست نقدش مکملدی زن و مدرد را فرامدوش کدرد .در صدورت
فراموش کردن این نقش ،چه بسا ممکن است بسیاری از آیات را منافی حقوق زن بدانیم.
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حقوق زن را میبایست از دل آیات و روایت بیرون کشید نه اینکده بدا توجده بده شدرایط
امروزی و حقوقی که افراد از پیش تعیین میکنند ،آیات را تفسیر کرد.
مهم ترین سنال در رابطه زن و مرد این است که چدرا مدیبایسدت ایدن دو را بدا هدم
مقایسه کرد و گفت برخی از احکام و قوانین موقعیت بیشتری به مردان داده است ایدن
یک اشتباه ناخواسته یا نادانسته است که به جرأت میتوان گفت از سوی اکثدر یدا تمدام
فعاالن حقوق زن صورت گرفته است .آنها میخواهند زن را بدا مدرد مسداوی کنندد؛ در
واق این نوع ن رش در دنیای معاصر ،همان دید را کده درگاشدته نسدبت بده زن وجدود
داشت را بهگونه ای و به ظاهر خیرخواهانه مطدرح مدیکندد .درگاشدته زن را موجدودی
پست و نداقص مدیدانسدتند کده هدیچ ارادهای از خدود نداشدت و مدرد را موجدود برتدر
می دانستند .در دنیای معاصر که می گویند م ر چده اشدکالی دارد کده زندان نیده مانندد
مردان فمن کار را انجام دهند چرا میگویید فمن کار مردانه است زنان نیه مدیتوانندد
آن را انجام دهند .کسانی که خواهان برابری حقوق زن و مرد یا بازخوانی مجددد تفسدیر
آیات و روایات هستند ناخودآگاه با این پیش فرض که زن موجود ناقص است سعی دارند
که زن را همانند مرد کنند درحالیکه در تعالیم الهی هر موجودی میبایسدت در مسدیر
بیعی خودش سیر کند تا بده کمدال خدودش برسدد .زن بایدد زن باشدد و مدرد ،مدرد.
هیچک

نمیبایست شبیه دی ری باشد یا شود .چنانکه در قرآن آمده «وَ ال تَََمَنناْا منا

فَض َ اللهُ بنهِ بَعْضَکمْ عَل بَعْض لِلرِّجالن نَِهبٌ مِمَّا اکََسَبُاا وَ لِلنِّساءِ نَِنهبٌ مِمَّنا اکََسَنبْ َ وَ
سْئَلاا اللهَ مِ ْ فَضْلِهِ إن اللهَ کا َ بنک ِّ شَ ءٍ عَلهماً» (النساء )32 :این فضل گرچه در سدیاقی
آمده که ظاهر منظور خواهان حقوق مالی یکسانی برای مرد و زن است اما ،مدیتدوان آن
را تعمیم داد تا تمام حقوقی که خداوند به مدرد و زن در زنددگی اجتمداعی و خدانوادگی
داده را در برگیرد.
تفاوتهای جسمی و روحی زن و مرد نمیتواند و نمیبایست دلیدل برتدری یکدی بدر
دی ری فرض شود اما ،این تفاوتهای جسمی و روحی قطعاً میتواند و میبایسدت منشدأ
حقوق و تکالیف متناسب با آن باشد .نهضت زنان خواست ،زنان را مرد کند چون مدردان
را ناخواسته موجود برتر می دیدند .عبارت رایج زن مانندد مدرد ،دارای اشدکاالت مبندایی
است .این عبارت نشان میدهد که مرد اصل است و زن فدرع و ایدن فدرع بدودن موجدب
نقص زن می شود پ در عصر کنونی میبایست برای جبران نقدص زن او را مانندد مدرد
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کنیم .درحالی که چنین چیهی در اسمم نیست و هدر یدک از زن و مدرد مدیبایسدت در
مسیر بیعی خود گام بردارند تا به کمال برسند.
جمعبندی

محورهای کلی بحث را میتوان بدین صورت ساماندهی کرد:
 .1نویسنده مدخل جنسیت به تفاوت های زن و مرد که ریشه در نظام تکدوین
دارد ،توجه نکرده است و رفتارهدای متفداوت زن و مدرد را معلدول فرهندگ
حاکم بر جوام اسممی میداند.
 .2بسیاری از احکام را خاص شرایط و زمان نهول قرآن مدیداندد و بده همدین
جهت معتقد به نواندیشی در احکام مربوط به زن و مرد است.
 .3در نتیجه اعتقاد به نواندیشی در احکام زن و مدرد ،نویسدنده قوامیدت مدرد
نسبت به زن را تنهدا در مسدائل مدالی و آن هدم تنهدا در زمدان بدارداری و
پرورش فرزند تفسیر میکند؛ درحدالیکده از نظدر اسدمم قوامیدت مدرد بده
معنای مسئولیت همهجانبة وی در نظام خانواده است.
 .4با توجه به آیات قدرآن و مطالعدات روانشناسدی و زیسدتشناسدی پیرامدون
تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد ،باید گفت کده تفداوتهدای تکدوینی
اسا تشری احکام اسممی است.

منابع

آقاجانی ،نصراهلل (« .)1388چالش فمینیسم با عدالت جنسیتی» ،مطالعات راهبردی زنان ،سدال
دوازدهم ،شماره چهلوشش.7-48 ،

ابوزید ،نصرحامد (« .)1380زن ،پارة گمشده در گفتمان دینی معاصر» ،ترجمده علدی زاهددپور،
مجله حوزه علمیه اصفهان ،شماره هشت.159-224 ،
ابوزید ،نصر حامد (« .)1381حقوق زن در اسمم :پژوهشی در تاریخمندی متون» ،ترجمده علدی
زاهد پور ،مجله حوزه علمیه اصفهان ،شماره نهم.91-149 ،
ابوزید ،نصر حامد ( ،) 2004دوایر الخوف قراءه فی خطا المرأه ،الطبعه الثالثه ،بیدروت :المرکده
الثقافی العربی.

6/15/2015 2:51:09 AM

Text [A & W 2014-2015] ed. 2.indd 35

36

مطالعات زن و خانواده

دورة  ،2شمارة  ،2پاییز و زمستان 1393

اقبال ،مظفر («.)1388خاورشناسی و دائره المعارف قدرآن» ،قدرآن پژوهدی خاورشناسدان ،سدال
چهارم ،شماره ششم.30-11 ،
اولسون ،دیوید اچ؛ اولسون-سیگ ،اِمِی؛ جی الرسون ،پیتر ( .)1391نقداط قدوت رابطده خدود را
بیابید :بازبینی روابط همسران ،ترجمه مهرنوش دارینی؛ شکوه نوابی نژاد ،چاپ اول ،تهران:
دانژه.
بارنت ،آنتونی ( .)1363انسان ،ترجمه محمد رما با نی؛ ماه لعت نفر آبادی ،چاپ اول ،تهران:
نشر نو.
پیره ،روژه ( .)1370روانشناسی اختمفی زن و مرد ،ترجمه حسدین سدروری ،تهدران :انتشدارات
جان زاده.
تقیزاده ،حسن (« .)1384اندیشههای ابوزید در برداشت از قدرآن» ،مطالعدات اسدممی ،شدماره
شست و هشت.
خطیب ،عبدالکریم (بیتا) .التفسیر القرآن للقرآن ،بیجا :بی نا.
خمینی ،روحاهلل ( .)1386ترجمه تحریر الوسیله (همراه با متن عربی) ،ج  ،4ترجمده محمددباقر
موسوی همدانی ،چاپ اول ،قم :منسسه انتشارات دارالعلم.
دورانت ،ویل ( .)1374لات فلسفه (پژوهشی در سرگاشت بشر) ،ترجمه عبدا
نهم ،تهران ،شرکت انتشارات علمی فرهن ی.

زریدا  ،چداپ

دی آنجلی  ،باربارا ( .)1382آنچه زنان می خواهند مردان بدانند ،ترجمه زهرا کرباسیان ،چداپ
اول ،تهران :رامانیوش.
دیکسون ،أن ( .)1373قدرت زن منارترین ش ردهای قا عیدت ،ترجمده تدوران تمددن ،چ اول،
تهران :نشر البرز.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ( .)1412المفردات فی غریب القرآن ،تحقیل :صدفوان عددنان
داودی ،چ اول ،بیروت :دارالعلم الدار الشامیة.
رمایی اصفهانی ،محمدعلی (« .)1385بررسی دائرهالمعارف قرآن الیدن» ،قدرآن و مستشدرقان،
شماره اول.70-43 ،
سادات ،محمدعلی (بیتا) .خصوصیات روح زن ،بیجا :نهضت زنان مسلمان.
سکلتون و همکار ( .)1376تفاوت های فدردی ،ترجمده یوسدف کریمدی و همکداران ،چداپ اول،
تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسممی.
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شرتونی ،سعید الخوری ( .)1403اقر الموارد فی فصح العربیه و الشوارد ،قم :منشورات مکتبده
آیه اهلل العظمی المرعشی النجفی.
القانی ،سید محمود ( .)1362پرتوی از قرآن ،چاپ چهارم ،ج  2و  ،6تهدران :شدرکت سدهامی
انتشار.
با بایی ،محمدحسین ( .)1417المیهان فی تفسیر القرآن ،ج  ،2قم :دفتدر انتشدارات اسدممی
جامعة مدرسین حوزه علمیه قم.
عطارزاده ،مجتبی (« .)1387بررسی تطبیقدی مفهدوم جنسدیت در اسدمم و غدر » ،مطالعدات
راهبردی زنان ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم.78-43 ،
فتاحیزاده ،فتحیه (« .)1389تأایر پایههای فکری ابوزید در ن رش او به مسائل زنان» ،مطالعات
اجتماعی روانشناختی زنان ،سال هشتم ،شماره سوم.87-102 ،
فعدالی ،محمددتقی ( .)1388جنسددیت؛ فمینیسدم یددا ذات گدروی الهددی (بدا تأکیددد بدر عدددالت
جنسیتی) ،مطالعات راهبردی زنان ،سال دوازدهم ،شماره چهلوشش.176-195 ،
قرشی ،سید علی اکبر ( .)1374تفسیر احسن الحدیث ،ج  ،2چاپ دوم ،تهران :بنیاد بعثت.
کرامتی ،معصومه؛ سید مهدی سجادی؛ علیرما صادق زاده قمصدری؛ محسدن ایمدانی (.)1390
تبیین ممحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمینیسم اگهیستانسیالیسم و اسمم
(مبانی -اصول و روش) :ارائة راهبردها ،مطالعات راهبدردی زندان ،سدال سدیهدهم ،شدماره
بیستوپنج.225-287 ،
الکسی  ،کارل (بیتا) .انسان موجود ناشناخته ،ترجمه پرویه دبیری ،بیجا :بی نا.
گری ،جان ( .)1375روش های پیشرفته روابدط زناشدویی ،ترجمده فرشدته صدالحی ،چداپ اول،
بیجا :انتشارات آبتین.
_____ ( .)1378مردان ،زنان ،روابط ،ترجمه مریم حاج حسینی ،تهران :پیک فرهنگ.
_____ ( .)1389چرا مریخ و ونو

با هم برخورد کردند  ،ترجمه منصوره حکمی ،تهران :رسا.

گنجی ،همهه ( .)1377تفاوتهای فردی کودکان ،چاپ سوم ،بدی جدا :مرکده چداپ و انتشدارات
دانش اه پیام نور.
مند  ،سید رما؛ موسوی مقدم ،سید محمد (« .)1378نقد دائرهالمعارف قرآن لیدن بدر اسدا
آراء و مبانی شیعه» ،شیعهشناسی ،سال ششم ،شماره بیست و سوم.144-105 ،
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. دار المحبی الحسین: تهران،2  ج، من هدی القرآن.)1419(  محمدتقی،مدرسی
 وزاره: بدیجدا، الطبعه االولی،9  ج، التحقیل فی کلمات القرآن الکریم.)1368(  حسن،مصطفوی
.الثقافه و االرشاد االسممی الدائره العامه للمراکه و الثقافیه
.  مرکه نشر کتا: تهران،5  ج، تفسیر روشن.)1380( _____
. صدرا: قم، نظام حقوق زن در اسمم.)1372(  مرتضی،مطهری
. صدرا: قم،19  ج، مجموعه آاار استاد شهید مطهری.)1385( _____
. دار الکتب االسممیه: تهران،2  ج، تفسیر نمونه.)1374( مکارم شیرازی و همکاران
.) مهدی موعود (عج: بیجا، چاپ دوم، جای اه بانوان در اسمم.)1383(  حسین،نوری همدانی
.  بن اه ترجمه و نشر کتا: تهران، ترجمه علی پریور، روانشناسی و اخمق.)1351(  آ. ژ،هدفیلد
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Translation and Criticism of the Article Gender of the Leiden Encyclopedia of Quran Fatheeh
Hossein Afsardyr ؛Fatheeh Fattahizadeh
: Abastract
The article of gender by Margot Badran, an Orientalist, has been published in the Leiden Encyclopedia of Quran.
This paper criticizes and evaluates the mentioned article, so that studying the works of Orientalists on religious
teachings especially quranic discussions, expose Muslims to the mindset of non-Muslim thinkers. Criticism and
evaluation of the mentioned works also pave the way for public to know the pure Islam. In the analysis and
evaluation of the Gender article, most of the problems are related to the intellectual basis of the writer. She cited
that the differences between men and women are derived from Muslim culture and Islam; therefore she considers
no place for biological differences in the foundation of the rules. Another fundamental problem is that in the rules
related to men and women, the author believes in the principles of innovation and limits cases such as ghavamyt
just to the material needs of women and only during pregnancy. This review shows the instability of the author's
viewpoint, and makes clear that most of the behavioral differences between men and women are due to their
. biological differences, and different rules for men and women have been structured accordingly
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