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  )هاي هاله سحابي است جلد از نقاشيطرح (

  

يادهاله سحابي اين دغدغه را داشت كه زن ايراني مسلمان بتواند با منطق روز با ديگران  زنده

ها بـا اتكـا بـه قـرآن و فرهنـگ اسـالمي از        صحبت كند تا در مجامع و محافل زنان، بحث

وجود آيد و هم در ارتباط با ديگران،  ها و خرافات زدوده شود و ارتقاي دانش و بينش به شائبه

ها از چنان انسجام و قوتي برخوردار شود كه يـك مخاطـب منصـف نتوانـد دسـت بـه        بحث

و به اين ترتيب فضاي قضاوتي سريع و يكطرفه بزند، بلكه به موضوعات طرح شده بينديشد 

در راه رسـيدن بـه ايـن هـدف او سـخت پايبنـد       . ورز شود وگو، فضايي علمي و انديشه گفت

هـاي   كـرد دريافـت اسـالمي را از ديـدگاه     به همان اندازه كه سعي مي. مشي متعادل بود خط

اي هـ  ها بزدايد، مواظب بود كه به نام روشـنفكري در دام ديـدگاه   متحجرانه و همراه با خرافه

ها بتواند بدون تعصب به نفع  او مراقب بود تا به كمك مطالعات و بحث. افراطي گرفتار نشود

بوده دريابد و ) ص(يا ضرر تفكر اسالمي آنچه را كه متن قرآن و حقيقت حركت پيامبر اسالم

بيان كند و در اين راه همان اندازه كه از تعصب بيزار بود، اين شجاعت را داشت كه چنانچـه  

البته در اين زمينه توجه به مالحظات . يابد قبول كند و آن را بيان نمايد اي را مي قت تازهحقي

در اين . دانست كه به يكباره بياني تندروانه و شتابزده نداشته باشد اجتماعي را وظيفه خود مي

م او تالش در اين راه را ـ هر چند زيـاد باشـد ـ ناكـافي و كـ      . ادعا داشت زمينه او تالشي بي

هايش غلبـه كنـد و در    خواست تا بتواند با كوشش بيشتر بر ضعف دانست و از خداوند مي مي

اند ـ هـر چقـدر انـدك ـ اگرچـه سـعي وافـر          دريافت و فهم اصولي كه ديگران متوجه نشده

  .كرد كرد، اما ادعايي نداشت و تنها به بيان آنچه  با بررسي و توجه دريافته بود، بسنده مي مي

او . موعه بخش كوچكي از كارهاي قرآنـي هالـه سـحابي گـردآوري شـده اسـت      در اين مج

هاي زياد و مطالب مختلف در مطالعات قرآني دارد، كه بسياري توسـط او تنظـيم و    يادداشت

اين چهار مقاله در موضوع زن و قرآن از ميان آن مواردي است كه تنظيم . تدوين نشده است

ها با  در اين مقاله. ايش مختصري امكان ارائه يافته استيا به عبارتي پاكنويس شده و با وير

كوشش در توضيح آيات به كمك ديگر آيات كتاب كريمه، دريافت خود از آيـات را توضـيح   

دهد و در مواردي ازجمله در بخشي از آيات احكام به جاي ورود به بحث مشكل اجرايـي   مي

ي متفـاوت از صـدر اسـالم بـا طـرح      بودن يا اجرايي نبودن آنان در شرايطي زمـاني و مكـان  

  .نمايد كردن بستري براي يك بحث منطقي مي هايي سعي در آماده پرسش
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  :مقدمه

گردد؛ يكي درخواسـت   انگيزه پرداختن به اين بحث در واقع به دو نكته برمي
سركارخانم عبادي كه در سـخنان خـود در آغـاز جلسـات كـانون مـدافعان       

ن استخراج قوانين حقوقي براي مسـلمانان  بشر آن را طرح كرد و طي آ حقوق
در نظر ايشـان  . از درون فرهنگ و مذهب بومي خودشان را ضروري دانست

زمـين زنـدگي    جمعيت يك ميليارد و دويست ميليوني مسلمانان كه روي كره
برند، براي بهبود سطح زندگي و  سر مي هاي مختلف به كنند و در سرزمين مي

بشر جهـاني را بپذيرنـد، كـه     ارند قوانين حقوقتوسعه و پيشرفت خود يا ناچ
هاي ديگر وارداتي نيز در كنار اين قـوانين، بـر    در آن صورت فرهنگ و مدل

 كم به شكل ملتي تهـي از هويـت   شود و كم معادالت و فرهنگ آنان وارد مي
ازسـوي ديگـر چنانچـه    . آينـد  درمـي خويش و رنگ باختـه در برابـر غـرب    

هويت بومي خود بدون در نظر گرفتن معـادالت  بخواهند بر مذهب سنتي و 
ــد،   حقــوقي جهــاني پافشــاري كننــد و از پــذيرفتن قــوانين جهــاني بپرهيزن

سعودي و افغانستان طالباني يافتـه و محكـوم بـه     سرنوشتي همچون عربستان
هاي بسته و استبدادي خواهند شد و اتهام تروريسم و انزواي از دنيا در  رژيم

پس تنها راه، استخراج قوانين و مبادي حقوق انسـاني  . انتظارشان خواهد بود
الي متـون مـذهبي و فرهنـگ بـومي خـود ايـن        و عادالنه و عقاليي از البـه 

  .زند هاست كه توسعه و نجات آنان را رقم مي ملت
نكته دوم، راه و مرام روشنفكري و يا بـه عبـارت بهتـر نوانديشـي دينـي      

شـعار ايـن جريـان از چهـار     . دانيم مياست كه ما خود را وابسته به آن نحله 
هـاي اصـيل فرهنگـي و     دهه پيش، بازگشت به خويش و بازگشت بـه ارزش 
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هايي از  شد ازسوي طيف بازگشت به قرآن بوده است، به اين معنا كه ادعا مي
هايي بـه ديـن بسـته شـده      ها و پيرايه روحانيت و مدعيان رسمي دين، خرافه

صحنه اجتماع و بازخواني آن اين زنگارهـا را  است كه بايد با آوردن قرآن به 
زدود، بنابراين قدم بعدي نوانديشي دينـي ايـن اسـت كـه راهنمـاي عمـل و       

در اين راستا تاكنون دو نفـر  . وجو كند قوانين زندگي را از درون قرآن جست
  :ارائه دادندمدافعان حقوق بشر از انديشمندان نظرات خود را در كانون 

هاي تاريخي كه از آغـاز اسـالم تـاكنون     حل به راه آقاي يوسفي اشكوري
ارائه شـده بـود پرداخـت و نظـر     » مقتضيات زمان«براي حل مسئله اسالم با 

خود را بر آخـرين روش كـه طـرح تغييرپـذيري احكـام اسـالم در شـرايط        
از نظـر ايشـان، قـوانين و    . باشـد اختصـاص داد   مشخص زماني و مكاني مي

شده بودند و داراي فلسفه نراي جاودانه بودن وضع احكام از همان آغاز نيز ب
و هدف و روشمندي معيني بودند كه كشف آن روشمندي و فلسـفه، هـدف   

  .ماست
دكتر پيمان نيز به تفاوت ميان دين و شريعت پرداخت و وجـوه تمـايزي   
ميان اصول ثابت و مشترك دين ـ كه در ميان همه اديان مشـترك اسـت ـ بـا      

نين كه به شـرايط زمـاني و مكـاني و اقـوام گونـاگون      شريعت و آداب و قوا
  .كند، قائل گرديد بستگي پيدا مي

پردازانه به موارد حقـوقي مطـرح شـده در     در اينجا ضرورت بحثي جزئي
بشـر پذيرفتـه شـده، احسـاس      دين و نكات افتراق يا تشـابه آنهـا بـا حقـوق    

و در ايــن حــوزه پــرداختن بــه موضــوعات حقــوقي زيــر مهمتــر . شــود مــي
  :رسد تر به نظر مي ضروري

  ـ مسئله آزادي عقيده و دين و حقوق دگرانديشان از نظر قرآن1
  ها در قرآن داري و يا مجازات ـ مسئله حكومت و رعيت و حقوق آنان، برده2
  و حقوق او از ديدگاه قرآن» زن«ـ موضوع 3

  . نوشتار حاضر پژوهشي است در آيات قرآن پيرامون موضوع سوم
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شود و سعي بر اين است كه  هاي زير پرداخته مي يق به پرسشدر اين تحق
  :در طول بحث به آنها پاسخ روشني داده شود

  ـ آيا بيان قرآن درباره زنان در سراسر متن قرآن يگانه است؟1
ـ در بخش احكام و قوانين، چه مسئوليت و نقشي مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم    2

  متوجه زنان است؟
قرآن درباره زنان با نگاهي قيموميتي و سرپرستانه  ـ آيا در بخش احكام بيان3

  مرد همراه است؟ چرا؟
االحكام در مورد زنان چيست؟ آيا اين احكـام بـراي    ـ رويكرد اصلي آيات4

  اند؟ شرايط مشخص زماني ـ مكاني تبيين شده
  :دهيم فرض را مدنظر قرار مي براي ورود به اين بحث دو پيش

هـا و   رسـاله   هـا،   دهـيم، روايـت   ررسي قـرار مـي  ـ تنها آيات قرآن را مورد ب1
قـرآن مـتن مشـترك ميـان همـه      . هاي فقهي فعالً منظور ما نيسـتند  كتاب

مسلمانان است و روي ديگـر متـون، همـه احاديـث و روايـات وحـدت       
  .اي وجود ندارد كلمه

نگريم و صرفاً درباره روش طرح موضوع و  به مسئله نمي» ارزشي«ـ با ديد 2
كنـيم، يعنـي نخسـت بـا نگـاهي       در مقاطع مختلف تحقيق مـي بيان قرآن 

آنگـاه نسـبت   . كنـيم  پژوهشگرانه و نه مؤمنانه در اين موضوع بررسي مي
  .نماييم خود را با متن تعيين مي

  ها نگاهي اجمالي به واژه

در » زن«در پژوهش ساده زير به عبـارات و اصـطالحات گونـاگوني دربـاره     
كـه ايـن كتـاب تحـت عنـاوين       يم، يعنـي آن كنـ  طول آيات قرآن برخورد مي

امرأته، زوج يا ازواج، بنت يا بنات، انثي يا اناث، ام و نسـاء يـا     :مختلف مثل
بـه  » متفـاوت «هـاي   بـا نگـاه  ... صفاتي مؤنث مثل طيبات، مؤمنات، قانتات و

  .موضوع زنان پرداخته است
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  زوج يا ازواج

وجودات، اعم از گياهـان،  اين كلمه درباره آفرينش جفتي و دوجنسيتي همه م
در انسان زوج هم به معنـاي شـوهر و   . ها به كار رفته است حيوانات و انسان

كلمه زوجه در بيان مردم مرسوم اسـت و  . رود به كار مي) همسر مرد(هم زن 
زوج به معناي يك جفت از هر دو نفر يعني زن و مرد نيز اطالق . نه در قرآن

ه در گياهان و جانوران و يا دو لنگه چپ و شود، يا يك جفت از نر و ماد مي
در كلمـه زوج پيونـد زوجيـت و همسـري هـم      . جـان  راست از دو جسم بي

كنـد؛   در مورد دو نفر كه مكمل هستند صـحبت مـي    شود و معموالً مطرح مي
واللّه جعلَ لَكُم منْ أَنفُسكُم أَزواجا وجعـلَ لَكُـم   «: مثل. يك زن و يك شوهر

ـ  أَفَبِالْ ورزقَكُم منَ الطَّيبات هأَزواجِكُم بنينَ وحفَد منْ معبِننُـونَ وؤْملِ ياطهب   اللّـه
هـايي   و خداوند براي شما از جـنس خودتـان جفـت   ) 72:نحل(»هم يكْفُرُونَ

... هايتـان فرزنـدان و نوادگـاني قـرار داد     قرار داد و بـراي شـما از ايـن زوج   
  . كنيم كه اين آيه خطاب به انسان است اعم از زن و مرد ميمالحظه 

گفتني است در مورد موجوداتي كه پيوند زوجيت در آنها مطـرح نيسـت   
  .زوج به معناي گروه چند نفري هم آمده است

  امرأته

كنـد، گـاه بـه صـورت      اين واژه در مورد زن متعين و مشخص صـحبت مـي  
ته عمران و گاه بـه صـورت مجـرد    همسر شخصي مانند امرأته فرعون يا امرأ

به » مرء«كلمه مقابل آن در عربي ). دو زن(يا امرأتان ) زني(امرأته . آمده است
  .معناي مرد است كه به لحاظ ارزش و معني همرديف امرأته است

  انثي يا اناث

خـانواده هـم، در مـورد خلقـت دوجنسـي موجـودات زنـده         اين دو واژه هم
  ورد فرزندان انسان، كلمه مقابل آن كه معموالًكند و مشخصاً در م صحبت مي
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هـاي انثـي و ذكـر دربـاره پيونـد       كلمـه . اسـت » ذَكَر«آيد،  همراه اين واژه مي
) دختر و پسـر (بلكه تولد و آفرينش جنس ماده و نر   كند، زوجيت بحث نمي

دادن و آهـن نـرم    در عربي انثي به معناي خاك نرم و قابل شكل. رساند را مي
اما در قرآن . كه ذكر جسم سخت يا تيز مثل فوالد است است، درحالي) انيث(

شود و در آيات بسياري، فرهنـگ تبعـيض ميـان     فرقي ميان اين دو قائل نمي
 :دهـد  اين دو جنس را كه در جامعه عرب مرسوم بوده مورد سؤال قـرار مـي  

اينها نيستند ... تر استآيا سهم شما پسر و سهم او دخ ...أَلَكُم الذَّكَرُ ولَه الْأُنثَى
ايد و خداوند هيچ حجتي بر آن  هايي كه شما و پدرانتان آنها را ناميده مگر نام

  ) 20ـ22:نجم( .نفرستاده است
در قرآن دو جنس مذكر و مؤنث را دليلي براي تمييـز و شناسـايي آورده   

اس    «: هاي مختلف است و ديگر تداوم نسل و جماعت انسان ا النـَّ هـا أَي ا  يـ إِنـَّ
  اللَّـه ندع كُمفُوا إِنَّ أَكْرَمارتَعلَ لائقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنثَى ون ذَكَرٍ وخَلَقْنَاكُم م

همانا آفريديم شما را از جنس مرد ، )13: حجرات(» أَتْقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خَبِيرٌ
ر داديم تا يكديگر را بشناسيد، هاي مختلف قرا ها و قبيله و زن و شما را شعبه

  .ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست همانا گرامي

  اتنببنت و 

ها به معناي دختران در قرآن آمده كه در برابر كلمه ابـن و بنـين بـه     اين واژه
  .معناي فرزندان پسر است و تفاوت معني و ارزشي خاصي ندارد

  ام

معناي اصل، ريشه، سبب يـا مهمتـرين   اين كلمه به معناي مادر است، ولي به 
» پـدر «كه كلمه اَب كه در برابر ام به معنـاي   رود، درحالي بخش نيز به كار مي

ــي   ــبب را نم ــه و مس ــاي ريش ــت، معناه ــد اس ــاد و اُم. (ده ــاب،  ام الفس الكت
  ...)العجايب اُم
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  نساء

اين كلمه جمع است كه به نوع زنان از نظـر جنسـيت، خـانوادگي و مسـائل     
بودن ايـن كلمـه نشـان از آن     جمع. پردازد ي و حقوق مرتبط به آن ميزناشوي

بـار تكـرار    59از . كند دارد كه با شخصيت و هويت مستقل زن برخورد نمي
هاي مكي بوده كه آن هـم در   كلمه نساء در قرآن تنها شش مورد آن در سوره

اء   هولَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهاَّنكُم «: مثل. مورد زنان مسلمان نيست ونِ النِّسـن د مـ« 
، چهار مورد ديگر هـم دربـاره كشـتن پسـرها و     )55: نحل(و )  81: اعراف(

تَحيونَ   ...« .داشتن زنان در زمان فرعون است زنده نگه سـيو نَـاءكُمونَ أَبحذَبيو
اءكُمس141: اعراف(و ) 4:قصص(، )6: ابراهيم(  »...ن...(  
  .ء در آيات مدني به كار رفته استمورد ديگر كلمه نسا 52

  :محورهاي ورود به بحث

با توجه به كلمات باال، از نظر من سه محور مشخص در بيان قرآن قابـل  
  :بررسي و تحليل است

پـرداز   كه احكام مشخص و جزئـي (» زنان«و » زن«ـ احكام قرآن درباره  الف
  ).در شرايط مشخص است

  ).ندگي و رفتار زناني معين در تاريخاي از ز گزيده(هاي قرآن  ـ داستان ب
  .طور كلي و حقيقت وجودي آنها ـ فلسفه و مذهب آفرينش انسان، زن و مرد به ج

  

  احكام قرآن درباره زنانالف ـ 

در اين بخش درباره حقوق و قوانين مـرتبط بـه نـوع زنـان در جامعـه و در      
برده شده و  در اين مورد بيشتر كلمه نساء به كار. خانواده صحبت شده است

كلمات امرأته، زوج و انثي كمتر است، مثالً در باب ارث از كلمـه انثـي و در   
باب طالق از كلمه ازواج صحبت شده، ولي در بيشتر مـوارد ديگـر از كلمـه    

  .نساء استفاده شده است
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  هاي مهم در اين بخش نكته

ي آن هنگـامي كـه بـرا     يعني در مدينـه،   مدني است، همهـ آيات اين بخش 1
جامعه، وضع قوانين متناسب با شـرايط مشـخص جامعـه ضـروري      اداره

  .بوده، طرح شده است
مطرح شده » مرد«در رابطه با  تنهاو » خانواده«در » زن«ـ در اين بخش نقش 2

كـردن و تربيـت فرزنـد،     كـار و مسـئوليت ديگـري، حتـي مـادري     . است
  .ده استدرباره او ترسيم نش... داري از خانه، اموال شوهر و نگه

صورت نگرفته است و از وي كـاري  » زن«خطابي به  هرگزـ در اين آيات   3
احزاب خطاب بـه زنـان پيـامبر     22تنها آيه (مستقيماً خواسته نشده است 

در همه اين آيات، از مردان يا جامعه خواسته شده تا حقوق او را ). است
ره نقش زنـان  تمام افعال دربا. رعايت كرده يا درباره وي تصميمي بگيرند

به صيغه غايب آمده و بيشتر افعال در زمان مضارع صرف شده اسـت نـه   
  !، يعني توصيف وضعيت است و نه دستور و امر به زنان»امر«صيغه 

  يك تعريف موضوعي

  :شود بقره يك تعريف از نساء يا زنان نوعاً ارائه مي 223در آيه 
گونه كـه خواهيـد   زنان شما كشتزار شمايند، پس هر... نسائكم حرث لكم

صـدقه بدهيـد، برنامـه و    ( به كشتزار خود درآييد و كار نيكويي پيش فرستيد
  1.محور از زنان است اين يك تعريف جسم...) نيت خير داشته باشيد

  تعاريف ديگر

  :درباره يتيمان و زنان، تعاريف غيرمستقيم ديگري طرح شده است
ده كه در وسط سـوره  در سوره نساء آيات چندي درباره حقوق يتيمان آم

                                                      
و كشـتزار در مـورد زنـان را تعريفـي      آقاي عليجاني در بحث زن در متون مقدس تعريف زمـين ـ 1

  .اند محورانه و مرسوم ازسوي بزرگان و فيلسوفان در آن زمان تا امروز دانسته جسم
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در بين اين آيات به حقوق زنان نيز اشـاره بسـيار شـده    . نيز تكرار شده است
كم تعدادي از ايـن   آيد كه دست وجود مي به طور طبيعي اين استنباط به. است

شـده   آيات، مربوط به حقوق زنان محروم يا يتـيم، فرودسـت و حـق ضـايع    
  :باشد، مثالً جامعه مي

نتوانيد در ميان يتيمان قسط برقـرار كنيـد، پـس از زنـان      ترسيد كه اگر ميـ 1
يك يا دو يا سه و يا چهار تن را به همسري خود بگيريد و اگـر بـيم آن   

اين راهي بهتر است . داريد كه عدالت نكنيد پس فقط يك زن اختيار كنيد
  )3:نساء( 1.كه ستم نكنيد براي آن

، بگو خدا درباره آنان به آنچه در خواهند فتوا مي) نساء(از تو درباره زنان  ـ 2
اين فتوا درباره زنـان و يتيمـان   . شود فتوا داده است اين كتاب خوانده مي

خواهيد ايشان  پردازيد و مي كه شما حقوق مقرر شده آنان را نمي(!) است
بايد كه (!) را به نكاح خود درآوريد و نيز درباره فرزندان مستضعين است

  )127: نساء( .رفتار كنيد در كار يتيمان به عدالت

  زنان يهمهر

مهر زنان را به طيـب خـاطر   : درباره مهر زنان به مردان خطاب شده است، مثل
  )4: نساء! (بپردازيد و اگر خود آنها مقداري را بخشيدند خوش و گوارايتان باد

  حالليت ازدواج

ردان درباره محارم و غير محارم و حالليت ازدواج با آنان باز هم تنهـا بـه مـ   
نساء خطاب به مردان آمده كـه ازدواج   24و  23در آيات : خطاب شده است

آنان با زناني غير از محارم مثـل خالـه، عمـه، خـواهرزاده، بـرادرزاده، مـادر،       

                                                      
شما هرگز نتوانيد ميـان زنـان   «: سوره نساء آيه تكميلي باال به اين صورت آمده است 129ـ در آيه 1

و ديگـري   يكسره تمايل نورزيدي به عدالت رفتار كنيد، هرچند خود بسيار راغب باشيد، پس به يك
  ...را محروم و بالتكليف گذاريد
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  .حالل است، ولي به زنان در اين مورد خطابي نشده است... خواهر و

  وجوب غسل و تيمم

... و 6: ، مائـده 43: ست مثل نساءدر اين مورد نيز كه در چند جا تكرار شده ا
خطاب تنها به مردان است، چرا كه گفتـه شـده وقتـي زنـان را لمـس       گويي

  .كرديد غسل كنيد و اگر آبي نيافتيد تيمم نماييد

  ارث 

درباره ارث و حقوق مرتبط به آن آيات طوالني، پركلمه و بسيار دقيـق آمـده   
ينجـا دو نمونـه ذكـر    در ا. است، ولي خطاب مردانـه در آنهـا آشـكار اسـت    

  :شود مي
انـد، بـه انـدازه يـك دوم سـهم       شما مردان از آنچه زنـان بـاقي گذاشـته   «
و زنان هم «: شود، بلكه گفته شده است در ادامه به زنان خطاب نمي» ...داريد

  )12:نساء(» ...!برند باقي مانده است به ارث مي  يك چهارم آنچه از شما

  طالق

ن آمار را نسبت به آيات ديگر مربوط به حقـوق  آيات مربوط به طالق بيشتري
در ايـن  » معـروف «دهد و بيشترين كـاربرد كلمـه    زنان به خود اختصاص مي

اين تعـداد آيـات مربـوط بـه طـالق نشـان از آن دارد كـه        . مورد آمده است
برخالف آيين مسيحيت، طالق در قوانين قرآني پذيرفتـه شـده و جـايگزيني    

در قرآن اراده و . زار زنان در صورت عدم تفاهماست بر جدال خانوادگي و آ
  :درخواست طالق ازسوي مرد مطرح شده است

نساء براي اين اراده ازسوي مرد شرطي گذاشته نشده، ولي بـر   20ـ در آيه 1
اگـر  «: همچنين به پرداخت حقوق او. خوشرفتاري با زن تأكيد شده است

يگري تبـديل كنيـد و   به همسر د) طالق داده(اراده كرديد كه همسري را 
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وسيله  ايد، البته نبايد چيزي از مهر او بازگيريد يا به مال بسيار مهر او كرده
زدن مهر او را بازستانيد كـه ايـن گنـاهي بـزرگ و زشـتيِ آشـكار        تهمت
  ».است

اند، نه به خود آنان بلكه به  ـ در جاي ديگر درباره زناني كه طالق داده شده2
گاه زنان را طالق داديد و مهلتشان سـرآمد،  هر«: مردان خطاب شده است

به نيكويي به آنها رفتـار كنيـد يـا رهايشـان كنيـد، سـتم نرسـانيد، زيـان         
  )231: بقره(»...نرسانيد، هر كه ستم كند بر خود ستم كرده است

اگر زنان را طـالق داديـد و مهلتشـان سـرآمد، اگـر      «: آمده است  كه يا آن
همسران سـابق  ... (به نكاح همسران خود درآيند توافقي بود اشكالي ندارد كه

شـود كـه زنـان     در اينجا به مردان خطاب مي )232: بقره( »)يا همسري ديگر
توانند دوباره ازدواج كنند، چه با شـوهران سـابق    مطلقه آنان پس از طالق مي

  . خود و چه با فرد ديگري
» مـردان «بـه   »زن«ـ حتي اگر شوهر بميـرد، بـاز هـم بـراي ازدواج دوبـاره      3

ميرنـد و زنـاني بـر جـاي      مردانـي از شـما كـه مـي    «: خطاب شده اسـت 
سـال   گذارند بايد در مورد زنان خود وصيت كنند كه هزينه آنان را يك مي

بدهند و از خانه اخراجشان نكنند، پس اگر خود خـارج شـوند و دربـاره    
در ) 240: بقـره (» .بگيرند گناهي بـر شـما نيسـت   ميمي شايسته خود تص

اينجا گويي مسئوليت يك زن حتي پس از مرگ شوهر هم بـه نحـوي بـا    
آن شوهر از دنيا رفته است، اگرچه رهايي زن از مرد خواسته شـده، ولـي   

  !به خود زن خطاب نشده است كه تو آزادي

  درباره منع ازدواج با مشركان

زنـان مشـرك را   ! اي مـردان مـؤمن  : ـ در قرآن به مردان خطاب شده اسـت 1
حتي اگر از حسن آنان به شگفت آييد، يك كنيـز مـؤمن بهتـر از    نگيريد 

  )221: بقره( .آزاد مشرك است
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رود به دنبال اين عبارت، خطاب به زنان هم گفتـه شـود كـه بـا      ـ انتظار مي2
زنان و دختران «: دهد مردان مشرك ازدواج نكنند، ولي آيه چنين ادامه مي

د، يك بـرده مـؤمن بهتـر از آزاد    خود را به مشركان مدهيد تا ايمان بياورن
  »...مشرك است

  مسائل زناشويي

هاي  در مورد آداب زناشويي هميشه به مردان خطاب شده مثالً براي شب ـ 1
  )187: بقره. (رمضان يا هنگام اعتكاف به مردان دستوراتي داده شده است

ـ حتي در مورد يك مسئله خصوصي و بهداشتي زنانه، بـاز هـم بـه مـردان     2
از تو درباره ، »...ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى« :شده است خطاب

پرسند، بگو آن رنجي است و سـختي،   يا عادت ماهيانه زنان مي» محيض«
در اينجـا دسـتوري بـه    ) 222: بقره( ...با آنان نزديكي نكنيد تا پاك شوند

  .دهد زنان براي رعايت حال خود نمي

  شيردادن نوزاد

نقش ديگري براي زنان در بخش احكام اشاره شـده و آن آوردن فرزنـد و   به 
شـود   رسد اين كار زن براي شوهر انجام مي به نظر مي. شيردادن به وي است

  :و خود اختيار كامل بر اين امر ندارد
اين براي كسي است كـه  . ـ مادران، فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند1

طـور   كامل كند، و خـوراك و پوشـاك آنهـا بـه    بخواهد دوره شيردادن را 
كس جز بـه   هيچ) المولود علي(است ) پدر(شايسته برعهده صاحب فرزند 

هيچ مادري نبايد به خاطر كـودكش آسـيب   . شود قدر توانش تكليف نمي
ببيند و نه صاحب فرزند به خاطر فرزندش و بر وارث نيـز همـين حكـم    

خواستيد براي فرزند خـود   پس اگر به رضايت و مشورت يكديگر. است
كـه مـزدي را كـه در نظـر      دايه بگيريد، بر شما گناهي نيست به شـرط آن 
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از خدا پروا داريد و بدانيد كه خداوند به آنچـه  . داريد به درستي بپردازيد
  ) 233: بقره. (كنيد آگاه است مي

دهـد و   اين آيه حتي براي شيردادن به نوزاد عوض مالي براي زن قرار مي
اين حق كه در قرآن به رسميت . كند كه ديگر شير ندهد مخير مي ا در ايناو ر

توانـد   طلـب مـي   شناخته شده حتي از ديدگان زنان مـدرن اروپـايي و آزادي  
  آل باشد، ولي آيا از ديدگاه زني كامل و باعاطفه نيز چنين است؟ ايده

خود  ـ در صورت عدم تفاهم زن و مرد اين حق مرد است كه درباره فرزند3
و حـد تـوان   ... اگر زنان را طالق داديـد ... «: و شيردادن او تصميم بگيرد

جا كه خود ساكن هستيد، سكونت دهيد و بـه آنهـا    خود آنان را در همان
آسيب نرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ كنيد و اگر باردارند خرجشـان را  

ادنـد  شـير د ) فرزنـد را (بدهيد تا وضع حمل كنند، پس اگـر بـراي شـما    
پاداش آنها را بپردازيد و به شايستگي ميـان خـود بـه مشـورت و توافـق      
برسيد و اگر در توافق به دشـواري رسـيديد زن ديگـري كـودك را شـير      

  )6: طالق( ».دهد

  تنبيه زنان

، مسـئله تنبيـه، مجـازات يـا     »زنان«پرسش برانگيزترين حكم قرآني در مورد 
  :اصلي داردتربيت زنان است كه در چند آيه زير نمود 

) سرپرست(قوام ) نساء(مردان بر زنان «: آمده است 34ـ در سوره نساء آيه 1
هستند به خاطر فضيلتي كه خداوند بعضي را نسبت به بعضي ديگـر داده  

دهند از مال خود، پس زنان صـالح،   است و به خاطر انفاقي كه به آنان مي
ا حفظ كرده است و حافظند بر آنچه خد) همسر(فرمانبردارند و در غياب 

خوابگاهشـان  داريـد، آنـان را پنـد دهيـد و از      بيمآنان  نشوزآناني كه از 
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پـس اگـر فرمـانبرداري از شـما      1.برخـورد نماييـد  و با آنـان   دوري كنيد
و خـداد بلندمرتبـه و   ... پيش نگيريد بيدادديگر راه ) فان اطعناكم(نمودند 

  ».بزرگ است
هـاي   ايم، نكتـه  كه زير آنها خط كشيده در اين آيه با توجه به لغات مهمي

  :كند مهمي جلب نظر مي
گويـد از خوابگاهشـان    مشخصاً خطاب آيه با شوهران است، چرا كـه مـي  * 

  .دوري كنيد
گونـه شـرط ايمـاني قـرار داده نشـده       براي سرپرستي رجال بر نساء هـيچ * 

  2.است
االً صحبت از فضل يا فضيلتي است كه بعضي بر بعـض ديگـر و يـا احتمـ    * 

  .فضيلت مردان بر زنان شده است
درواقع شرط قوام بودن يا سرپرستي همين فضيلت و انفـاق ازسـوي مـرد    * 

  .به زن قرار داده شده است
شـده اسـت    كه در اين آيـه مسـتوجب برخـورد، شـناخته    » نشوز«در مورد * 

معنـاي فسـاد زن و خيانـت     برخي آن را بـه . ام تعريف روشني پيدا نكرده
اين تعريف منتفي است، زيرا براي فحشاي زنـان آيـه ديگـري    . اند گرفته

رسد، چـرا   معناي نافرماني در امر زناشويي نيز بعيد به نظر مي. آمده است
دليـل   تنهـا بـه  . كه براي تأديب او گفته شده از خوابگاهشان دوري نماييد

                                                      
  .آمده است» ضرب«در برابر  »برخورد نماييد«در اينجا ـ 1
كـه بپـذيريم قيموميـت زن بـا      دهد يا نه، در صورتي كه آيا معناي زدن مي» ضَرَب«ـ در مورد واژه 2

بويژه كه گفته شده نبايد بـه  . يردگ فرع برآن قرار مي» ضرب«رجال است، در اين صورت از نظر من 
اي  گونـه  خواهند بـه  وقتي بچه تحت قيموميت پدرومادر است، باالخره مي. جرح بينجامد و ديه دارد

. كه در اينجا اصل بر اسـتمرار پيونـد زناشـويي قـرار گرفتـه اسـت       نكته ديگر اين. او را تربيت كنند
وجـه قيـد و شـرطي بـراي      هيچ د و بهكند تشكيالت زيردست خود را حفظ كن شخص قيم سعي مي

همه يكسانند، همـه مـردان بـر همـه     ... مسلمان، مسيحي و. عقيده ايماني در اين مسئله وجود ندارد
  .»النساء الرجال قوامون علي«زنان، 
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تواند تمرد و عدم اطاعـت   معناي نشوز مي) فان اطعناكم(عبارت آخر آيه 
معناي زمين بلنـدتر و زمينـي    مهندس عبدالعلي بازرگان نشوز را به. دباش

ها در سطح باالتري قـرار دارد دانسـته و نشـوز زن را بـه      كه از بقيه زمين
  1.بيني و عدم هماهنگي با خانواده تعبير كرده است يك نوع خودبزرگ

  .كند جلب نظر مي» پس ديگر بيداد نكنيد«در آخر آيه عبارت * 
ورد اختالف زن و شوهر آيه ديگري نيز وجود دارد كه كمتـر از آيـه   ـ در م2

ترسـيد   اگـر مـي  «: نساء آمده است 35در آيه . مشهور شده است  نساء 34
اختالف افتد، پس يك حكَم از جانب اهل مرد ) زن و شوهر(ن دو  ميان آ

و يك حكَم از ميان خاندان زن برگزينيد تا اگر مايل بـه صـلح بودنـد، از    
  ».انب خدا توفيق يابندج

آيـه قبلـي باشـد چـرا كـه      » ناسـخ «تواند حتـي   توان گفت اين آيه مي مي
  !رسد تر به نظر مي تر يا رحيمانه تر و عقالني منصفانه

، قضاوت با مـرد  )بيم نشوز(احساس با مرد است ) 34: نساء(در آيه قبلي 
  .است، اجراي حكم هم با مرد است و حكم هم قهرآميز است

احساس اختالف با دو طرف اسـت؛ قضـاوت بـا    ) 35:نساء(آيه بعدي در * 
فرد سوم يا جامعه اسـت، رأي و حكميـت بـا دو طـرف اسـت و حكـم       

  .قهرآميز نيست، بلكه توافقي و اصالحي است
در مورد مردان طور ديگري طـرح  » نشوز«ـ همين گناه يا ناسازگاري يعني 3

زنـي نسـبت بـه نشـوز      اگـر «سوره نسـاءآمده اسـت    28در آيه . شود مي
شوهرش بيم داشته باشد باكي بر او نيست كه بين خود را اصالح كنند و 

  ».صلح و اصالح بهتر است
                                                      

گونـه   كردند كه اين آيه خطاب به جامعه است كه با زن اين  گونه تفسير مي ـ خانم زهرا رهنورد اين1
گويـد از خوابگاهشـان دوري    اما به نظر من خطاب به شوهر است به اين دليل كه مـي برخورد كند، 

ـ      » نشـوز «آقاي مهندس ميثمي معتقدند اگر . كنيد    گفـت  نمـي  هبـه معنـاي عـدم تمكـين زن بـود، آي
  .رفت جاي آن به كار مي و كلمه ديگري به» رواهنَّجهو ا«
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، ولي اجراي حكميت با هـر  )بيم نشوز مرد(در اينجا احساس با زن است * 
  .دوي آنها و توافقي و اصالحي است

  فحشاي زن

و ناشايسته از آنان  فحشامل كه ع زناني«: آمده است  سوره نساء 14ـ در آيه 1
يد چهار نفر از ميان خودتان، پـس  رسر زده، از زنان شما، پس شاهد بياو

. آنها را دريابـد  مرگكنيد تا  حبساگر شهادت دادند، آن زنان را در خانه 
  ».يا زماني كه خداوند راهي جديد قرار دهد

فحشـا و  اگـر كسـي عمـل    «: خـوانيم  نساء سخنان متفاوتي مي 15ـ در آيه 2
اگر . آن دو را بيازاريد تا دست بردارند) چه زن و چه مرد(ناشايسته نمود 

  .»)عنْهما فَأَعرِضُواْ( توبه كرده، اصالح نمودند، بر آنان سخت نگيريد
تواند ناسـخ آن باشـد،    كننده آيه پيشين است و مي اين آيه به ظاهر تعديل

  .رسد تر به نظر مي هتر است و عادالن تر يا رحيمانه چون منصفانه
  :نكته قابل توجه اين است كه در مورد عمل فحشا

قضاوت با مرد است البته مبنا يـك احسـاس مردانـه نيسـت،     : در آيه اول
حكـم قهرآميـز و   . اجراي حكـم بـا مـرد اسـت    . زيرا بايد چهار شاهد بياورد

  . سخت است
وت گنـاه مـرد و زن يكسـان قضـا    . قضاوت با ديگران اسـت : در آيه دوم

  .حكم بالتغيير و سخت نيست. اجراي حكم با ديگران است. شود مي

  ات مربوط به بخش احكامعبارچند نكته مهم درباره 

كـردن يـا بـه     ـ كلمه نساء از ريشه نسي يا نسيان يا نسيه به معناي فراموش1
شـدگان يـا    تواند بـه معنـاي فرامـوش    تأخيرافتادن است، بنابراين نساء مي

بسـيار بـه   «باشد، برعكس كلمه مـذكر كـه بـه معنـاي      شده طبقه فراموش
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اسـت،  » رجـال «معموالً » نساء«البته كلمه مقابل  1.باشد مي» يادآورده شده
مرد كامل و طي طريق كرده، مرد سياسي، مردي كـه  «رجال و رجل يعني 

  )تعين باشدم( 2».از محسوسات مرد بودن باالتر رفته است
آن با توجه به فضاي موجود در آن روز گونه فرض كرد كه قر توان اين مي

به طبقه مطرح و بسيار يادآور شده، دستوراتي درباره گروه از ياد رفته بـويژه  
  .كند دهد و حقوقي را يادآوري مي يتيمان و مستضعفان آنان مي

ـ احكام قرآني با آنچه در جامعه عرب جاهلي حاكم بوده سه نوع برخـورد  2
هـا را   پذيرفته و امضا كرده است، يا آن نسبتيا آن احكام را : داشته است

اي  كه آنهـا را در پروسـه   برانداخته و سنت جديدي بنا كرده است و يا آن
  .درازمدت و تدريجي تغيير داده است

در مورد زنان آنچه در قرآن كامالً برانداخته شده، كشتن فرزندان، زنده به 
دن دختـران و زنـان بـوده    رفتن يا به زور شوهر دا گوركردن دختران، به ارث

همچنين گرفتن مال و حقوق زنان نيز ممنـوع شـده و اسـتقالل مـالي     . است
. زنان بنا گذاشته شده و اين امر بويژه در آيات مربوط به طالق آشكار اسـت 

كشتن دختران از همان آغاز بعثت در ميان مسلمانان منع شد و ايسـتادگي در  
  !پرده بوده است و بيهاي وحشي، قاطع، شفاف  مورد اين سنت

تغييرات ديگري هم ايجاد شد كه محتواي آن رويكـرد درازمـدت داشـته    
  داري آنـان پـس از طـالق،    است، مانند احترام و خوشرفتاري بـا زنـان، نگـه   

هـاي   اين احكام يا به صورت امر يا توصـيه . نزدن و پرداختن مهر آنان تهمت
آنچـه در قـرآن   . ه اسـت اخالقي به مردان در جهت رعايت حقوق زنان آمـد 

پذيرفته شده، حق سرپرستي و قيموميت مردان بر زنان البته با شرط و قيـدي  
                                                      

داند كه چـون آدم هـيج انسـي نداشـت و حـوا       مي» اُنس«ريشه  ، نساء را از)ع(ـ روايتي به نقل از امام صادق1

و » انـس «در صحت اين روايت بايد تحقيق شود، چرا كه كلمـات  . اند مونس او بود نام نساء را روي او گذاشته

  .اند از دو ريشه» نساء«

  .ـ فرهنگ معين2
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: توجـه كنـيم    سوره نساء 19مثالً به آيه . باشد مي) فضيلت و انفاق(مشخص 
ايد حالل نيست بر شما كه زنان را به اكراه و جبـر   كه ايمان آورده اي كساني«

يري نكنيد تـا قسـمتي از آنچـه را مهـر آنـان      بر زنان سختگ. به ميراث گيريد
پسـند   با آنان خوشرفتاري كنيد حتي اگـر دل ... ايد به جور بازپس گيريد كرده

بسا چيزي كه شما اكراه داريد، ولي خداونـد خيـري در آن قـرار      شما نباشد،
  1».داده است

درواقع اين همـان  . ـ مسئوليت احقاق حق در احكام قرآن متوجه زن نيست3
يرش قيموميت مردان بر زنان است كه در كليت آن تغيير داده نشـده و  پذ

بـراي  . تنها مقيد به فضيلت خوشرفتاري و انفاق مرد بـر زن شـده اسـت   
همين به زنان خطاب نشده كه چگونـه حـق خـود بسـتانند و بـه مـردان       

  .خطاب شده كه حقوق آنان را رعايت كنند
  فضيلت مردان براي چه چيز است؟ ـ 4

به عبارت فضيلت يا درجات » نساء«د مورد آيات مربوط به احكام در چن
اي نسبت  اين فضل كه عده. كنيم مردان و يا بعضي بر بعض ديگر برخورد مي

  تواند باشد؟ به ديگران از آن برخوردارند چه چيزهايي مي
از ريشـه   …اهللا، فضـلناهم، فضـلتهم و    در قرآن به كلماتي همچون فضـل 

اي از موجـودات را بـر ديگـران     يم كه نوعي امتيـاز عـده  كن فضل برخورد مي

                                                      
كنـد در   معرفي مـي » ردانفتنه م«و » شر«هايي كه زن را  طور مشخص و قاطع با روايت اين آيه بهـ 1

كه شما نسبت به او اكراه داريـد، خداونـد خيـري در آن قـرار داده       گويد حتي زني تضاد است و مي
هـاي غيرقرآنـي هـم     در فرهنـگ . است، چه رسد به زني كه مورد محبت شما هم واقع شـده باشـد  

هـاي   د زن حـرف ايـم؛ از ارسـطو، افالطـون و سـقراط كـه در مـور       ها بـوده  همواره شاهد اين بحث
جهان پاك از ايـن هـر   / زن و اژدها هر دو در خاك به «اند گرفته تا فردوسي كه گفته  اي زده بدبينانه

گذارند كـه حـق زن    ها روي او انگشت مي يا حتي نيچه به عنوان شخصي كه فمينيست» دو ناپاك به
، مسـئله زن و متـون   مـتن «هاي آقاي عليجـاني پيرامـون    من اين بخش را به صحبت. را گرفته است

شناسي و تاريخي بسيار  هاي خود اين مسئله را از نظر جامعه ايشان در كالس. دهم ارجاع مي» جديد
  .خوب بررسي كرده است
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  :رساند مانند مي
، خداوند بعضي را بر بعض ديگـر در  )71: نحل(فضيلت در رزق و روزي  ـ 

كــه روزي برتــري دارنــد از رزقشــان بــه  آيــا كســاني. روزي برتــري داد
امـا آنـان   ) فهم فيه سـواء (كنند تا با آنان مساوي شوند؟  زيردستان رد مي

  !كنند فران نعمت ميك
  )15: نمل. (ـ فضيلت داوود و سليمان بر بسياري از مؤمنان

به دليل صـحبت  ) ع(ـ فضيلت بعضي پيامبران بر يكديگر مثل فضيلت موسي
  )252: بقره. (با خداوند

  )253: بقره(القدوس  به دليل ياري روح) ع(ـ فضيلت و درجات عيسي
  )155: اسرا. (واسطه كتاب زبوربر پيغمبران ديگر به ) ع(ـ فضيلت داوود

  )4: رعد. (ـ فضيلت بعضي درختان بر يكديگر
  )...و 16 :، جاثيه122و  47: بقره. (اسراييل بر اقوام ديگر ـ فضيلت قوم بني

  )70: اسرا. (آدميان بر موجودات ديگر ـ فضيلت
شود كه فضل در همه ايـن آيـات بـه معنـاي نـوعي امتيـاز و        مالحظه مي

هـاي دنيـايي،    انات دنيوي است همچون روزي، ثروت، نعمـت برتري در امك
قدرت و حتي علـم، دانـش و صـنعت، ولـي برتـري ارزشـي از آن اسـتنباط        

تنها در يك مورد، فضيلت مجاهدين بـر  . شود و دليل اجر اخروي نيست نمي
كـه درآخـر آيـه     داراي يك برتري ارزشي است آن هم بـه دليـل آن    قاعدين،

  . گذارد بر اين برتري ارزشي صحه ميعبارت اجراً عظيما 
با توجه به قرائني كه درباره فضيلت بعضي بر بعض ديگـر پيـدا كـرديم،    

در قرآن عموماً خطاب بـه  . شود منطق خطاب مردانه در قرآن كمي روشن مي
صاحب فضيلت صورت گرفته است؛ صـاحب روزي بيشـتر، امكـان بيشـتر،     

ترنـد   كـه محـروم   تا در مورد كسانيعلم بيشتر، آزادي بيشتر و قدرت بيشتر، 
بـه  . جـاي آورد  گويد حقوق برده را بـه  به فرد آزاد مي. جاي آورند حقي را به

هاي بزرگتر و صاحب امكان دستوراتي براي حقوق يتـيم و محـروم داده    آدم
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حتي . گويد حق زن را به او بدهد و حقوق او را رعايت كند به مرد مي. است
» رسـيد  چرا به داد مستضعفان نمي«گويد  ري دارند ميكه امكان بيشت به كساني

كـه يـاري    كنـد كـه چـرا بـراي مستضـعفان و كسـاني       و به مؤمنان انتقاد مـي 
اللّه والْمستَضْعفينَ   سبِيلِ  لَكُم الَ تُقَاتلُونَ في ما و«! كنند؟ خواهند جهاد نمي مي

المِ   هرِجنَا منْ هذه الْقَرْيذينَ يقُولُونَ ربنَا أَخْمنَ الرِّجالِ والنِّساء والْوِلْدانِ الَّ الظـَّ
شما را  ،)75نساء (»أَهلُها واجعل لَّنَا من لَّدنك وليا واجعل لَّنَا من لَّدنك نَصيرًا

جنگيد در راه خـدا و در راه مستضـعفين از مـردان،     چه شده است، چرا نمي
گويند پروردگارا ما را از ايـن ديـار كـه اهـل آن      كه مي كساني زنان و كودكان

ستمگرند بيرون ببر و ازسوي خود براي ما سرپرست و ازسوي خود براي ما 
  !اي قرار ده كننده ياري

  بندي آيات قرآن در بخش احكام مربوط به زنان جمع

  :توان گفت طوركلي مي بندي آيات قرآن در اين بخش به در جمع
  .و سرپرست واره دارد قيموميتيقرآني در مورد زنان نگاهي ـ احكام 1
ـ رويكرد احكام در جهت حفظ كرامت زنان و خوشرفتاري با آنـان اسـت   2

آنچـه  . گيـرد  كه از طريق توصيه اخالقي و دستور به شوهران صورت مي
در بخش احكام روي آن تأكيد شده تا مردان نسبت به زنان اعمـال كننـد   

زنان به جايي برسند تـا خودشـان هـم بتواننـد كسـب      براي اين است كه 
فضيلت كنند؛ اينها از نظر توانايي كسب فضيلت، زير صفر قـرار داشـتند،   

  !شد داشت؟ از زن زنده به گور شده چه توقعي مي
ـ در اين احكام بر استقالل مالي و بازنستاندن حقوق و مهر زنان تأكيد شده 3

  .است
بودن طـالق اصـل بـر بقـاي پيونـد زناشـويي        ـ در اين احكام ضمن قانوني4

  .شود گذاشته مي
  ـ پرسش مهم اين است كه آيا اين احكام تغييرپذيرند؟5
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پـرداز و   با شواهد موجود به نظر من اين احكام كه در قـرآن آمـده جزئـي   
وم كه ردقيق است، يعني ويژه شرايط مشخص آمده است؛ حتي براي زناني مح

كه قشر مستضعف زنان بودند آمده ) 127: نساء(» پرداختند حقوق آنان را نمي«
در برخي جاها حكمي در زمان خـود پيـامبر تعـديل شـده و بـه حكـم       . است

كه نخست امضايي بوده در همان زمـان بـا    تري تغيير يافته و يا حكمي رحيمانه
سـال در عصـر مدرنيتـه امكـان      1400آيا پس از . حكمي بهتر نسخ شده است

  تر بودن وجود ندارد؟ سوي عادالنه تغيير محتواي آن به امضاي بعضي احكام و
شـود؟ چـه تعـداد     ـ بايد ديد آيا نگاه قرآن به زن تنها به احكام خالصه مي6

آيات ديگر از لحاظ كميت و كيفيت وجود دارد كه شالوده بخش احكـام  
خواهــد بگويــد  گــويم كــه آن آيــات مــي دهــد؟ البتــه نمــي را تغييــر مــي

راند تـا    اهميت هستند، بلكه آنها را به حاشيه كوچكي مي االحكام بي آيات
چيز ديگر براي تفكر و انديشه باقي نماند، قانوني باشد تا بشود  وقتي هيچ

ديـدگاه قـرآن در بخـش تـاريخي و     . از آن حساب و كتابي بيرون كشـيد 
داستاني اين احكام براي تنظيم روابط اجتماعي است، پس به داليل عقلي 

افزون بر اين هر حكم هدف و . شود شرايط اجتماعي وضع مي متناسب با
اي دارد و اجراي آن اگر جامعه را به آن هدف نزديك نكند نقـض   فلسفه

ديدگاه قرآن در بخش تاريخي و داستاني در مـورد زنـان و   . غرض است
در . كنـد  همچنين در بخش فلسفه آفرينش بسياري از مسائل را روشن مي

رسد قرآن متني انقالبي به معناي شورشـي نيسـت و    اين روند به نظر مي
  .رويكردي اصالحي دارد

  

  هاي تاريخي قرآن درباره زندگي چند تن از زنان داستان ب ـ

بـد  (مطرح است و داراي هويت، شخصيت  خاصطور  به» زن«در اين بخش 
اسـم  » امرأتـه «كلمـه  . باشـد  ، نفوذ، تأثيرگذاري و يا محبوبيـت مـي  )يا خوب
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طور كه نساء اسم عام زنـان تحـت قيموميـت و     همان. زنان استخاص اين 
  .بدون تعين بود

از اين ميـان  . مورد از زنان خاص يادآوري شده است 12در قرآن بيش از * 
چنـد زن  . انـد  بيشتر اين زنان به نام همسرانشان يا فرزندشان خوانده شده

خوانـده  » امرأتـان «و » امرأتـا «، »دو زن«يا » زني«طور مجرد و نكره  نيز به
نـام مـريم در   . »مـريم «تنها يك مورد به نام خود او آمده اسـت؛  . اند شده

  .از نظر تكرار مقام سوم را دارد» ابراهيم«و » موسي«قرآن پس از نام 
  .بار در قرآن آمده است 141نام موسي 
  .بار در قرآن آمده است 48نام ابراهيم 

  .بار در قرآن آمده است 35نام مريم 
از مريم ديگر زنان متعين در قرآن به نام شوهر يـا فرزندانشـان و يـا     غير

  .اند اشاره به كارشان معرفي شده
مـورد   9انـد،   سه زن در قرآن به بدكاري، كفران و گمراهـي معرفـي شـده   * 

آمـوز   شان هريك از جنبه خاصي درس ديگر زناني هستند كه نقل زندگي
  .اند ، تبرئه يا توجيه شده اند اين زنان اگر تمجيد و تحسين نشده. است

همسـر  (، امرأتـه لـوط   )همسـر نـوح  (امرأته نوح : سه زن گمراه در قرآن
  .هستند) همسر ابولهب(و امرأته ) لوط

حـرف جالـب    10در مورد همسران نوح و لـوط در سـوره تحـريم آيـه     
كـه كـافر شـدند همسـر نـوح و       خدا براي كساني: توجهي مطرح شده است

ل آورده كه هر دو تحت سرپرستي دو بنده صالح ما بودنـد  همسر لوط را مثا
و به آنها خيانت كردند و آن دو نتوانستند در برابر خدا كاري براي آن دو زن 

  .انجام دهند و گفته شد با ديگر واردشوندگان داخل آتش شويد
بينيم كه اين دو زن گمراه خـود مسـئول گنـاه و عمـل خـود معرفـي        مي

  . شوند مي
زنان ديگر نام برده شده هريك نمونـه و اسـوه صـفتي      اين سه زن، غير از* 
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  :اند آموز و خواندني بوده درس
و «: درباره اين زن در قرآن چنين آمـده اسـت  ): اُم موسي( ـ مادر موسي1

به مادر موسي وحي كرديم كه او را شير ده و چون بر جـان او ترسـيدي بـه    
گـردانيم و از   او را بـه تـو بـازمي    دريايش بيفكن و نترس و اندوه مدار كه ما

  )7: قصص(» .پيامبرانش قرار مي دهيم
مـا شـير همـه زنـان ديگـر را بـر او حـرام        «در ادامه آيات آمده است كه 

، يعني كاري كرديم كه اين كودك شير هـيچ زنـي را قبـول نكـرد تـا      »كرديم
ا پـس مـا او ر  «: سوي تـو برگشـت   كه با راهنمايي خواهر موسي دوباره به آن
چشمش روشن شود و انـدوه  ) با شيردادن او(سوي مادرش بازگردانديم تا  به

  »....به خود راه ندهد
در اينجا امر شير نوشاندن به نوزاد را نخست با وحـي خداونـد و سـپس    

اين نگاه بـا آن سـخن كـه در بخـش     . شمارد روشني مادر برمي موجب چشم
و در قبـال دسـتمزد قـرار    احكام مطرح شده و شيردادن نوزاد را براي شوهر 

  !داد به كلي تفاوت دارد مي
حمـت  رزني است كه بـه سـن پيـري رسـيده، ولـي از       :ـ همسر عمران2

شود  با دعا و نذر به درگاه خداوند صاحب فرزندي مي. خداوند نااميد نيست
ايـن نيـرو و اثـر انـرژي     . و تحول زيستي در خود او و فرزندش وجود دارد

  )35:عمران آل. (رساند ا ميدعاي خالصانه يك زن ر
اي براي مؤمنـان   در قرآن مظهر ايمان و پاكدامني و مثال و نمونه :ـ مريم3

عمران نقـل شـده كـه     درباره تولد او داستاني در سوره آل. معرفي شده است
هنگـامي كـه مـادرش ـ همسـر عمـران ـ او را بـه دنيـا آورد،          . جالب اسـت 

چـه در شـكم دارد در راه خـدا آزاد    زده شد چرا كه نذر كرده بـود آن  شگفت
معموالً خادمان خداوند پسران بودند و او دختـري بـه دنيـا آورده بـود،     . كند

پس اين نـذر را بـه   ! گويد هيچ پسري مانند اين دختر نيست ولي خداوند مي
ـ      «كنـد   بهترين وجه از او قبـول مـي   ا بِقَبـولٍ حسـنٍ وأَنبتَهـا نَباتً هـبا ر لَهـا فَتَقَب



/روند حقوق زن در قرآن   31 

پس پروردگارش او را به نيكوترين نحو پذيرا شد و او را رويانـد  « ،»...حسنًا
مريم از همـان دوران كـودكي محبـوب    ). 37:عمران آل(» به نيكوترين رويش

اي پيامبر تو حضـور  «: آمده است 44عمران آيه  در سوره آل. بزرگان قوم بود
يعنـي  » ...گذاشـته بودنـد  نداشتي، وقتي براي قبول كفالت مريم با هم مسابقه 

  .مريم نقطه اقبال و وحدت بزرگاني بود كه با يكديگر مناقشه داشتند
كار اين زن در تربيت موسي كه او را به فرزندي قبـول   :ـ همسر فرعون4

و خـدا بـراي   «. شـود  كرده بود آغاز تحولي تاريخي و انقالبـي در مصـر مـي   
: آنگـاه كـه گفـت   . آورده استاند همسر فرعون را مثل  كه ايمان آورده كساني

اي بسـاز و مـرا از دسـت     پروردگارا براي من نزد خـويش در بهشـت خانـه   
  )11: تحريم(» .فرعون و عمل وي نجات ده و مرا از قوم ستمكاران برهان

كنـيم كـه خداونـد در يـك نظـام       در اين داسـتان تـاريخي مالحظـه مـي    
شـد و فـرض بـر     عنوان اصـل شـناخته مـي    خانوادگي كه در بخش احكام به

اطاعت زن از شوهر بود، در برابر همسري چون فرعون به زنـي چـون آسـيه    
دهد و تمرّد او از شوهر خود را كه از ستمكاران بود نمونه و الگويي  حق مي

  !شمارد براي مؤمنان مي
يـا  «: هـا همـراه آدم اسـت    جـا در خطـاب   او در قرآن همه :همسر آدم ـ 5

همراه و همكار آدم است؛ در لغزش، هبـوط و  او » ...اسكن انت و زوجك آدم
هاي عهد قديم، تورات و انجيل كه حوا را  برخالف كتاب. هدايت پس از آن

دانـد، بلكـه    شمارد، قرآن حوا را مسئول لغزش آدم نمي مسئول فريب آدم مي
  . داند هر دو را با هم دچار خطا و فريب شيطان مي

عنـوان   ساره نيامده اسـت، ولـي بـه    در قرآن نام): ساره( ـ همسر ابراهيم6
كـه   صفت خاصي از وي ذكر نشده مگـر آن . همسر ابراهيم معرفي شده است

در پي داشتن فرزنـدي بـود و روزي فرسـتادگان خداونـد بـراي او بشـارت       
همزمان، اين رسوالن براي قوم لوط كه زنـان را  . آورند داشتن فرزندي را مي

ت انحرافي مردان را برگزيده بودنـد  از معادالت زناشويي حذف كرده و شهو
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كـه نسـلي از دامـن ابـراهيم و      جالـب آن . بشارت نابودي و عـذاب آوردنـد  
شوند و قومي را كه زنان را حذف كرده بود بـه هالكـت    همسرش آفريده مي

  !رسانند مي
تنهـا اشـاره بـه سـعي و     . نامي از اين زن در قرآن نيامده اسـت : ـ هاجر7

عنـوان يكـي از شـعائر و     ميان دوكوه صفا و مروه بـه تالش او در پيمودن راه 
تمام مناسـك حـج حـول داسـتان زنـدگي هـاجر و       . مناسك حج آمده است
بار در عمرش  گردد و هر مسلمان مستطيعي حداقل يك فرزندش اسماعيل مي

إِنَّ « اند بازي كند؛ اش قهرمان آن بوده اي را كه هاجر و خانواده بايد نمايشنامه
فَا والصرِ اللّهئĤن شَعةَ مرْو158: بقره(» ...الْم(  

در قرآن اين زن به نام امرأتـه عزيـز خوانـده    ): زليخا( ـ همسر عزيز مصر8
) ع(او زني است در مقـام قـدرت كـه شـيفته غـالم خـود يوسـف       . شده است

كه بـه يوسـف اتهـام     با آن. شود شود، اقدام به مراوده نموده، ولي موفق نمي مي
كنند، ولي تا آخر شيفته و عاشـق يوسـف    ند و يوسف را زنداني ميز دروغ مي
برخالف عهد قديم كه زليخا . كند ماند و به اين عشق خود اعتراف مي باقي مي

نمايي نكـرده و دو   اند قرآن در بيان خود از وي سياه را گناهكار و خائن شمرده
اش  و عالقـه كيد و دروغ، ولي در مورد عشق : صفت از او نكوهيده شده است

چـرا كـه زنـان    ! شـود  شود، بلكه تبرئه و توجيه هم مي به يوسف سرزنش نمي
كند و آنـان بـا ديـدن يوسـف دسـت خـود را بـه جـاي          مصري را دعوت مي

. گوينـد او يـك فرشـته اسـت     شـوند و مـي   برند و آنها مجاب مي ها مي پرتقال
نـي از طبقـه   عنـوان ز  اي كه در قرآن از او تحسين نشـده، امـا كـارش بـه     نكته

ورزد، توجيـه   فرادست جامعه كه به فردي از طبقه فرودست جامعه محبت مـي 
  .آيد با خواندن كامل سوره يوسف اين استنباط از آن به دست مي. شده است

خوانـده  » تملكهـم   امرأتاً«عنوان زني فرمانروا يا  در قرآن اين زن به :ـ سبا9
كر شده است كه وقتي در مقابـل  هاي اخالقي ذ درباره اين زن ويژگي. شود مي

گيرد، حكمت، دانايي و مـديريت زنانـه او را    قرار مي) ع(عملكرد سليمان نبي
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حضرت : خوانيم طور خالصه مي در سوره نمل اين داستان را به. دهد نشان مي
كنـد و   را تهديد به شكنجه يا قتـل مـي  » هدهد«سليمان يكي از مالزمان خود 

گويد كه مـن بـدون مشـورت بـا شـما تصـميم        ميسبا به مأل و بزرگان خود 
شود، چرا كـه از نظـر قـرآن     اي خردمند به او داده مي در اينجا چهره. گيرم نمي

شـنوند و از بهتـرين آن تبعيـت     ها را مـي  اولواااللباب و خردمندان همه حرف
نويسـد كـه    اي تهديـدآميز مـي   براي او نامه) ع(سليمان نبي). 18: زمر(كنند مي
» كـريم «ولي سـبا نامـه او را     به سرزمين او حمله نظامي خواهد كرد،زودي  به

. شمارد اهللا الرحمن الرحيم آغاز آن را بزرگ مي ت بسمركند و عبا توصيف مي
اي ديگر دارد و در مقام دشمن است حاكي  كه انديشه اين برخورد با نامه كسي

كنـد تـا    دن هديه ميسبا اقدام به فرستا. اي و دانايي است عقده از صبوري و بي
گويـد پادشـاهان    از تخريب و ويراني پيشگيري كند وبه بزرگان ملك خود مي

اند و ما نبايد  چيز را ويران كرده اند همه هرگاه براي جنگ و كشورگشايي رفته
  . طلب دارد اي صلح اين يعني سبا چهره! بگذاريم چنين شود

به هر حـال  . تسليم شد در نهايت او با ديدن معجزه سليمان ايمان آورد و
طلبي و سپس  در قرآن چهره سبا نمادي از دانايي، خردمندي، مشورت، صلح

تسليم به اعتقادات توحيدي اسـت و در مقابـل او سـليمان نمـاد هوشـياري،      
  .آور است سختگيري، تمركزطلبي، جنگ و معجزات شگفت

  گيري نتيجه

» نساء«بخش احكام براي با آنچه در » زن«هاي قرآن نگاه به  در بخش داستان
هاي ديگري  هاي تاريخي از نقش در نگاه داستان. برشمرده بود متفاوت است
محوري و زناشويي جزء كمرنگـي از   شود كه جسم براي زنان سخن گفته مي

هاي مادرانـه،   كردن و صفات و دلسوزي در اين بخش درباره مادري. آن است
بـراي داشـتن فرزنـد، عشـق و     دعاي مادرانه، تربيـت فرزندخوانـده، تـالش    

  !شود داشتن زميني، حكمت و دانايي و مديريت نيز بحث مي دوست
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  1در قرآن) زن و مرد(ج ـ فلسفه آفرينش انسان 

در زمينه آفرينش انسان آيات بسيار است و جاي بحث بسـيار، ولـي در ايـن    
  :پردازيم خالصه به چند مورد آنها مي

انجيـل خلقـت زن را فـرع بـر      كه قرآن برخالف تـورات و  نخست آن* 
يك از آيات قـرآن بـه چنـين مطلبـي      خلقت مرد ندانسته است، يعني در هيچ

رسيم، بلكه در چهار مرتبه كه در ميان آيات مكي و مدني و حتي آخرين  نمي
سرشـتي زن و   آياتي كه به هـم ) سوره نساء و حجرات(هاي آيات مدني  سال

: در اولين آيه سوره نسـاء آمـده اسـت    مثالً. مرد تأكيد كرده تكرار شده است
اي مردم پرهيزكار باشيد در برابر پروردگارتان كه همـه شـما را از جـوهر و    «

نفس واحده آفريد و از او و جنس او زوجش را آفريـد و از آن دو مـردان و   
آفرينش همه زنان و مردان از يـك نفـس كـه از    » ...وجود آورد زنان بسيار به

، زمر 189شبهه مرد بودن ندارد، در سوره اعراف آيه  نظر كلمه مؤنت است و
را دسـت دوم  » زن«نيز تكرار شده است، بنـابراين قـرآن آفـرينش    ... و 6آيه 
  .داند نمي

عنوان جـايگزين خـدا در زمـين،     ازسوي ديگر در كتاب گزينش آدم به* 
و همچنـين   30تـا   11و سوره اعراف آيات  40تا  30كه در سوره بقره آيات 

حوا همسر آدم مسـئول فريـب     شرح آن رفته است،115ـ126ه طه آيات سور
جـا بـا    و گناه او نيست، بلكه در صحنه سكونت در بهشـت آن دو تـن همـه   

يكديگر همراهند؛ در فريب و اشتباه و در هبوط و در دعاي پس از هبوط نيز 
پروردگارا به خـود ظلـم كـرديم و اگـر تـو      «: هر دو همزبان و همدل هستند

تنها در سـوره طـه شـيطان    » .خشايي و رحم نكني از زيانكاران خواهيم بودنب
كند و به واسطه عشـق بـه    براي فريب به خود آدم يا نفس مردانه مراجعه مي

خوانـد و   سوي درخت قـدرت و جـاودانگي مـي    قدرت و جاودانگي او را به

                                                      
  .اي مستقل با همين عنوان آمده است ـ تفصيل اين موضوع در مقاله1
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زلَهمـا  و اَ«. دهـد  در جاهاي ديگر شيطان هر دو را با هم فريب مـي . فريبد مي
پـس  . پس شيطان آن دو را وسوسه كرد: »فَوسوس لَهما الشيطان«يا » الشيطان

آن دو تن را به فريب به سقوط كشاند، پس همين كه آن دو تن از آن درخت 
هاي آن دو برايشان نمودار شـد و هـر دو شـروع كردنـد بـه       چشيدند، زشتي
گارشـان آن دو تـن را   هايي از بهشت بر تن خودشان و پرورد چسباندن برگ

مگر شما دو تن را از آن درخت منـع نكـردم و بـه شـما نگفـتم كـه       : ندا داد
  )20ـ22: اعراف(شيطان براي هر دوي شما دشمني آشكار است؟ 

هاي بعدي و تداوم نسل انسان هم رجحاني ميـان مـذكر و    در آفرينش* 
هاي مـردم   نبودن گما خورد، بلكه بر بيهوده مؤنث در متن قرآن به چشم نمي

پيشـتر در  . گذارند در چندين جا تأكيـد شـده اسـت    كه ميان اين دو فرق مي
اي از منـي كـه    مگر انسان از نطفـه «: آمده است 39تا  37سوره قيامت آيات 

ها، علَـق از عالقـه    اي از وابستگي ذره(اي  سپس در علقه  شود نبود؟ ريخته مي
نبود كه خدا آفريـد و پرداخـت   ) و تعلق به معناي وابستگي ژنتيكي و روحي

  »هايي از مذكر و مؤنث پديد آورد؟ كرد؟ سپس از او جفت

كنم عمل  همانا من ضايع نمي«: نيز آمده است 195عمران آيه  در سوره آل
  ».اي از شما را از مردان و زنان كننده هيچ عمل
اي بـراي اتمـام    هاي آخر حيات پيامبر در سوره حجرات نيـز آيـه   ل در سا

اي مردم همانا ما شما را آفريديم از «: آيد و براي گفتن حرف آخر مي حجت
هـاي   ها و شـعبه  و شما را قرار داديم به صورت قبيله) ذكرٍ و انثي(مرد و زن 

ترين شما نـزد خداونـد    بدانيد همانا گرامي. كه هم را بشناسيد گوناگون تا آن
  )13: حجرات(» .پرهيزكارترين شماست

: خـوانيم  مـي  21وجيت و همسري نيز در سوره روم آيه درباره پيوند ز* 
هايي آفريد تا به يكديگر تسـكين و   خداوند براي شما از نفس خودتان زوج«
  ».آرامش يابيد و بين شما مودت و رحمت ايجاد كرد 

مؤمنـان و خردمنـدان    ؛آورده اسـت  74رقان آيه فدر جاي ديگر در سوره 
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پروردگارا همسران و فرزنـدان  « :خواهند يكنند و از پروردگار چنين م دعا مي
  ».ما را نور چشم ما قرار بده و ما را براي پرهيزكاران امام و راهنما قرار ده

حال ببينيد چه نگاه متفاوتي به زن بين اين بخش و بخش احكـام وجـود   
شود بويژه براي  هايي براي نوع زن قائل مي دارد و در فلسفه آفرينش چه مقام

رسيم كه  گيريم به اين درك مي قتي ما همه آيات را در نظر ميو. زنان خاص
سرپرستي و قيموميت بودن و جنس دوم بودن كه در بخش   فاصله بين تحت
توان طي  شد تا مرحله كمال و قدرت و رحمت را چگونه مي احكام ديده مي

كمالي كه قـرآن  . بشر امروزي هم باالتر رفت شود از حقوق كرد و چگونه مي
تـر   بشـر اسـت، عـالي    يك زنِ باكمال قائل شده، از آنچه مد نظر حقوق براي
  .است

شناسي  بيني و هستي هاي اصلي وحياني هستند و جهان در آياتي كه آموزه
بـراي آمـوختن آنهـا مبعـوث شـد ـ همـه        ) ص(آموزد ـ و پيامبر  را به ما مي

ل قـوانين و  كه در آيات احكام كه شـام  اند، درحالي ها برابر شمرده شده انسان
اي خـاص بـوده چنـين     دستوراتي براي تنظيم روابط و معـامالت در جامعـه  

هـاي   هاي جنسي لحاظ شـده و هـم تفـاوت    نيست، در اين آيات هم تفاوت
  .طبقاتي

  سوي كمال رفت از قيد قيموميت به راه برون

مالحظه كرديم كه آنچه در هدف و كمال مطلوب آفرينش مطـرح اسـت، آن   
دوسـتي و    سرشـتي در آغـاز آفـرينش و آن مـودت،     ي و همهمراهي، همزبان

رحمت در همسري كه كمال پيوند زوجيت فرض شـده اسـت بـا آنچـه در     
بخش احكام ترسيم شده و زنان را تحت قيموميت مرد در خـانواده و تحـت   

در بخش احكام اشاره شد كه احتماالً . مسئوليت آنان دانسته بود، تفاوت دارد
يت شامل قشر خاصي از زنان كه از نظر اجتماعي محروم يا زنانِ تحت قيموم

كه حق آنهـا   باشند؛ يتيمان، مستضعفان و كساني روند مي شمار مي فرودست به
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  ).گويد سوره نساء مي 127طور كه آيه  آن(ضايع شده است 
توان اين فاصله را طي كـرد؟ از نظـر قـرآن يـك زن آيـا       حال چگونه مي

سـوي كمـال گـام     ود را پشـت سـر بگـذارد و بـه    هاي خ تواند محروميت مي
  بردارد؟ 

خـوريم كـه بـا ظرافـت خاصـي       اي برمـي  در ميان آيات احكام به دو آيه
هـا درخـور دقـت     اين آيه. دهد هاي حقوقي را توضيح مي ها و فضيلت برتري
هرگـز  «، )32:ءنسـا ( »...والَ تَتَمنَّواْ ما فَضَّلَ اللّه بِه بعضَكُم علَى بعضٍ«: هستند

بر فضيلتي كه خداوند بر بعضي از شما نسـبت بـه بعضـي ديگـر داده اسـت      
ماند كه خود كسب  براي مردان آن چيزي مي! حسرت نخوريد و تمنا ننماييد

انـد   اند و براي زنان آن نصيبي خواهـد بـود كـه خـود بـه دسـت آورده        كرده
دا و از فضـل او بخواهيـد،   را از خ» فضل«پس )! نصيب من مااكتَسبن للنساء(

  ».چيز آگاه است زيرا او بر همه
بنگـر چگونـه   «: رساند آيه ديگري در سوره اسرا نيز چنين مضموني را مي

فضيلت داديم بعضي را بر بعض ديگر، اما در آخـرت هـم فضـيلت بزرگتـر     
  )21:اسرا(» .است و هم درجات

ا     ولكُلٍّ«: دهد توضيح بيشتري مي 33در سوره نساء آيه  مـم يالو لْنَـا مـعج
انُكُممأَي تقَدينَ عالَّذونَ واألَقْرَبانِ ودالالْو مـال  (براي هركس چيزي ، »...تَرَك

برجـاي  ) جامعه پيرامـون (يا نزديكان ) پيشينيان(هست كه پدران ) و امكاناتي
جـاي مانـده   انـد بر  اند و يا براساس قرارداد و پيماني كه با شما بسـته  گذاشته

  .خداوند بر همه چيز شاهد است. پس نصيب هركس را به او بدهيد. است
كه براي  در ظاهر اين آيه مربوط به قوانين ارث است، ولي با توجه به اين

تـر از   اين نصيب و حقوق تعريف شده است، معني آيه وسيع) لكل(كس  همه
ه حقـوق اسـت   كلمه نصيب كه در آيه آمده است مثل كلمـ . اين و كلي است

 33طبق آيه » بايد رعايت شود«اين نصيب يا حقوق كه . كه بايد رعايت شود
  :جاي مانده از سه ناحيه است سوره نساء، به
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  )پدران، پيشينيان(ـ سنت 1
  )نزديكان و اقربون(ـ جامعه 2
  ) قرار و پيمان(ـ قوانين 3

مردم بنابراين سه عامل سنت، جامعه و قوانين در تفاوت حقوق و نصيب 
رسميت شناخته شـده   نقش دارد و اين نقش توسط قرآن انكار نشده، بلكه به

دهد، ولي آيا اين  هايي را شكل مي اين تفاوت حقوق، فضيلت و برتري. است
  ها جبري و غيرقابل تغيير است؟ فضيلت

او كسي اسـت كـه بازگشـت و توبـه     «: خوانيم مي 26در سوره شورا آيه 
دهـد   او پاسـخ مـي  . داند عمل آنهـا را  بخشد و مي يپذيرد و م بندگانش را مي

را كه ايمان آوردند و كار و عمل صالح انجام دادند و از فضـل خـود     كساني
  »...پوشان عذاب شديد است افزايد و براي حق بر آنها مي

پس فضل و فضيلت امري بالتغيير و جبري نيست، عمل صـالح و ايمـان   
  .شود موجب افزايش فضيلت مي

رسـد راه خـروج از سلسـله     سوره نساء هم به نظر مي 32ه به آيه با توج
هايي كه موجب فرق و امتيـاز حقـوقي    سنت، جامعه، قوانين و ديگر پايبندي

دست آوردن و كسب توانـايي و مهـارت و    شوند، چيزي جز اكتساب و به مي
اي دارد، ولـي   دست آوردن درجات راه گشوده به. علم و درجات ديگر نيست

للنساء نَصيب «. اگر زني اكتساب كرد، نصيب خود را خواهد داشت. ارناهمو
متعـين  .. ، يعني به زني كه با كسب علم، هنر، مهارت، كرامت و»من مااكتَسبنَ

  .شود زور گفت و اطاعت محض خواست شده باشد نمي
البته فقط شرايط امروز و عصر مدرن نيست كه امكان كسب حقوق بيشتر 

در همان دوران در صدر اسالم هم معدود زناني بودنـد  . ده استرا فراهم كر
) س(براي نمونه خديجه. تك متعين بوده و كسب درجات كرده بودند كه تك

كه  او با آن. همسر پيامبر تاجري سرشناس بود كه دو بار هم ازدواج كرده بود
نيز كـه  ) س(زينب. همسرش پيامبر بود تحت قيموميت و سرپرستي وي نبود
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ر خانه پدر تجربه زندگي و مبارزه را آموخته بود به معرفت رسيده بود و از د
) ع(بازگشـت بـرادرش حسـين    گيرد و همراه سـفر بـي   مي طالقشوهر خود 

شود و سرپرستي و مديريت يك كاروان را در ميـان آتـش كينـه و بـالي      مي
  . آيد گيرد و از عهده آن هم بسيار خوب برمي دشمن برعهده مي

هايي كه ممكن است، نه نكوهش شده و نـه   اب در جامعه به راهپس اكتس
، زيـرا  »از خدا و از فضل او بخواهيـد «: مردود است، بلكه تشويق شده است

كسب علم، كسب هنـر، كسـب مهـارت، عمـل صـالح،      . است» نصيب«محل 
سفر، كار يا هر تالش درست ديگر براي باالبردن درجات درباره دختر، پسر، 

  .بلكه در قرآن تشويق شده است! و جوان هيچ منع قانوني ندارد زن، مرد، پير
» ديگـران «عنوان احكام درباره نساء آمده و از مـردان و   آنچه در قرآن به*

ايجاد شـرايط  هايي است براي رسيدن و  خواسته شده تا رعايت كنند، توصيه
نـان  ز» نسـاء «، زيـرا از  »صـفر «اي از زير صفر به  براي كشاندن طبقه! حداقل

رفتند و يا  شدند و يا به ارث مي اي كه ازكودكي زنده به گور مي شده فراموش
پـس  . شد توقـع اكتسـاب درجـات داشـت     شدند، نمي به زور شوهر داده مي

حـد  «احكام براي ارتقاي نسـبي سـطح شـرايط حـداقلي بـراي رسـيدن بـه        
ـ    با ايجاد اين كمترين شرايط فضايي ايجاد مي. است» اكتساب ان شـود كـه زن

شـرايط حـداقل   . كم شناخت، آگاهي و درجات خود را باال ببرند پله و كم پله
در زمان صدر اسالم با منع كشتن فرزندان يا منع شـوهردادن بـه اكـراه و يـا     

  . شد حفظ استقالل مالي آنها تا حدود زيادي فراهم مي
امروز كه ديگر در جوامعي مثل ما زنده به گـور كـردن منسـوخ شـده     * 
خوانيم كه متأسـفانه در هنـد، چـين و افريقـا      ها مي رچه در روزنامهاگ(است 

انـد يافـت    جمعي كه نوزادان دختر در آنها دفن شـده  هنوز هم گورهاي دسته
اي مـدرن شـرايط حـداقل شـامل حـق       ولي در شرايط روز جامعـه ) شود مي

شود و يا حقوق حداقلي ديگري كه  تحصيل، حق كسب هنر و مهارت نيز مي
  .رشناسي شودبايد كا
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بـودن   خورد، صـفت جمعـي   نكته جالبي كه در اين مطلب به چشم مي* 
كسب ) جمعاً(براي جمع زنان حقوقي است كه خودشان «: حقوق زنان است

تنهـايي شـاخص،    اين به معناي آن است كه يك زن ممكن است به» .اند كرده
هلي كه در جامعه عرب جا مانند آن(صاحب هويت، شخصيت و متعين باشد 

يـا امـروز هـم در    . هم افرادي بودند كه به چنين درجاتي دست يافته بودنـد 
اي خـوب تربيـت    نيافته ممكن است دختري كه در خـانواده  اي توسعه جامعه

اي پيـدا   يافتـه  شده باشد يا امكان تحصيل داشته است، هويت مستقل و كمال
ه باشـد، ارتقـاي   كه يك نفر اينچنين امكاناتي داشـت  ، ولي تا وقتي)كرده باشد

پـذير   ارتقاي حقـوق زنـان وقتـي امكـان    . حقوق كل زنان را نخواهيم داشت
هـا برسـند و ايـن بـه      شود كه جمـع زنـان بـه مـدارج بـاالتر و فضـيلت       مي

  . گردد خودآگاهي جمعي زنان بازمي
اگر زنان در رشد و ترقي خود ديگـران را هـم شـريك كننـد، نصـيب      * 

كه زنان بتواننـد در هـر    كند، يعني آن م پيدا ميباالتري خواهند داشت كه تداو
در مقـام  . مقامي كه خود قرار دارند مالحظه حقوق زنان ديگر را نيز بنماينـد 

... استاد، دانشجو، محقق، همكار، مادر، خواهر شوهر، عروس، مادر شـوهر و 
اگر هر زني رشد و ترقي طرف مقابل خود را نيز مثـل رشـد خـود بدانـد و     

در  وجـدان جمعـي  را بازتوليد نكند و در صورت ايجاد اين  شرايط سركوب
هـا،   سرشت همه انسان ميان زنان جامعه و ايجاد اخالق مؤمنانه به آفرينش هم

هاي قرآني حقوق زنان در جوامع اسالمي  من مطمئنم با توجه به همين آموزه
  .ارتقاي كيفي و عالي خواهد يافت

  

  سخن پاياني

  وع سعي من بر اين بود كه بـا نگـاهي پژوهشـي   در روند كار روي اين موض
به قرآن ورود كنم، هرچند در طول كار گـاهي از ايـن    ـ و نه الزاماً مؤمنانه ـ
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هـا و نقـدهايي را    ضمن ارائه بحث دوسـتان پرسـش  . امر فاصله گرفته باشم
ام و البته معتقدم كه روي بسياري از آنها  مطرح كردند كه برخي را پاسخ داده

اين را هم صـميمانه بگـويم كـه    . و كار كرد و پاسخي درخور يافت بايد فكر
به فرض اگـر   .متن شروع كرديم شايد بدشانسي بحث ما اين بود كه از خود
هاي آن مطالعه شـود ـ    كنم جزوه به روش كار آقاي عليجاني ـ كه توصيه مي 

، كند و ديد پژوهشگرانه هـم دارد  رفتيم كه متون پيشين را مطرح مي پيش مي
براي نمونه در عهـد عتيـق و عهـد    . آمد ها و نقدها پيش مي كمتر اين پرسش

جديد اكيداً گفته شده مسئوليت فريب آدم با حواست و درد زايمـان جـزاي   
خواهيم بـه همـه    ما نمي. كننده باشد آن فريب است و زن بايد هميشه اطاعت

بـه باورهـايي   خواهيم ابتدا  هايي كه مطرح است پاسخ بدهيم، بلكه مي پرسش
برسيم و مسير هم اين است كه قرآن را از قبرستان به متن جامعه بيـاوريم، از  

به درون قرآن بـرويم  . روي برخي آيات آن نپريم و برخي را بزرگنمايي كنيم
ها و در فلسفه آفرينش چگونه  ها، اسطوره ن و ببينيم نقش زن در احكام، داستا

  .بيان شده است
هـا و وظـايفي    شود با آن مشخصه زن مدرن را نميمسلم است كه امروزه 

كنم كه با اين  كه حتي براي ملكه سبا تعريف شده مقايسه كرد، اما كتمان نمي
كنيم، غصـه نخوريـد و    باور كه خداوند خودش گفته ما از شما محافظت مي

الي مـتن   ام مواردي را به نفع حقوق زنـان از البـه   خونسرد باشيد، سعي كرده
  .هايي كه در مقدمه روي آن تأكيد شد نم، براساس همان ضرورتاستخراج ك

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ديدگاه قرآن نسبت به آفرينش انسان

  )زن و مرد(

  



  
  
  

  منشأ آفرينش

  :درباره منشأ يا مبدأ تاريخ وجودي انسان سه كلمه در قرآن مطرح شده است
  ـ نفس3                    ـ آدم         2ـ انسان                           1

  ـ انسان1

. در غار حرا نازل شد) ص(آيات سوره علق نخستين آياتي است كه بر پيامبر
اي است كه معناي  علق كلمه. در آنجا صحبت از آفرينش انسان از علق است

توانـد   است كه مي... يگانه و روشني ندارد، ولي از ريشه تعلق، عالقه، علقه و
گي، عشق، تعلق و يا جزء كوچكي كه نسبت به گذشته خـود  به معناي وابست

درباره خلقت انسان به خلقت بشـر و يـا خلقـت شـما     . وابستگي دارد، باشد
  .نيز اشاره شده است) خلقناكم و خلقناهم(

بـار آن دربـاره    14بار كلمه انسان در قـرآن آمـده اسـت كـه      66بيش از 
  .هاي عام اوست يژگيآفرينش انسان و بقيه درباره صفات انسان و و

گويد تعداد پنج آيه آفـرينش   آفرينش انسان سخن مي از ميان آياتي كه از
آيـه ديگـر دربـاره آفـرينش      9كنـد و   را مطـرح مـي  ... انسان از خاك، گل و

. گويـد  اي و تكاملي از جزء كوچك و يا از نطفه پدرومادر سـخن مـي   مرحله
سپس از نطفه و علقـه سـخن    از گل و» شما«تعدادي از آيات نيز از آفرينش 

رسد عباراتي كـه از آفـرينش    بندي به نظر مي با توجه به اين تقسيم. گويد مي
گويد، معناي هرمنوتيكي و نمادين از عناصـر   انسان از خاك يا گل سخن مي

دهنده انسان و يا وابستگي خاكي و زميني وي دارد كه روح خداونـد   تشكيل
دكترعلـي شـريعتي   . زنـد  را رقـم مـي   در آن دميده شده و تكامـل خـاص او  
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شـدن   بـودن تـا خـدايي    گويد انسان از لجـن و روح خداسـت و از لجـن    مي
در مسئله آفرينش و خلقت انسان در مورد جنس آن ـ مرد  . تواند سير كند مي

  .شود يا زن ـ به تفاوتي اشاره نمي

  آفرينش انسان از خاك

نُونٍ ولَقَد خَلَقْنَا اإلِنسانَ من صلْصا«ـ  سـإٍ ممنْ حهمانـا  )26: حجـر (»لٍ م ،
  .انسان را از گلي خشكيده، از لجن مانده بد بو آفريديم

انسـان را از گـل    ، آفـرينش )7: سـجده ( »وبدأَ خَلْقَ الْإِنسانِ من طينٍ...«ـ 
  .آغاز كرد

ى عنـده ثُـم أَنـتُم    هو الَّذي خَلَقَكُم من طينٍ ثُم قَضَى أَجلًا وأَجلٌ مسـم «ـ 
، او كسي است كه شما را از گل آفريد، سپس عمري مقرر )2: انعام(» تَمتَرُونَ

  .كنيد داشت و اجل حتمي نزد اوست آنگاه شما شك مي
ريبٍ منَ الْبعث فَإِنَّا خَلَقْناكُم منْ تُرابٍ ثُم منْ   يا أَيها النَّاس إِنْ كُنْتُم في«ـ 

ي      هو غَيـرِ مخَلَّقـ   همخَلَّقَ هثُم منْ مضْغَ هثُم منْ علَقَ هطْفَنُ ـرُّ فـنُق و نَ لَكُـمي نُبـل
نْكُم    الْأَرحامِ ما نَشاء إِلى مـ و كُملُغُوا أَشُدتَبل فْالً ثُمط كُمنُخْرِج ى ثُممسلٍ مأَج
 نْكُمم فَّى وتَونْ يإِلىم رَدنْ يم       ئاً ولْـمٍ شَـيع ـدعـنْ بم لَمعال يكَيرِ لمذَلِ الْعأَر
دهام ضتَرَى الْأَرجٍ  هونْ كُلِّ زم تَتأَنْب و تبر و تَزَّتاه ا الْماءهلَيفَإِذا أَنْزَلْنا ع

در شكّيد پس ) گپس از مر(شدن  اي مردم، اگر از برانگيخته، )5: حج(» بهيجٍ
جـد و جـده   (ما شما را از خـاك آفريـديم   ) در آفرينش خود دقت كنيد كه(

تان را بالواسطه و به نحـو اعجـاز ، و نسـل آن دو را بـا واسـطه بـه        نخستين
سـپس از نطفـه سـپس از علقـه     ) جذب مواد اوليه خاك و انتقال آن به بـدن 

كـه  ) وشتي مبدل از علقـه پاره گ( سپس از مضغه ) لخته خون مبدل از نطفه(
كمـال قـدرت و   (برخي داراي خلقت كامل و برخـي غيـر كامـل اسـت، تـا      

براي شما روشن سازيم، و ما آنچه ) حكمت خود را در اين آفرينش تدريجي
) كـه جنـين كامـل شـود    (در رحم ها تا مدت معيني ) از مضغه( را بخواهيم 
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حفظ (آوريم، سپس  مي داريم، سپس شما را در حال كودكي بيرون برقرار مي
قبـل  ( تا به كمال رشد بدني و روحي خود برسيد، و برخي از شما ) كنيم مي

تـرين مرحلـه عمـر     شود و برخي از شـما بـه پـايين    قبض روح مي) از پيري
) روي(چيـزي ندانـد و   ) فـراوان (شود تا عاقبت بعد از دانـش  بازگردانده مي

بـه  (ي، پـس چـون آب را   بينـ  خشك و مرده مـي ) در فصل زمستان(زمين را 
آيـد و از   جنبد و باال مـي  بر آن فرو فرستيم مي) برف و تگرگ ،صورت باران

 .روياند انگيز مي بهجت) گياه و نهال(هر نوع 

  !اين آيه هم عنصر خاك را مطرح كرده و هم تكامل را
ينٍ  ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ من سلَالَةٍ من طينٍ ثُم جعلْنَاه «ـ  كـي قَـرَارٍ منُطْفَةً ف 

ظَامنَا الْعوا فَكَسظَامضْغَةَ عضْغَةً فَخَلَقْنَا الْملَقَةَ ملَقَةً فَخَلَقْنَا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَةَ ع ثُم 
و  ،)12-14: مؤمنون( »نلَحما ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقي

اى  پـس آنگـاه او را نطفـه   ، اى از گـل آفريـديم   همانا ما آدميان را از خالصـه 
آنگـاه نطفـه را علقـه و علقـه را     ، كرديم در قرارگاهى محفوظ قرارش داديم

كرديم و سپس آن مضغه را اسـتخوان   )دهچيزى شبيه به گوشت جوي(مضغه 
ديگـرش  خلقتـى   ها گوشتى پوشانديم پـس از آن  كرديم پس بر آن استخوان

شـما آدميـان كـه    ( ننـدگان اسـت  كرديم پس آفرين بر خدا كـه بهتـرين آفري  
 .)ايد بدينسان خلق شده

در اين آيات نيز آغاز آفرينش از خاك و سپس تكامل و درنهايت بهترين 
احتماالً پس از مرحلـه آخـر اسـت كـه بـه      (كند  آفرينش مبارك را مطرح مي

  ).رسد گزينش آدمي به جانشيني مي
، )20: روم( »نْ آياته أَنْ خَلَقَكُم منْ تُراب ثُم إِذا أَنْتُم بشَرٌ تَنْتَشـرُونَ و م«ـ 

آنگـاه كـه بشـري     سپسهاي او آن است كه شما را از خاك آفريد و  از نشانه
  .شويد شديد، منتشر مي

ا تَحمـلُ مـنْ     واجاثُمّ جعلَكُم أَز هنُّطْفَ من تُرَابٍ ثُمّ مّن واللَّه خَلَقَكُم«ـ  مـو
عمرِه إِلَّا في كتَـابٍ   يعمّرُ من مّعمّرٍ ولَا ينقَص منْ َما تَضَع إِلَّا بِعلْمه و أُنثَى ولَا
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خداوند شما را از خاك آفريد، سـپس از  ، )11: فاطر(» يسيرٌ اللَّه إِنَّ ذَلك علَى
اى  داد، هيچ جنس مـاده  ان يكديگر قرارنطفه، سپس شما را به صورت همسر

انسـانى عمـر    كند مگر به علم او، و هـيچ  باردار نمى شود و وضع حمل نمي
شود مگر اينكـه در كتـاب    كند، و هيچ كس از عمرش كاسته نمى طوالنى نمى

 .ثبت است، اينها همه براى خداوند آسان است) خداوند علم(

عنـوان   وان مبـدأ، از نطفـه بـه   عنـ  كردن خـاك بـه   در اين آيه پس از مطرح
هـا يـا    شـدن آدم  گويد و سپس بـه زوج  اي از آفرينش انسان سخن مي مرحله
كند و سـپس بـه تـداوم نسـل از بطـن       اشاره مي) ها شدن كوپل(ها  شدن جفت
  !در اينجا هم هيچ تفاوت و امتيازي ميان زن يا مرد ذكر نشده است. ها مؤنث
آنها را از گلـي چسـبنده   ، )11: صافات(» الزبٍ انا خَلَقناهم من طينٍ... «ـ 

  .پديد آورديم
مسئله آفرينش بشر و بعد گزيدن مقـام او   77تا  71ـ در سوره ص آيات 

ويتُه  «: چنين آمده است ذا سـن طين، فَاني خالقٌ بشراً ما كهالئلمل كبذ قالَ را
هـا اعـالم    داونـد بـه فرشـته   ، خ»و نُفخَت فيه من روحي فَقَعوا لَـه سـاجِدين  

تا اينجا آفـرينش بشـر اتفـاق افتـاده     (دارد كه خالق بشري هستم از خاك  مي
گويـد آنگـاه كـه او را     خداونـد سـپس مـي   ). است، ولي نه بشر كامل يا آدم

) او را به صورت انسان كامـل درآوردم (پرداختم و از روح خود در او دميدم 
سوره حجرآمده اسـت   28و  26ر آيات عين اين عبارات د! به او سجده كنيد

  .رديف هستند هم بشراًو  سانناالدهد   كه نشان مي
سپس در سوره ص ماجراي سـجده فرشـتگان بـه آدم و تمـرد ابلـيس و      

كردن انسان غير از بندگان مخلـص خـدا    ديالوگ ابليس با خدا و وعده گمراه
  . حجر نيز آمده است 26همين عبارات پس از آيه . آمده است

  آفرينش انسان از جزء كوچك زنده

بيشتر ... ها از آفرينش انسان از جزءكوچك زنده همچون نطفه، علق و يا مثال
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  :شود به دو نمونه اشاره مي. است
ينِ الصـلْبِ     ، خُلقَ من ماء دافقٍ، فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مم خُلقَ«ـ  ن بـ مـ خْـرُجي

انسان بايد بنگرد و دقّت كند كه از چه چيـز آفريـده     ،)5ـ7: طارق(» والتَّرَائبِ
و پـس از رشـد   ، او از آب جهنده ناچيزي آفريـده شـده اسـت        !؟ شده است

بيـرون  ) گذرد و مادر مي(هاي سينه  از ميان پشت و استخوان )در رحم(كامل 
    .آيد مي

ل منـه   اَلَم يك من نُطفه من منيٍ يمني ثُم كانَ علَقه فَخَ«ـ  عـوي فَجلَقَ فَس
و ( ، قطره آب منى نبود؟آيا در اول، )37ـ39: قيامت(» الزَوجينِ الذَكَرِ واالُنثي

آفريـده و  ) انگيـز  به اين صورت زيباى حيـرت (بسته و آنگاه پس از آن، خون
   .آنگاه از او دو صنف نر و ماده پديد آورد،پس، آراسته گرديد

نش و پرداختن انسان، قراردادن جنسيت ذكـر  در اين آيه پس از بيان آفري
  .كند و انثي را بدون ذكر تفاوتي مطرح مي

  هاي انسان ويژگي

بـراي  » االنسان«در بسياري از آيات قرآن، انسان به شكل اسم عام ولي معين 
  :يادآوري خصوصيت و ويژگي معيني از وي آمده است

، به درستي كه شيطان )53: اسرا(» اًانَ الشَيطانِ كانَ لالنسانِ عدواً مبين...«ـ 
  .همواره براي انسان دشمني آشكار است

انسـان حـريص و كـم طاقـت     ، )19: معـارج (» اِنَ االنسانَ خُلقَ هلوعا«ـ 
  .آفريده شده است

بـراى انسـان جـز حاصـل     ، )39: نجم(» و اَن لَيس لالنسانَ اال ما سعي«ـ 
  .تالش او نيست

در  راراسـتي انسـان    ، بـه )4: تـين (» سانَ في اَحسنِ تَقويملَقَد خَلَقنَااالن«ـ 
  .نيكوترين اعتدال آفريديم

  .، و انسان همواره شتابزده است)11: اسرا(» وكانَ االنسانَ عجوالً... «ـ 
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ـ ءاالنسانَ ليطغي اَن ر كال ان«ـ  اس حقـا كـه انسـان    )7و 6: علـق ( »يتَغنْاه ،
  .نياز پندارد را بيكه خود  كند، همين سركشي مي

، انسان را آفريد، بـه او بيـان   )4و  3: رحمن(» خَلَقَ االنسانَ علَمه البيان«ـ 
  .آموخت

ن    هل اَتي علَـي «ـ  نـا        االنسـانِ حـينٌ مـذكورا، ا مـ كُـن شَـيءهرِ لَـم يالـد
ُ السبيلَ اما  نا هديناهتَليه فَجعلناه سميعاً بصيرا، امن نُطفه اَمشاجٍ نَب نسانَنااالخَلَقْ

، آيا زماني طوالني بر انسان گذشت كه چيـز  )1ـ3: انسان(» شاكراً و اما كفُورا
آزمـاييم،   ما انسان را از نطفه مختلطي آفريـديم و او را مـي  ! قابل ذكري نبود؟

ما راه را به او نشان داديم، خـواه  . او را شنوا و بينا قرار داديم) به اين جهت(
  !يا ناسپاس) و پذيرا گردد(باشد  شاكر
كـس او را   ، آيا پندارد كه هـيچ )5: بلد(»اَن لَن يرَه اَحد  اَيحسب االنسانُ«ـ 

  نديده است؟ 

  آدم -2

عنوان يك انسان كامل كه خداوند به او مقام خاصي بخشـيده   سخن از آدم به
آفرينش  با اين تفاوت كه صحبت از خلقت آدم يا. در قرآن تكرار شده است
يعنـي قـراردادن   » جعل«يعني برگزيدن و » اصطفي«آدم نيست، بلكه سخن از 

  .عنوان جانشين يا خليفه در زمين آمده است او به
تـر و در چنـد    طـور كامـل   هاي بقره، اعراف و طه داستان آدم بـه  در سوره

طور خالصه و اجمال بخشـي از داسـتان    به... سوره مانند اسراء، حجر، ص و
در اينجـا آيـات   . بردن از آدم و به اشاره نقـل شـده اسـت    بدون نام آدم حتي

  .پردازيم آوريم و به تحليل آن مي مربوط به سوره بقره، اعراف و طه را مي
  :خوانيم مي 34تا  30در سوره بقره آيات 

ني جاعلٌ في االرض خليفها لمالئكهل كبذ قالَ را قالوا اتجعـل فيهـا   . ـ و
قـالَ انـي   . فك الدماء و نحن نُسبِح بِحمدك و نُقَدس لَكسيها و يمن يفسد ف
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و علَم آدم االسماء كَلُها ثُم عرَضَـهم علَـي المالئكَـه فَقـالَ     . اَعلَم ما التَعلَمون
نـا  تمقالوا سبحانَك ال علم لَنا اال مـا علَّ . انبِئوني بِاَسماء هؤالء ان كُنتُم صادقين

قالَ يا ادم انبِئَهم بِاسمائهِم فَلَما اَنباءهم بِاسمائهِم قالَ . انَك اَنت العليم الحكيم
اَلَم اَقُل لَكُم اني اَعلَم غَيب السموات و االرضِ و اَعلَـم ماتُبـدونَ و مـا كُنـتُم     

دوا اال ابلـيس ابـي واسـتَكبرَ و    و اذ قالَ للمالئكَه اسجدوا الدم فَسج. تَكتُمون
مـن در زمـين   «: چون پروردگار تو بـه فرشـتگان گفـت   كانَ منَ الكافرين، و 

گماري كه  آيا در آن كسي را مي«: ، فرشتگان گفتند»جانشيني خواهم گماشت
كه ما بـا سـتايش تـو،     هاي ناروا بريزد؟ و حال آن در آن فساد  انگيزد و خون

دانـم   من چيزي مي«: فرمود»  .پردازيم كنيم و به تقديست مي  ميتنزيه ] تو را[
ها را به آدم آموخت؛ سـپس آنهـا    نام] معاني[همه ] خدا[و . دانيد كه شما نمي

گوييد، از اسامي اينهـا بـه    اگر راست مي«: را بر فرشتگان عرضه كرد و فرمود
اي،  ا آموختـه بـه مـ  ] خـود [ما را جز آنچه ! منزهي تو«: گفتند» .من خبر دهيد

اي آدم، ايشـان را از اسـامي   «: فرمود» .هيچ دانشي نيست، تويي داناي حكيم
آيـا بـه   «: ايشان را از اسمايشان خبـر داد، فرمـود  ] آدم[و چون » .آنان خبر ده

دانم و آنچه را پنهـان داشـتيد    ها و زمين را مي شما نگفتم كه من نهفته آسمان
جـز   ، پـس بـه  »براي آدم سجده كنيد«: يمو چون فرشتگان را فرمود» دانم؟ مي

بـه سـجده   ] همـه ... [ابليس ـ كه سر باز زد و كبـر ورزيـد و از كـافران شـد     
  .درافتادند

صحنه انتخاب و تعليم اسماء اولين صـحنه گـزينش آمـده اسـت كـه در      
تر بيان شده است و به سجده مالئك و تمـرد   سوره بقره از ديگر جاها مفصل

هاي ديگـر مثـل اعـراف، حجـر، ص و اسـراء       در سوره .يابد ابليس پايان مي
ديالوگ ابليس با خدا و دليل استكبار و امتنـاي اول سـجده بـه آدم و وعـده     
فريب او به زيبايي و شرح بيشتري بيان شده است كه در پايان اين بحث بـه  

  .اي خواهد شد آن آيات اشاره
معرفي شـده   آدم به صورت يك نماد و يك مقام به مالئكه در صحنه اول
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ا تشـخيص او و قابليـت فراگيـري علـم در او     بو » اسماء«است و تعلم او به 
گويند خداوندا ما چيزي غير از آنچه بـه مـا    كند، چنانچه مالئكه مي بروز مي
ال علم . دانيم، ولي آدم از خدا آموخت كه چگونه خود بياموزد اي نمي آموخته

  ...لنا اال ما علمتنا
بـه مالئكـه   ) نـه تجسـم او را  (خداونـد مقـام آدم را   در اين صحنه وقتي 

) ها انسان(كند، آنان از پيشينه او خبر دارند، يعني نوعي از انواع او  معرفي مي
كردند و مالئكـه تعجـب    اند و خونريزي و فساد مي در زمين بوده) بشرها(يا 
خواهـد جانشـين    كنند كه چرا خداوند از ميان اين بشـرهاي خـونريز مـي    مي
  !خاب كندانت

  .صحنه تجسم آدم و موجوديت او در بهشت است صحنه دوم
جاي اين بخش كه موجوديت آدم در بهشت مطرح است زوجيت  در همه

او و همراهي همسرش نيز در كنار او مطـرح اسـت و همـه ضـماير در ايـن      
هاي باال  يك از سوره آمده است، يعني در هيچ) دو نفره(بخش به صيغه مثني 

  . ر بهشت بدون زوجش شروع نشدزندگي آدم د
... مامنها رغدا حيثُ شئتُ الو قُلنا يا آدم اسكُن اَنت و زوجك الجنه و ك«ـ 

كه گفتيم اي  و هنگامي) 35: بقره(» َ الظالمين من ناهذه الشَجرَه فَتَكو باو ال تَقرَ
يافتيـد ميـل    كـه  چهآدم تو و همسرت در بهشت خانه گزين و هر دو از هر 

يك از شما دو تن به آن درخت نزديك نشويد، چرا كه هر دو تن  كنيد و هيچ
  .از ستمكاران خواهيد شد

: بقـره (»...فيـه و قُلنـا اهبِطـوا    نامما كا ماالشَيطانَ عنها فَاَخرَجه همافَاَزلَ«ـ  
منحـرف كـرد و آن دو را از   ) درخـت (پس شيطان آن دو را درباره آن ، )36

  ...نچه در آن بودند بيرونشان كرد و گفتيم هبوط كنيدآ

كه در پيشگاه خداوند با مالئكه بـود نـام ابلـيس داشـت،      ابليس تا زماني(
نـام شـيطان    جـا بـه   ها را دارد همـه  گر انسان  كه نقش وسوسه ولي در هنگامي

ــام شــياطين  خوانــده مــي ــه ن در هنگــام ) شــود و لشــگريان و همراهــانش ب



/روند حقوق زن در قرآن   53 

جا در كنار هم هسـتند و   ز آن دو تن ـ آدم و همسرش ـ همه  خوردن ني فريب
  .است) دو نفره(همه ضماير به صورت مثني 

  .پس از فريب، هبوط است :صحنه سوم
اع الـي  تاالرضِ مستقرٌ و م و قُلنا اهبِطوا بعضُكُم لبعضٍ عدو و لَكُم في...ـ 
شما بر بعضي ديگر دشمني و گفتيم هبوط كنيد بعضي از ...) 36: بقره(» حين
  .كنيد و تا مدتي در زمين قرارگاه و معيشتي خواهيد داشت مي

 گـويي آدم و همسـرش  . جمع به كـار رفتـه اسـت    ضمايردر اين صحنه 
يابـد   هبوط آدم و زوجش از بهشت تسري مي. اند ها شده تبديل به همه انسان

كـه تجربـه و    آنشود؛ مثـل   اينجاست كه موضوع نمادين مي. ها به همه انسان
هـا تكـرار شـده اسـت و همگـي از مقـام        فريب شـيطان بـراي همـه انسـان    

شريعتي نام آگـاهي  (شدن به درختي كه  نشيني به داشتن اختيار نزديك بهشت
نـام درختـي    جا به در قرآن در يك(از آن منع شده بودند ) بر او گذارده است

ـ   ، همگـي  )رده شـده اسـت  كه براي ابتال و امتحان انسان قرار داده شده نـام ب
كنند و بـراي هـدايت خـود بايـد منتظـر انبيـا و رسـوالن ازسـوي          هبوط مي

  .پروردگار خود باشند
، )37: بقـره (ـ فَتلقي آدم من ربِه كَلَمات فَتاب علَيه انَه هو التَواب الرَحيم 

او همانا . سوي او كند به آموزد، پس توبه مي آدم از پروردگارش كلماتي را مي
  .پذير مهربان است توبه

ــ   ها ـ آدم و حوا  گويي همه انسان. آموزد در اينجا آدم كلمات توبه را مي
. آموزند كه پس از گناه و فريب توبه كنند كلمات توبه را از پروردگارشان مي

  .هاست گويي آدم نماد همه انسان
  : دهد و سپس ادامه مي

داي فَالخـوف      فَاَما يأتي جميعاًقُلنَا اهبِطوا «ـ  هـ ن تبـع فَمـ ـديني هنَكُم م
 همگـي . ، باز هم خطاب بـه جمـع اسـت   )38: بقره(» علَيهِم و ال هم يحزَنون

هبوط كنيد پس اگر از جانب من هدايتي برايتـان آمـد هـر آن كسـان كـه از      
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  .هدايت من پيروي كنند، نه خوفي بر آنهاست و نه اندوهگين شوند

  رعنوان پيامب آدم به

  :عنوان پيامبر ياد شده است عمران از آدم به در سوره آل
 »العـالمين   انَ اهللا اصطَفي آدم و نوحاً و آل ابـراهيم و ال عمـران علَـي   «ـ 

همانا خداوند آدم، نوح و خاندان ابراهيم و خانـدان عمـران   ، )33: عمران آل(
  .را بر مردم جهان برگزيد

  :در جاي ديگر آفرينش آدم و آفرينش عيسي به هم شبيه است
 »ن فَيكـون انَ مثل عيسي عنداهللا كَمثَل آدم خَلَقَه من تُراب ثُم قال لَه كُ«ـ 

او ] كه[آدم است   ]خلقت[مثل عيسي نزد خدا همچون مثل ، )59: عمران آل(
  .، پس وجود يافت»باش«: را از خاك آفريد، سپس به او گفت

  داستان آدم در سوره اعراف

اي كه در سوره بقـره   در سوره اعراف داستان برگزيدن آدم با همان سه صحنه
  . تري بيان شده است تر و جامع بيان شده بود، به شكل كامل

در اين سوره از آفرينش انسان يا بشر و تكامـل و پـردازش آن و سـپس    
ت بشر و پس از مـدت  مقام آدم، پس از خلق. مقام آدم سخن گفته شده است

  .، اتفاق افتاده است)ثُم(تواند بسيار دراز باشد  زماني كه مي
جدوا اال     «ـ  فَسـ ما الدكـه اسـجدوالئلمورناكُم ثُم قُلنـا لص لَقَد خَلَقناكُم ثُم و

همانا ما شما را خلق كرديم و سپس ، )11: اعراف(» الساجدين ابليس لَم يكُن منَ
به مالئكه گفتـيم كـه بـر آدم    ) ثم(ازش نموديم و پس از مدتي صورتگري و پرد

  .كنندگان نبود پس همه سجده كردند مگر ابليس كه از سجده. سجده كنيد
تدريج  شده است و ) ها يا بشر انسان(در اين بخش سخن از آفرينش شما 

لي پـردازش  مپـس از سـير تكـا   . دهـد  تدريج را نشان مي» ثم«آن، زيرا كلمه 
آدم در اينجـا نمونـه   . سـجده كننـد   آدمشـود بـه    فرشتگان گفته مي انسان به
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آدم يـك مقـام از   . اند هايي است كه خلق و پرداخت شده تكاملي همان انسان
  .هاست كه كامل شده و به مالئكه معرفي شده است انسان

  )صحنه اول( ديالوگ خدا با ابليس

ه كـه بـه تـو امـر     خدا به او گفت چه چيز مانع تو شد كه سجده نكردي آنگا
تو مرا از آتش آفريـدي و او را  » اَنَا خَيراً منه«من از او بهترم : او گفت. نمودم

و خـدا گفـت كـه از    ) 12: اعراف(» خَلَقتَني من نار و خَلَقتُه من طين«از گل 
كه تو را نرسد در آن تكبر نمايي پس بيرون شو كـه تـو   » اَهبِط«آنجا فرو شو 
گفـت  . شـوند مهلـت ده   فت مرا تا روزي كه برانگيخته مـي گ. از فرومايگاني

كه مرا  بـه بيراهـه افكنـدي     گفت پس به خاطر آن. يافتگاني همانا تو از مهلت
آنگاه از پـيش رو  . من هم براي آنها حتماً بر سر راه راست تو خواهم نشست

آيـم و   و از پشت سرشان و ازطـرف راسـت و چپشـان بـه سـراغ آنهـا مـي       
نكوهيـده و مطـرود از آنجـا    : فرمـود . سپاسگزار نخواهي يافـت  بيشترشان را

ترديد، جهنم را از همه شما  بيرون شو، كه هركس از آنان از تو پيروي كند بي
  )18تا  13: اعراف(پر خواهم كرد 

  )صحنه دوم( موجوديت آدم در بهشت

  :باز هم در اين بخش ضماير دو نفره و مثني به كار رفته است
ئْتُما و ال تَقْرَبـا    .هاسكُنْ أَنْت و زوجك الْجنَّ و يا آدم«ـ  ثُ شـينْ حفَكُال م

 35اين آيه درسـت مثـل آيـه    ) 19: اعراف(» هذه الشَّجرَةَ فَتَكُونا منَ الظَّالمينَ
  ).گوارا و فراوان= رغدا (ا در آن نيامده استرغَدتنها كلمه . سوره بقره است

وآتهِما     فَوسوس لَ«ـ  ـنْ سـمـا منْهع ورِيمـا مـا ولَه يدبيطانُ لا الشَّيمه...« 
هاي پوشـيده آن دو   پس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا زشتي، )20: اعراف(

پروردگار شما دو تن را منع نكـرد از ايـن   : را براي آن دو نمايان كند و گفت
  .از جاودانان شويد كه مبادا دو فرشته گرديد يا درخت جز براي آن
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براي آن دو سـوگند خـورد كـه بـراي شـما      و » ...و قاسمهما اني لَكُما«ـ 
  )21و 20:اعراف( .باشم دوتن از خيرخواهان مي

و طَفقـا يخْصـفانِ    .بدت لَهما سوآتُهما هفَلَما ذاقَا الشَّجرَ .فَدلهما بِغُرُورٍ«ـ 
قِ الْجرنْ وهِما ملَينَّعنادا. ه لْكُيونْ تكُما عأَنْه ما أَلَمهبما راهرَ  مالشَّـجأَقُـلْ   ه و

پس آن دو تن را به فريب به ، )22: اعراف(» لَكُما إِنَّ الشَّيطانَ لَكُما عدو مبِينٌ
  پـس همـين  !) رود دلهما از ريشه دلو كه به ته چاه مي(ته چاه سقوط كشانيد 

هـر  . هاي آن دو برايشان نمودار شـد  آن درخت چشيدند، زشتي كه آن دو از
و پروردگار . دو شروع كردند به چسباندن برگي از بهشت تا خود را بپوشانند

آن دو ندايشان داد مگر شما دو تن را از آن درخـت منـع نكـردم و بـه شـما      
  .نگفتم كه شيطان براي هر دوي شما دشمني آشكار است

به كار رفتـه و  ) دو نفره(بار صيغه مثني  13ن آيه جالب آن است كه در اي
كـه الزم باشـد ايـن ضـمير دو نفـره       كه درباره درخت هم بدون آن جالب آن

اين همه تأكيد بر دو تن به خاطر آن اسـت  » تلكُماالشَجره«. تكرار شده است
كــه مســئوليت يكســاني بــر دوش هــر دو زوج در ايــن مرحلــه وجــود دارد 

  ).دانند عهد قديم و جديد گناه و فريب را متوجه حوا ميبرخالف آنچه در (
نا    «ـ  نـا أَنْفُسـنـا ظَلَمبـنَ        .قـاال رنـا لَنَكُـونَنَّ ممتَرْح ـرْ لَنـا وتَغْف إِنْ لَـم و

پروردگارا ما بر خود ظلم كـرديم  : آن دو تن گفتند، )23: اعراف(» الْخاسرِينَ
ي و رحـم نكنـي، حتمـاً از زيانكـاران     و اگر تو ما را مورد مغفرت قرار نـده 

  .خواهيم بود
شـوند و توبـه    شود كه هر دوي آنـان پشـيمان مـي    در اينجا نيز معلوم مي

  .كنند مي

  )صحنه سوم( هبوط

ينٍ   الْأَرضِ مستَقَرٌّ و متاع إِلى قالَ اهبِطُوا بعضُكُم لبعضٍ عدو و لَكُم في«ـ  حـ «
يـد،  ]ديگر[فرود آييد، كه بعضي از شما دشمن بعضي «: فرمود، )24: اعراف(



/روند حقوق زن در قرآن   57 

  ».قرارگاه و برخورداري است] معين[و براي شما در زمين، تا هنگامي 
سوره بقره است، ولي از اين پس توضيح  36اين آيه نيز درست شبيه آيه 

  . شود بيشتر داده مي
: ، فرمـود )25: اعراف(» جونَفيها تَحيونَ و فيها تَموتُونَ و منْها تُخْرَقالَ «ـ 

  ».ميريد و از آن برانگيخته خواهيد شد كنيد و در آن مي در آن زندگي مي«
ذلـك    و لبـاس التَّقْـوى   آدم قَد أَنْزَلْنا علَيكُم لباساً يوارِي سوآتكُم يا بني«ـ 
  ).26: اعراف(» ذلك منْ آيات اللَّه لَعلَّهم يذَّكَّرُونَ خَيرٌ

) آدم بنـي (ها  پس از هبوط ديگر خطاب خداوند جمع است و به همه آدم
از اين پس گويي داسـتان تجربـه بهشـت بـراي همـه و بـه       . شود خطاب مي

  : شود حساب همه گذاشته مي
كه بعضي دشـمن بعـض ديگريـد و در آن تـا زمـاني       هبوط كنيد درحالي

كنيد  ر زمين زندگي را آغاز ميمعين قرارگاه و برخورداري براي شماست و د
اي فرزنـدان  : شـويد  ميريد و از آن بيرون آورده مـي  و مي) كنيد يا زندگي مي(

سـنت لبـاس پوشـيدن را    (به راستي ما براي شـما لبـاس فروفرسـتاديم    ! آدم
هـاي شـما را بپوشـاند و هـم زينـت       كـه هـم زشـتي   ) برايتان عرضه كـرديم 

هاي خداسـت، باشـد    اين از نشانه. ولي لباس تقوا همان بهتر است. شماست
  .كه پند گيريد

شـايد  . پوشـند  نـان لبـاس نمـي    ترين آ يافته درواقع همه حيوانات و تكامل
كه شرم و ناراحتي داشته باشد، بدون لباس بود، ولـي از   آن انسان اوليه هم بي

. پوشيد ـ در زمين سكونت كرد، لباس مي ترين بشر يافته كه آدم ـ تكامل  زماني
ستان وسوسه شيطان نماد نياز انسان به لباس و احساس شـرم از عريـاني و   دا

هـا خطـاب    براي همين به فرزندان او و بقيـه انسـان   1.بودن خود اوست خالي
هاي شما را بپوشاند و هـم   شود كه برايتان لباس فروفرستاديم تا هم زشتي مي

                                                      
روي ايـن مسـئله   ايشـان   .ـ اين نظر خانم ناهيد توسلي است اگر خـوب آن را درك كـرده باشـيم   1

  .اند تحقيق و كار بسيار كرده
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لبـاس  . اسـت زينت شما باشد، ولي مهم آن است كه لباس تقوا از همه بهتـر  
تقوا پوشيدني يا ديدني نيست، بلكه نوع نظر و نگاه انسان به جنس مخـالف  

همان احساس پاكي كه آدم در بهشت نسـبت بـه همسـرش    . و نامحرم است
  1!داشت

  :يابد خطاب قرآن پس از اين هم ادامه مي
مبادا شيطان شما را به فتنه اندازد، چنانكه پدرومادر شما ! اي فرزندان آدم

شان را بـر   كَنَد تا زشتي ز بهشت بيرون راند كه جامه آنها را از تنشان برميرا ا
بينيـد شـما را    اش از آنجا كه آنهـا را نمـي   شك او و قبيله بي. آنان نمايان كند

كسـاني قـرار داديـم كـه ايمـان      ) اوليـا (مـا شـياطين را سرپرسـتان    . بينند مي
  )27و  26: اعراف( .آورند نمي

  :رسد هايي به نظر مي هدر اين عبارات نكت
اين جالـب  . كند گويد شيطان لباس آنها را از تنشان برمي كه مي آن نخست

است، چرا كه آنها لباسي نداشتند، پس اين استعاره اسـت كـه گويـا پـس از     
هيچ لباسـند و ناخودآگـاه    چشيدن از آن درخت آگاهي يافتند كه عريان و بي

شود كه لباس پس از  معلوم مي 26ه از آي! خود را پوشاندند و شرمگين شدند
اين عبارت نظريه خانم توسـلي را  (هبوط براي انسان نازل شد، نه در بهشت 

  ).كند تأييد مي
جمعـي عمـل    كه شياطين همـان قبيلـه و گـروه شـيطانند و دسـته      آن دوم

اي هست ازسوي شيطان به دست گـروهش   كنند؛ براي هر انساني وسوسه مي
  .كه شياطين هستند

                                                      
ـ در انجيل و عهد جديد اعتقاد به معاد و بازگشت به بهشت درحالي است كه ارتباط زن و مرد در 1

زن در «كـالس آقـاي عليجـاني    (محور نيست  آن برخالف آنچه در قرآن وعده داده شده است جسم
  ).»آيين مسيحيت
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  ان آدم در سوره اسراداست

  :اي شده است درباره درخت ممنوعه در سوره اسرا اشاره
ا الَّ  جعلْنَا ما إِنَّ ربّك أَحاطَ بِالنَّاسِ و وإِذْ قُلْنَا لَك«ـ  يـإِلَّـا    الرُّء نَـاكيى أَر تـ

ا يزِيـدهم إِلَّـا   فى الْقُرْآنِ و نُخَـوِّفُ  هالْملْعونَ هوالشَّجرَ لّلنَّاسِ هفتْنَ فَمـ مانـاً   هطُغْي
راستي پروردگـارت بـر    آنگاه كه به تو گفتيم به) اي پيامبر(، )60: اسرا( »اًكَبِير

مردم احاطه دارد و خوابي را كه بر تو نمايانـديم و درختـي را كـه در قـرآن     
امـا   ترسانيم نفرين شده را صرفاً براي امتحان مردم قرار داديم و ما آنها را مي

  .افزايد آنها را جز سركشي بزرگ نمي
  :، ديالوگ خدا با ابليس استءسوره اسرا 66تا  60از آيه 

 هفتْنَالرُّءيا الَّتى أَرينَاك إِلَّا  إِنَّ ربّك أَحاطَ بِالنَّاسِ وما جعلْنَا وإِذْ قُلْنَا لَك«ـ 
) 60(اطُغْياناً كَبِير قُرْآنِ و نُخَوِّفُهم فَما يزِيدهم إِلَّافى الْ هالْملْعونَ هوالشَّجرَ لّلنَّاسِ

اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إَالَّ إِبليس قَالَ أَأَسـجد لمـنْ خَلَقْـت     هوإِذْ قُلْنَا للْمآلئكَ
ومِ الْقيامـةِ     قَالَ أَرأَيتَك هـذَا الَّذي كَرَّمت علَي لَـئنْ أَ ) 61(طيناً  خَّـرْتَنِ إِلَـى يـ

قَالَ اذْهب فَمن تَبِعك منْهم فَإِنَّ جهنَّم جزَآؤُكُم ) 62(إَالَّ قَليالً  هألَحتَنكَنَّ ذُريتَ
ب علَـيهِم        ) 63(جزَاء موفُوراً  لـأَجو كتو بِصـ منْه مـ تتَطَع ـنِ اسـم تَفْزِز اسـو

يبِخَيف مشَارِكْهو كجِلرو كطَانُ إِالَّ  لالشَّي مهدعا يمو مهدعو الداألَوالِ وواألَم
ربكُـم  ) 65(إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ وكَفَى بِرَبك وكيالً ) 64(غُرُوراً 

حي الْبف الْفُلْك زْجِي لَكُمي ييمـاً  الَّذحر كَانَ بِكُم إِنَّه هن فَضْلتَغُواْ متَب66(رِ ل(  «
ها گفتيم براي آدم سجده كنيد، پس همه سجده كردنـد   كه به فرشته و هنگامي

اي سجده نمـايم؟ قـال    آفريده» گل«كه او را از  آيا كسي: مگر ابليس كه گفت
ان است كه بر من برتري اسجد لمن خَلَقت طيناً؟ گفت به من بگو آيا اين هم

زنم جز  دادي؟ اگر تا روز قيامت به من مهلت دهي قطعاً نسل او را افسار مي
برو هركس از آنـان تـو را پيـروي    : گفت) تنَكُنَ ذُريتَه اال قَليالحال(اندكي را 

و از ايشـان هـر   . كند، مسلماً جهنم سزايتان خواهد بود سزايي كه تمام است
واي خود تحريك كن و با سواران و پيادگانت بر آنها بتـاز  كه را توانستي به آ
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و با آنها در احوال و اوالد شريك شو و به ايشان وعده بده، ولي شيطان جـز  
همانا بر بندگان من تو را تسلطي نخواهد بـود  . دهد از روي فريب وعده نمي

  .و كفالت پروردگارت كافي است
درخـت كـه در صـحنه بهشـت     پيداست كه آن  60از اين آيات بويژه آيه 

اي بــراي  چشــيدن آن موجــب هبــوط آدم شــد، در همــه دوران هســتي فتنــه
  ! شود ها و براي امتحان آنان قرار داده شده است و اين امتحان تكرار مي انسان

  داستان آدم در سوره طه

: در اين سوره صحنه بهشت و سكونت آدم و همسرش توصيف شـده اسـت  
گويد و براي  ان براي فريب تنها با آدم سخن مياين تنها جايي است كه شيط

فريبد، ولي هر دو نفر به انحـراف   آوردن قدرت و جاودانگي او را مي  دست به
  .خورند افتاده و فريب مي

و مـا از  ) 115(»لَـه عزمـاً   و لَم نَجِد يدنا الي آدم من قبلُ فَنَسو لَقَد عهِ«ـ 
  .وش كرد و ما براي او عزمي نيافتيمپيش به آدم سفارش كرديم، سپس فرام

و ياد كن ، )116(»دوا اال ابليس ابيدوا الدم فَسجواذ قُلنا للمالئكه اسج«ـ 
جز ابلـيس   پس، » .براي آدم سجده كنيد«: كه را كه به فرشتگان گفتيم هنگامي

  .سجده كردند] همه[كه سر باز زد 
ـ آدم ان هذا عدو لَـك  فَقُلنا يا «ـ  ن الج  ك فَـال ي و لزَوجِ نَكُمـا مــ خرِج  هنَّ

بـراي تـو و   ) شـيطان (گمـان ايـن    بـي ! سـپس گفتـيم اي آدم  ، )117(»فَتشقي
زنهار تا شما دو تن را از بهشت به در نكنـد كـه بـه    . همسرت دشمني است

  .رنج و مشقت افتي
ت كـه نـه   همانـا تـو را اسـ   ، )118(» وع فيها و ال تَعـري تَج لَك االّ انَّ«ـ 

  .گرسنه شوي و نه برهنه ماني
كه در آنجا نـه تشـنه    و هم اين) 119(» فيها وال تَضحي ُا ومظتَو انَك ال«ـ 

  .شوي و نه آفتاب زده
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 الخُلـد و ملـك   ك علي شَجرههل اَدلُّ فَوسوس اليه الشَيطانُ قالَ يا آدم«ـ 
اليآيـا تـو را بـه    ! اي آدم: و گفـت  پس شيطان او را وسوسه كرد، )120(»ليب

  زوال راه بنمايم؟ درخت جاودانگي و قدرت بي
در اين آيات خطاب خداوند به آدم اسـت و شـيطان نيـز آدم را وسوسـه     

) احتمـاالً شـيطان  (دهد كه ايـن   كند، اما خداوند خطاب به آدم هشدار مي مي
خـت  كه در اينجـا توصـيفي از در   جالب آن! براي هر دوي شما دشمن است

  .شده است كه در جاي ديگر نيامده است
را بـه ارمغـان   ) يعني قدرت و ثروت با هم(درختي كه جاودانگي و ملك 

  .آورد مي
در ايـن داسـتان ايـن تنهـا     . شايد به اين دليل بود كه آدم را وسوسه كـرد 

دم روي آورده است، در ديگـر مراحـل هـر     اي است كه شيطان فقط به آ دفعه
  . فريفت مي دوي آنها را با هم

ن ورقِ  طَفقَا و منهْا فَبدت لهُما سوءاتُهما فَأَكَلَا«ـ  ا مـلَيهِْمفَانِ عْنَّـةِ   يخَْصالج
صىع ىوفَغَو ّهبر مادهايشان بر  پس هر دو از آن خوردند و زشتي، )121( »ء

ت بـر  هـايي از بهشـ   آن دو نمايان شد و شـروع كردنـد بـه چسـباندن بـرگ     
  .خودشان و بدينسان آدم پروردگار خود را عصيان كرد و به بيراهه رفت

كه پيش از  درحالي. گويد آدم پروردگار خود را عصيان كرد جمله آخر مي
توان استنباط كرد كه وقتي در  پس مي. آن هر دوي آنها به انحراف رفته بودند

ر مرحله عصيان رود چه در مرحله فريب و چه د اين مرحله از آدم سخن مي
  .مقصود نوع آدم است نه تنها خود او

سـپس او را برگزيـد و او را   ، )122(» علَيه وهـدى  ثُم اجتَباه ربه فَتَاب« ـ
  .بخشود و هدايت كرد

يابي اين آيه با آيات سوره اعراف و بقره كه خداوند همـه يـا هـر     با قرينه
شويم كه اينجـا نيـز مقصـود از     ه ميدوي آنها را بخشيد و هدايت كرد، متوج

  ! آدم نوع اوست
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الَ اهبِطَا منْها جميعا بعضُكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينَّكُم منِّي هدى فَمـنِ  ق«ـ 
فرود آييد، كه بعضي از شـما  «: فرمود، )123(» اتَّبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشْقَى

قرارگـاه و  ] معـين [يد، و براي شما در زمين، تا هنگامي ]ديگر[دشمن بعضي 
  ».برخورداري است

شـود   ولي بعد گفتـه مـي  » اهبطا«شود  اين آيه نيز با صيغه مثني شروع مي
اين بـازي مـوزون ميـان    . كند جميعاً، يعني همگي و سپس به عام خطاب مي

نفـره، دو نفـره و جمـع در ايـن دسـته آيـات نمـادي سـمبليك          خطاب يـك 
از داستان آفرينش و گزيدن آدم و طي طريق مقام آدميت است كـه  ) نمادين(

  .تواند باشد جانشيني خدا بر روي زمين مي
هر دو از آن مكان فرود آييد كه شما بعضي دشـمن بعضـي ديگـر    : گفت

هـدايتي  (پس اگر براي شـما از جانـب مـن رهنمـودي برسـد      . خواهيد بود
... بخت شود و نه تيره كند نه گمراه مي، هركس از راهنمايي من پيروي )برسد

  !ها؟ آيات بعدي نيز گويي هم درباره آدم است و هم درباره همه انسان
در سـوره طـه خلقـت انسـان و     «: آقاي عليجاني در اين باره گفته اسـت 

توان آدم را نمـاد    تا اينجا مي(سجده فرشتگان تنها براي آدم مطرح شده است 
امـا در  . شـود  سپس حوا وارد داستان مي). تلقي كرداز مرد و زن   نوع انسان،

گويـد آدم عصـيان كـرد و     مـي . شـود  ادامه باز توبه تنها به آدم نسبت داده مي
سپس توبه كرد و سپس خـدايش او را برگزيـد و بازگشـت او را    . گمراه شد

. زنـد  يعني در اينجا فقـط در مـورد آدم حـرف مـي    . پذيرفت و هدايتش كرد
. دهـد  موارد عصيان و سپس پشيماني را به هر دو نسـبت مـي  هرچند در بقيه 

خدايا ما به نفس خودمان ظلم كرديم اگر مـا  : اين دو نفر گفتند) 33: اعراف(
يعني توبه را بـراي هـر دو   . را نبخشي و رحم نكني از زيانكاران خواهيم شد

به  و صرفاً(!) شود كامالً شبيه عهد عتيق مي گويد ولي از يك جايي به بعد مي
به نظر من جـايي كـه از اسـطوره    . كند پردازد و نبوت او را مطرح مي آدم مي

دهد و تلقي  شود، فرهنگ مردساالر جامعه خودش را نشان مي وارد تاريخ مي
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  »...كلمات، پذيرش توبه و پيامبري مخصوص آدم است
هـاي   ها و خطاب در اينجا تصور من چنين نيست، به نظر من تغيير صيغه

و نفره و جمعي در سه صحنه معرفي، بهشـت و هبـوط، مثـل چنـد     فردي، د
. دهـد  تجسـم و نـوع آدم را نشـان مـي      شعاع نور از يـك نورنـد كـه مقـام،    

جـا در   موجوديت آدم در بهشت همراه همسر و زوجه اوست و اگر در يـك 
طور فردي مطرح شده جنبه نمادين دارد، چرا كـه در سـه سـوره     سوره طه به

پس از هبوط نيـز، نبـوت بـراي آدم بـوده     . طرح كرده استديگر هر دو را م
عمـران را مطـرح    دم و نوح و آل عمران برگزيدن آ است، چرا كه در سوره آل

چـه زن  «هاست  مخصوص همه انسان... كند، ولي پذيرش توبه، هدايت و مي
  .، هرچند كه پيامبري به آنها آموخته شده باشد»و چه مرد

  تند چه بود؟آن ظلم كه بر خود روا داش

  .الخاسرين ربنا ظَلَمنا اَنفُسنا و ان لَم تَغفرلَنا و تَرحمنا لَنَكونَنَ من
ــارويي     ــاد صــحنه روي ــاق افت ــراي آن دو انســان اتف آنچــه در بهشــت ب

كـه فرمـان    هاي شيطان و فريب او با سفارش خدا بود، ولي هنگـامي  شيطنت
به ...)! اهبِطوا جميعاً(ها بود  ناخراج از بهشت صادر شد گويي براي همه انسا

يعنـي شـما دو تـن خـارج     ) اهبِطا، سوره طـه (غير از يك مورد كه گفته شد 
  .شويد از بهشت

شدن به آن شرمگاه آنان را هويدا كرد و  آن درخت چه بود كه هم نزديك
  !ها؟ هم امتحاني بود براي همه انسان

سفارش ازسـوي خـدا    كه ميان دو كشش، دو جذبه، دو آن دو تن هنگامي
به چيزي نزديـك شـدند   . و شيطان قرار گرفتند به انتخاب مهمي دست زدند

كه غريزه ساده و بهشتي آنها را به ميل شهواني مهارناشدني ميل بـه قـدرت،   
دردسـر انتخـاب و   . مبدل كرد و به دردسر بزرگي افتادنـد ... لذت و ثروت تا

  .كشيدن براي خوب ماندن زحمت
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ارا ما به خودمان ظلـم كـرديم خـود را بـه خطـر انـداختيم،       ربنا، پروردگ
را پذيرفتيم، اگر تو بـه مـا رحـم نكنـي از زيانكـاران      ! مسئوليت انتخاب آزاد

  . خواهيم بود
پس از آن، هبوط بود به زمين و عرصه امتحان و عملكرد آدم و همسرش 

. كشـند  كنند و دردسر انتخاب را هميشه بر دوش مي و آدمياني كه انتخاب مي
  .شود جا شروع مي جانشيني در زمين از همين

فرمان اخراج از بهشت كه در آيات قرآني بـراي آدم  : به قول مرحوم اقبال
و ابناي او صادر شده بود به منزلـه مجـازات وي نيسـت، زيـرا آدم همـواره      

). 30:بقـره (عنوان جانشين هميشگي خداوند بر زمين معرفـي شـده اسـت     به
دارد مسـكن بشـر و    گونه كه قرآن اعالم مي بلكه همان  يست،زمين تبعيدگاه ن

  )84ص   احياي فكر ديني در اسالم،. (منبع كسب منفعت و روزي اوست
وي . از نظر اقبال هبوط انسان درواقـع ترقـي مقـام او بـه جانشـيني اسـت      

هـيچ  ) هبـوط (غرض از سـقوط چيسـت؟ داسـتان قرآنـي سـقوط      : نويسد مي
دادن  غـرض بيشـتر نشـان   . ر انسان بر اين سياره نداردارتباطي با نخستين ظهو

ترقي مقام انسانيت از حالت بدوي شهوات غريزي به حالـت تملـك آگاهانـه    
اين هبوط هرگـز  . تواند شك كند و نافرماني ورزد  آزاد است كه مي» خود«يك 

انتقال آدميزاد از حالـت آگـاهي سـاده بـه     . معناي سقوط اخالقي و فساد ندارد
نگرد  گاهي نمي   قرآن به زمين همچون ساحت. جلوه خودآگاهي است نخستين

. كه در آن بشر بنابر نهاد بد و شرير آن به دليل نخستين گناه، زنداني شده باشد
به همين جهت است كـه  . اولين نافرماني بشر، نخستين انتخاب آزاد او نيز بود

اجتَبيه ربـه فَتـاب    ثُم. (به نص قرآن نخستين تجاوز از حدود وي بخشيده شد
موجودي كه حركاتش همچون ماشـين از قبـل تعيـين    ) 122:علَيه و هدي، طه

بنابراين آزادي شرط نيكي اسـت، ولـي   . تواند نيكي به بار آورد شده باشد نمي
هـا را   كه قـدرت انتخـاب يكـي از راه   ... آشكار شود» خودي«كه  رواداشتن اين

ك كار بسيار خطرناك است، چـرا كـه آزادي در   داشته باشد درواقع پذيرفتن ي
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. اش آزادي انتخاب آنچه در مقابـل قـرار دارد نيـز هسـت     انتخاب نيكي، الزمه
كه خداوند متعال به چنين موضوع مهمي پرداخته، خود نشانه آن است كـه   اين

اكنون نوبت انسان است كه ايـن اعتمـاد را   . به انسان اعتماد فراوان داشته است
  )85احياي فكر ديني در اسالم، ص . (رساندبه ثبوت 

  ـ نفس3

. كند كلمه نفـس اسـت   ها مي كلمه ديگري كه داللت بر انشا و آفرينش انسان
 ازجا مالحظه نكردم كه صـحبت از آفـرينش يـا خلقـت نفـس       در قرآن هيچ

 از شـما ها يا  چيزي مطرح شده باشد، بلكه مشخصاً صحبت از آفرينش انسان
جاهاي ديگر صحبت از صفات، ملكات يا عملكرد نفس در . نفس شده است

چهار بار در قرآن مسئله آفـرينش  . بودن قتل و كشتن نفس بوده است يا حرام
از نفس واحـده مطـرح شـده اسـت     ...) و م، اَنشَئناكُمخََلَقَكُ(ي مردم »انشا«يا 

ها و اَنزَلَ لَكُـم  جعلَ منها زوجِ ، خَلَقَكُم من نَفسٍ واحده ثُم)نساء و زمر: (مثل
ن بعـد خَلَـقَ     منَ كُم خَلقاً مـهاتطُونِ اُمخلُقُكُم في باَزواجٍ ي يتهفـي   االنعامِ ثَمان

 الثظُلُماتث كُمكُم لَه ذَلبـ  اهللا ر  )6: زمـر ( ي تُصـرَفُون، نَّأالملك ال اله اال هو فَ
ر داد، و براي شـما از  شما را از نفسي واحد آفريد، سپس جفتش را از آن قرا

هاي مادرانتان آفرينشي پـس از   شما را در شكم. ها هشت قسم پديد آورد دام
. خلـق كـرد  ] مشيمه، رحم و شكم: [گانه هاي سه در تاريكي] ديگر[آفرينشي 

. از آنِ اوسـت ] و حكومت مطلق[فرمانروايي   اين است خدا، پروردگار شما،
  شويد؟ برگردانيده مي]  از حقو كجا [خدايي جز او نيست، پس چگونه 

رسد كه نفس جوهر زنده انساني است؛ آنچه دروني و  طور به نظر مي اين
زند و پيش از تجسم انسان هـم   ها موج مي تجسم نايافته است و درون انسان

نوع انسان، سياه و سفيد و هر نژاد و هر جنس و در هـر كجـا از   . بوده است
  !جوهري يكتا بوده استآن جوهر آفريده شده كه در آغاز 

»كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسهيا أَي    ـدـنْ نَفْـسٍ واحم ي خَلَقَكُمنْهـا    ه الَّذخَلَـقَ م و
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 و الْأَرحام و اتَّقُوا اللَّه الَّذي تَسائَلُونَ بِه و بثَّ منْهما رِجالًا كَثيراً و نساء زوجها
اي مـردم از پروردگارتـان كـه شـما را از     ، )1:نساء(» يكُم رقيباًإِنَّ اللَّه كانَ علَ

از او آفريد و از آن دو مردان و زنـان  ] نيز[آفريد و جفتش را » نفس واحدي«
او از همـديگر  ] نـام [بسياري پراكنده كرد، پـروا داريـد و از خـدايي كـه بـه      

ـ      درخواست مي د، كـه خـدا   كنيد پـروا نماييـد و زنهـار از خويشـاوندان مبري
  .همواره بر شما نگهبان است

به قول دكتر سحابي همه تفاسير قديم تلقي اسراييلي از اين آيـه دارنـد و   
گويند نفس واحده آدم ابوالبشر است و حوا هم از جسم آدم خلـق شـده    مي

كه نفس واحده جوهر انسـانيت يـا انسـان اسـت و زوج او از      درحالي! است
ثَ  «ري مثل سوره جمعه آمده است كه هاي ديگ در سوره. جنس اوست عـذ با

معنـاي آن  . از ميان اميين پيامبري از خودشان برانگيخـت ... فيهم رسوالً منهم
كه از دنده  ها پيامبري برايشان آمد، و نه آن اين است كه از جنس همان انسان

  !چپ يا از جسم آنها پيامبري برانگيخته شد
و من آياته اَن خَلَقَ لَكُم من اَنفُسكُم «ست نيز آمده ا 21در سوره روم آيه 

كـه   هاي او اين از نشانه، و »...و رحمه ً¸َّ اَزواجاً لتَسكُنُوا الَيها و جعلَ بينَكُم مود
خودتان همسراني براي شما آفريد تا بـه آنهـا آرام گيـرد، و ميانتـان     ] نوع[از 

  ...دوستي و رحمت نهاد
هِم   ...«: هم آمده 164ن آيه عمرا در سوره آل ن اَنفُسـ سوالً مـثَ فيهِم رعذ با

اي از ميـان خودشـان كـه     كه برانگيخت فرستاده هنگامي، »...ياتهآيتلوا علَيهِم 
  ...برايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد

كُم ون اَنفُسهم در هر دو آيه معناي  من اَنفُسي از جنس و نوع خودشـان  م
ها نيسـت بلكـه از جـنس و نـوع      پس زوج و همسر از جسم آدم. دهد را مي

طـور كـه    روشن است، ولي در تفاسير قـديم آن  اين دليلي كامالً . ايشان است
الجنـان   البيان طبرسي قرن ششم، روضه مجمع  :آقاي عليجاني هم به سه تفسير

ابوالحسن جرجاني قرن نهـم اشـاره    ابوالفتوح رازي قرن ششم و تفسير گازر
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من نَفسٍ واحده بالخالف، مراد حضرت آدم است و «: كرده چنين آمده است
خدا خاك را با آب آميخت و با دميدن . حوا هم از جسم آدم خلق شده است

  .مانده خاك او حوا را آفريد روح خود در آن آدم را آفريد و سپس از باقي
تنهايي و سـپس وحشـت    آدم در بهشت بود به: گويد الجنان هم مي روضه

هـايي   روايـت » .كرد و خدا او را خواب كرد و حوا را از دنده چپ او آفريـد 
تفاسـير  ! هم نقل شده كه همين تفسير را از حضرت علـي نقـل كـرده اسـت    

گويند  ايشان مي. كنند جديد نظير الميزان عالمه طباطبايي اين نظريه را رد مي
شـود كـه    ها آورده ولي از خود آيه اين استنباط نمي ايتهر چند در برخي رو
ن   . وجود آمده است حوا از جسم آدم به الَذي اَنشَـأَكُم مـوايشان در ذيل آيه ه

گويند تمامي افراد بشر از يك نفس كـه همـان نفـس و روح     نَفسٍ واحده مي
خَلَقَكُم «: زمر 6اند، ولي در جاي ديگر در ذيل آيه  انسانيت است آفريده شده

گوينـد مـراد از نفـس واحـده آدم      ، مي»من نَفسٍ واحده ثم جعلَ منها زوجِها
نظـر  . ها همسر اوست كه از نـوع خـود اوسـت    ابوالبشر است و مراد از زوج

دكتر سحابي موافق نظر مرحوم عالمه در قسمت اول است كه مراد از نفـس  
ه پــيش از آدم، بشــر و همــان روح انســانيت اســت و نــه آدم ابوالبشــر، بلكــ

  .اند كه آدم برگزيده و كامل آنهاست هايي بوده انسان
گويد زوج يعني همسر  آقاي طالقاني هم در تفسير آيه اول سوره نساء مي

هيچ معلوم نيست كه اولي مرد اسـت و   »خَلَقَ منها زوجِها«و جفت و در آيه 
  .گويد يكي از ديگري آفريده شده است ديگري زن، تنها مي

اي بـه   دكتر ناهيد توسلي معتقد است كه قرآن در بيان نفس اوليـه اشـاره  
» نفس واحـده «درواقع هم چنين است چرا كه . بودن ندارد مذكربودن و مؤنت

  .تواند قطعي باشد تركيب مؤنثي است و اطالق مردبودن در آن نمي
تـري بـه نظـر     گيـريم معـاني جالـب    وقتي ادامه آيات را هم در نظـر مـي  

خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدةٍ ثُم جعلَ منْها زوجها وأَنزَلَ لَكُـم مـنْ   «: سند مثلر مي
يانامِ ثَمالْأَنْعه  اتي ظُلُمخَلْقٍ ف دعن بخَلْقاً م كُماتهطُونِ أُمي بف خْلُقُكُماجٍ يوأَز
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الْم لَه كُمبر اللَّه كُمذَل رَفُونَثَلَاثفَأَنَّى تُص وإِلَّا ه لَا إِلَه خدونـد   ، )6: زمر( »لْك
بـه  ( بيافريد، سپس از جنس او همسـرش را  ) به نام آدم (شما را از يك تن 

او شما را . خلق كرد، و براي شما هشت جفت چهارپا گسيل داشت) نام حوا
هاي جوراجـور   شگانه، آفرين هاي سه هاي مادرانتان ، در ميان تاريكي در شكم

اي از خلقـت   اي درآورده و به پلّه گونه و جنين را هر دم به(بخشد  و پياپي مي
 )آفرينـي  گونـه نقـش   بخشد و اين ي را مييها رساند  كسي كه چنين نعمت مي
سراسر عالم (كند، اهللا است كه پروردگار شما است و حكومت و مملكت  مي

با وجود ايـن  (پس چگونه . اردجز او معبودي وجود ند. از آن اوست) هستي
گرديد، و از پرسـتش خـدا    همه موجبات و دواعي عبادت از حق منحرف مي

   شويد؟ برگردانده مي) به پرستش چيزهاي ديگر
از نفـس  ) خَلَقَكُـم = همه شـما  (ها در اين آيه تصريح شده كه همه انسان

قـرار   اند و آنگاه از همان جنس جفت او هم واحدي كه يكتاست آفريده شده
آفرينش (در ادامه از حيوانات هم هشت جفت براي شما آماده شده . داده شد

گويد اما هريـك از شـما را در    در ادامه مي). همه موجودات به صورت زوج
گانـه   هـاي سـه   بطن مادرهايتان، آفرينشي پس از آفـرينش ديگـر در تـاريكي   

دارد كه مرد و زن، مـا  به آن   در اينجا ايهام و استعاره است، ولي اشاره. آفريد
كـه   آن ايـم بـي   آفرينشي پس از آفرينش ديگر، و همه از شكم مادرانمان آمـده 

منشأ همه هم يـك جـوهر واحـد،    . يكي بر ديگري تقدم خاصي داشته باشد
  .يك حقيقت واحد و جفت اوست

هو الَّذي خَلَقَكُـم مـنْ   «: خوانيم نيز مي 190و  189در سوره اعراف آيات 
اها حملَـت حمـالً       هواحدنَفْسٍ  ا تَغَشـَّ هـا فَلَمـكُنَ إِلَيسيها لجونْها زلَ معج و

وا اللَّـه ربهمـا لَـئنْ آتَيتَنـا صـالحاً لَنَكُـونَنَّ           عـد ا أَثْقَلَـت فَلَمـ بِه رَّتخَفيفاً فَم
ا     همـا يتاكاء فيما جعال لَه شُرَ آتاهما صالحاً فَلَما الشَّاكرينَ منَ مـع فَتَعـالَى اللّـه

كه شما را از يـك تـن آفريـد و همسـر او را از       خدايى اوست آن، »يشْرِكُونَ
پـس  . آرامش يابـد  ]روى آورد و در كنارش[وى پديدآورد تا به او  ]جنس [
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] مـدتى [با او آميزش نمود، او به بارى سبك بـار گرفـت و   ] آدم [كه  هنگامى
ــا آن  ] ى يكتــا[گذرانيــد، و چــون گرانبــار گرديــد، آن دو، خــدا  ]نجنــي[ب

اى بـه مـا ارزانـى دارى     شايسـته  ]فرزنـد [پروردگارشان را خواندند كه اگـر  
 .خواهيم بود] بارگاه تو[گمان از سپاسگزاران  بى

كـردارى بـه آنـان عطـا فرمـود، در آنچـه        شايسـته ] فرزند[كه  اما هنگامى
بـراى او   ]نيز مـؤثر پنداشـتند و   ست ديگرى راد[به آنان ارزانى داشت ]خدا[

ورزنـد   شـرك مـى  ] بـا پرسـتش آن بـه او   [همتايانى برگرفتند و خدا از آنچه 
  .است ]و باالتر[برتر  ]گيرند وبرايش همتايى مى[

جايي مـوزوني از مـذكر بـه مؤنـث و سـپس بـه        در اينجا كلمات با جابه
هد به روشني بيان كند كه در خوا گويي نمي. سازند  اي را مي دوتايي، رمزگونه

اصـالً مقـدم   ! يك از زن يا مرد مقـدم اسـت؟   داستان با عظمت آفرينش كدام
  !!بودن نيز براي هر دو جنس در هم آميخته است

اوست كه آفريد شما را از نفس يكتـايي و جفـت آن نفـس را از نـوع او     
ـ . (قرار داد تا آرام گيرد به او بـا  !) ا بـرعكس؟ آيا دومي به اولي آرام گيرد و ي

كـه   پس هنگامي. توان گفت تا آن مرد به آن زن آرام گيرد احتساب ضماير مي
آن زن ). پوشـش = غشـاء  . تغشها يعني آميـزش كـرد، پوشـاند   (او را پوشاند 

سـپس هـر   . روزگاري بگذشت و سنگين شد. باري خفيف و سبك برداشت
از شـاكرين  صـالحي عطـا كنـي     ]فرزنـد [ دو خداوند را خواندند اگر بـه مـا  

  .خواهيم شد
پس آنگاه كه بـه آن دو فرزنـد شايسـته و صـالحي داد، بـراي او در هـر       
موهبتي كه به آن دو داده بود شريكاني قائل شدند، ولي خدا از آنچه شـريك  

  .دهند باالترست او قرار مي
بـه  ) هاي عربـي  در واژه(هاي مذكر و مؤنث  در اين آيات رمزگونه، صيغه

گويي در وزني برابر دو نفر، دو جفت، تولد فرزنـدي را  . ندك تناوب تغيير مي
شـوند و شـريك    كنند و بعد مانند همه مادر و پـدرهاي زمينـي مـي    كامل مي
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  ! قراردادن براي خدا كه فرزند صالحي به آنان عطا كرده
اينجا داستان آدم و حوا و تولد هابيل و قابيل نيست، سمبل و نمـاد همـه   

ضـمير   هـا آيد بعد زوج سٍ واحده به صيغه مؤنث مينخست نف. هاست انسان
 هاليسكّن مذكر است، يعني براي آن كه مرد آرام گيرد، الي. نيز مؤنث است ها

پوشاند او را كه مؤنث  غشها او كه مذكر است مي. َبه سوي او كه مؤنث است
، سـپس او كـه مؤنـث اسـت بـار خفيفـي       )مؤنث اسـت  هاها در تغش(است 
خوانند و  گذرد تا سنگين شود، سپس هر دو خدا را مي مي دارد و مدتي برمي

كند و اين عطا به هـر دو نفـر را    خدا به هر دوي آنان فرزندي صالح عطا مي
  . كند باز هم تكرار مي

است كه در بخش احكام آمده است كـه صـاحب فرزنـد پـدر       جالب آن
به او بدهد  دهد و پدر بايد حق شير را است و زن فرزند را براي مرد شير مي

  . و اگر هم توافقي نبود به زن ديگري بسپارد
: درباره نفس واحده با يك تشبيه سخن رفته است 28در سوره لقمان آيه 

، آفــرينش و »مــا خَلَقَكُــم وال بعــثَكُم اال لــنَفسٍ واحــده انَ اهللا ســميع بصــيرٌ«
  .استهمانا خدا شنواي بين. برانگيختن شما جز مانند يك نفس نيست

گيرد  ها مي كه در اين آيه نفس واحده را مثال و نمونه همه انسان جالب آن
  .كه آفرينش و برانگيختن همه مانند همان يك نفس است

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و رابطه زن و مرد پيوند همسري

   از نگاه قرآن

  



  
  
  

 پيوند زناشويي، نعمتي براي انسان

مسـتقل از مسـئله    1زناشـويي و زوجيـت،  و مرد در پيوند در قرآن رابطه زن 
گويي هدف از قرار . فرزنددار شدن و تداوم نسل انسان هم مطرح شده است

دادن زوج و همسر براي انسان آرامش و تسكين و دوسـتي بـوده اسـت، آن    
چنان كه در آغاز پس از معرفي مقام آدم بـه مالئـك، انسـان را بـه همراهـي      

، به همراه همسرت »سكنُ انت و زوجكاُ«دهد؛  زوجش در بهشت اسكان مي
  .در بهشت قرار گير

اگرچه اثر وضعي چنين زوجيتي همانگونه كه در تمام هسـتي و در ميـان   
موجودات زنده ديگر نيز بوده است، توليد نسـل و آوردن فرزنـد اسـت، امـا     

  .شود رابطه همسري و زناشويي به اين هدف محدود نمي
نظـر از   صـرف (در رابطه بـا انسـان    مورد مشتقات كلمه زوج 60بيش از 

تكرار شده است كـه در  ) معني زوج براي موجودات ديگر يا معاني ديگر آن
مورد آن به طور ضمني به تكثير نسل و بارداري و ذريه نيز اشاره دارد، در  9

ساير موارد بدون ذكر مسئله فرزنددار شدن و تكثيـر نسـل بـه كلمـه زوج و     
  .تپيوند زوجيت اشاره شده اس

در چند آيه نيز ضمن يادآوري توليد نسل از پيوند زناشويي بـه هـدف و   

                                                      
هـايي در گوشـه و كنـار ديـده      هـا و يادداشـت   ين موضوع حاشـيه در دستنوشته هاله سحابي در اـ 1

دهد او هنوز مشغول مطالعه و تحقيق بيشتري در اين زمينه بوده است، بـه ايـن    شود كه نشان مي مي
ها به  عالوه بر اين، اين حاشيه. خوانيم يادداشت نهايي شده او نيست دليل شايد بتوان گفت آنچه مي

و وسواسي در اين كار داشته و عالوه بر متن قرآن ـ كـه منبـع اصـلي او      گويد كه او چه دقت ما مي
  .هم مراجعه فراوان داشته است... بود ـ به احاديث و روايات، منابع علمي، فرهنگ لغات و
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تأكيـد شـده اسـت،    » تسكين و آرامش انسان«مقصود اين پيوند تحت عنوان 
  :مانند

ا    ههو الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْـسٍ واحـد  « :189سوره اعراف آيه  نْهــلَ معجو
ا فَلَمهكُنَ إِلَيسيا لهجوا أَثْقَلَـت     ز فَلَمـ بِـه ـرَّتيفًا فَملًا خَفمح لَتما حا تَغَشَّاه

اوست كسي كه شـما  ، »دعوا اللّه ربهما لَئنْ آتَيتَنَا صالحا لَّنَكُونَنَّ منَ الشَّاكرِينَ
را آفريد از جوهر و نفسي يكتا و از جنس خودش براي او همسري قرار داد 

ه به او آرام گيرد، پس هنگامي كه او را پوشـاند و آميخـت، بـاري    آن ك براي
سبك برداشت، پس زماني گذشـت و هنگـامي كـه سـنگين شـد، هـر دو از       
پروردگارشان خواستند كه اگـر فرزنـد صـالحي بـه مـا عطـا كنـي، حتمـاً از         

  .شكرگزاران خواهيم بود
كين فـرد  قـرار دادن زوج را بـراي آرامـش و تسـ    ) براي( »لِ«در اين آيه 

انسان قرار داده است و پس از آن هنگامي كه از آميزش، فرزندي حاصل شد 
بنابراين زوجيت به خاطر و بـه مقصـود   . كنند كه فرزند صالحي باشد دعا مي

  .آرامش و قرار است
دن و نوادگـان انسـان همگـي از    در جاي ديگر همسـري و فرزنـددار شـ   

  .انسان براي هايي هاي خداوند شمرده شده است؛ نعمت نعمت
واللّه جعلَ لَكُم منْ أَنفُسكُم أَزواجا وجعلَ لَكُـم مـنْ   «: 72سوره نحل آيه 

فَدحينَ وناجِكُم بوأَزه  مه اللّه تمعبِننُونَ وؤْملِ ياطأَفَبِالْب اتبنَ الطَّيقَكُم مزرو
تـان همسـرانى قـرار داد و از همسـرانتان     خدا براى شما از خود و، »يكْفُرُونَ

براى شما پسران و نوادگانى نهاد و از چيزهاى پاكيزه به شـما روزى بخشـيد   
  .ورزند آورند و به نعمت خدا كفر مى به باطل ايمان مى] باز هم[آيا 

در اين آيه هم فرزندان و هم پيوند زوجيـت هـر يـك بـه طـور مسـتقل       
  .اده شده استبراي انسان قرار د نعمت هستند و

سـوره  :در جايي هم به تنهايي از پيوند زوجيت سخن رفتـه اسـت، ماننـد   
ومنْ آياته أَنْ خَلَقَ لَكُم منْ أَنفُسكُم أَزواجا لِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ «: 21روم آيه 
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دونَكُم ميبه محروتَفَ همٍ يلِّقَو اتيĤَل كي ذَلاز آيـات او آن كـه از   ، »كَّرُونَإِنَّ ف
هـايي آفريـد و بـين شـما مـودت و       زوج) كه دوسـتش داريـد  (جان خودتان

اي  در اين امر نيز براي مردم با فكـر ادلـه  . رحمت قرار داد تا بدان آرام گيريد
  .آشكار است

در اين آيه عالوه بر قرار و آرامش، به ايجاد مـودت و رحمـت ميـان دو    
  .اي براي اهل فكر و انديشه اشاره شده است ن آيه و نشانهانسان نيز به عنوا

  :چند نمونه از آياتي كه به فرزندداري انسان اشاره شده است
لَقَد أَرسلْنَا رسلًا من قَبلك وجعلْنَا لَهم أَزواجا وذُريةً و«: 38سوره رعد آيه 

پيش از تو  و قطعاً، »إِالَّ بِإِذْنِ اللّه لكُلِّ أَجلٍ كتَابوما كَانَ لرَسولٍ أَن يأْتي بĤِيةٍ 
رسوالنى فرستاديم و براى آنان زنـان و فرزنـدانى قـرار داديـم و هـيچ      ] نيز[

اى بياورد براى هـر زمـانى كتـابى     پيامبرى را نرسد كه جز به اذن خدا معجزه
  .م نسل استبراي تداو  در ميان پيامبران هم رسم ازدواج و تالش .است

واللَّه خَلَقَكُم من تُـرَابٍ ثُـم مـن نُّطْفَـةٍ ثُـم جعلَكُـم       « :11سوره فاطر آيه 
   ـنقَصلَـا يرٍ ومعن مرُ ممعا يمو هلْمإِلَّا بِع لَا تَضَعنْ أُنثَى ولُ مما تَحما واجوأَز

تَابٍ إِنَّ ذَلي كإِلَّا ف رِهمنْ عي م سـي لَى اللَّهع شـما را از  ] سـت كـه  [خـدا ، »رك
اى آنگـاه شـما را جفـت جفـت گردانيـد و هـيچ        خاكى آفريد سپس از نطفه

اى عمـر   نهد مگر به علم او و هيچ سالخورده گيرد و بار نمى اى بار نمى مادينه
] منـدرج [كـه در كتـابى    شـود مگـر آن   يابد و از عمرش كاسته نمى دراز نمى

  .بر خدا آسان است] كار[يقت اين است در حق
شد خداوند براي شما جفتي قرار  در اين آيه برخالف معمول كه گفته مي

اي آفريـد و سـپس شـما را     شود خداوند شما را از خاك و نطفه داد گفته مي
نهد مگر بـا   دارد و بارش را نمي جفت هم قرار داد و هيچ مادري باري برنمي

  .علم خداوند
كُم    «: 11 سوره شوري آيه ـنْ أَنْفُسـم لَ لَكُـمعضِ جاألرو اتاومرُ السفاط

، »أَزواجا ومنَ األنْعامِ أَزواجا يذْرؤُكُم فيه لَيس كَمثْله شَيء وهو السميع الْبصيرُ
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هـايي و از   ها و زمين است، كه از جنس خود شما زوج او پديدآورنده آسمان
در آن، ) تـداوم و تكثيـر  (هايي قرار داد تا شما را باز آفريند ات هم زوجحيوان

  )آفريند آفريند، باز مي مي: ذرء( .هيچ چيز مانند او نيست و او شنوا و بيناست
در اين آيـه بـازآفرينش همـه موجـودات و از جملـه انسـان را در گـرو        

  .داند زوجيت آنها مي
ديگر نيز درباره قـوم لـوط، راه   شعراء و چندين آيه  166و  165در آيات 

كند كه ميـان زن و مـرد    ها را گوشزد مي طبيعي و فطري پيوند زوجيت انسان
أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ منَ الْعالَمينَ وتَذَرونَ ما خَلَقَ لَكُم ربكُم منْ أَزواجِكُـم  «: است

ـ ، »بلْ أَنتُم قَوم عادونَ آميزيـد و آنچـه را    ا مردهـا درمـي  آيا از ميان جهانيان ب
گذاريـد؟ البتـه شـما     پروردگارتان از همسرانتان براي شما آفريده است وامي

  .ايد مردمي تجاوزپيشه

  شود در قرآن، زن و زوجيت امري خير شمرده مي

هـا را در   طور كه پيش از اين اشاره شد پروردگار قرار و آرامش انسـان  همان
ر داد و مـودت و رحمـت را حاصـل كمـال     گرو پيوندشان بـا يكـديگر قـرا   

  .زناشويي و همسري
در قــرآن بــر امــر ازدواج تأكيــد شــده اســت و حتــي مســئوليت ازدواج 

  .ترها و حتي زيردستان و عامالن و كنيزان را برعهده ديگران نهاده است جوان
الحينَ   «: 32سـوره نـور آيــه    الصـو ــنكُمى مام وا الْأَيـ حـأَنكو  ــادبـنْ عم كُم

كُمائإِمشود بلكـه   ؛ جالب آن كه براي مردان به تنهايي ازدواج توصيه نمي»...و
  ...گفته شده كه در فكر شوهر دادن مجردها از زنان يا كنيزان هم باشيد

هاي دنيا محسوب شده است، ماننـد دوسـتي    از زيباييدوستي و حب زن 
اسِ   «: سـت فرزندان و ثروت؛ اگرچه آنچه نزد خداوند است برتـر ا  زيـنَ للنـَّ

ينَ والْقَنَـاطيرِ الْمقَنطَـرَ    نـالْباء ونَ النِّسم اتوالشَّه بضَّـةِ     هحالْفبِ وـنَ الـذَّهم
موسلِ الْمالْخَياه ويالْح تَاعم كذَل رْثالْحامِ واألَنْعـنُ     هوسح هنـدع اللّـها ونْيالد
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  )14:رانعم آل(».الْمĤبِ
با اين حال كه حب زن متاعي دنيوي است، ولي هنگام توصيف بهشت و 

. هـاي نيكـو و پـاك سـخن رفتـه اسـت       منزل آخرت نيز از همسـران و زوج 
ينٍ    ...«: فرمايـد  طور مي 2دخان و  54خداوند در آيه  ورٍ عـ م بِحـنَـاهجوزو« ،

ـ . آوريـم  چشـم در مـي   نيكوكاران را به همسري حوريان  15بقـره،   25ه در آي
سخن از ازدواج مطهر در دنيـاي ديگـر گفتـه شـده     ... نساء و 57عمران و  آل

  .است

  ها مانع راه خدا هستند؟ آيا زن

البته حب و دوستي هر چيزي كـه انسـان را وابسـته نمايـد، بـه طـوري كـه        
نَّ مـنْ  ا...«: گويـد  مـي  14  سوره تغابن آيـه . وظايف خود را گم كند خطاست

م وأَولَادكُم عدوا لَّكُم فَاحذَروهم وإِن تَعفُوا وتَصـفَحوا وتَغْفـرُوا فَـإِنَّ    أَزواجِكُ
يمحر غَفُور اي دشمنان شما هستند از ميان همسرانتان و فرزندانتان عده، »اللَّه 

ـ «: و در آيه بعد گفته شده است  أَجـرٌ  عنـده  واللَّـه ةٌ إِنَّما أَموالُكُم وأَولَادكُم فتْنَ
يمظدر . ؛ در اينجا به مال و فرزندان به عنوان مايه امتحان اشاره شده اسـت »ع

آيه پيش هم ضمن برحذر داشتن مؤمنان از دشمني همسر و فرزند گفته شده 
كه اگر گذشت و بخشش و غفران به كار بريد خداوند هم آمرزنده و مهربان 

  !است
ها، در اسالم اصل بر بقاي پيوند زوجيت نهـاده شـده    با همه اين توصيف

نيز پذيرفته شـده    بازگشت نيست و جدايي است اگرچه اين راه اجباري و بي
سوره  19در آيه . است، ولي سعي در حفظ پيوند، خير و بركت بيشتري دارد

عسى أَن تَكْرَهواْ وعاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف فَإِن كَرِهتُموهنَّ فَ... « :نساء آمده است
، با آن زنان به نيكي معاشرت كنيد، حتي اگر »ويجعلَ اللّه فيه خَيرًا كَثيرًاشَيئًا 

آيد ولـي خداونـد خيـر     ي كه از آن بدتان ميزيچچه بسا . از آنان اكراه داريد
دارند خيـر بسـيار    در زماني كه آنان را بد مي... بسياري در آن قرار داده است
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  !ديگر تكليف زنان و همسراني كه محبوب هم باشند، مشخص است .اشدب
بــه هنگــام اخــتالف بــين دو همســر نيــز از ديگــران خواســته شــده كــه 

  :گري نموده و اصالح نمايند تا پيوند از ميان نرود ميانجي
ا مـنْ أَه      «: 35سوره نساء آيه  كَمـثُواْ حعا فَـاب هِمـنيـقَاقَ بش فْـتُمإِنْ خو  ـهل

نساء نيز زن را به نيكـي كـردن و صـلح و     128و در آيه » ...وحكَما منْ أَهلها
: نمايـد  كند و رويگردان اسـت دعـوت مـي    اصالح با شوهري كه اعراض مي

هـا النـه كـرده و اگـر      صلح بهتر است و حرص و آز در جان، »والصلْح خَيرٌ«
  .كنيد آگاه است مي نيكي كنيد و پرهيزگار باشيد خدا به آنچه

با اين حال جدايي هم امكـان دارد و حـق و حقـوق دو طـرف در زمـان      
طالق نيز بايد محفوظ باشد، يعني در اسالم ازدواج پيوندي ناگسستني نيست 

  :و طالق در صورت عدم توان ادامه زندگي مشترك كامالً پذيرفته شده است
اللّه كُال من سعته وكَانَ اللّـه واسـعا    وإِن يتَفَرَّقَا يغْنِ«: 130 سوره نساء آيه

و اگر هم از يكديگر جدا شوند، خداوند هر دو را از وسعت خويش » حكيما
 .بخش حكيم است كند و او وسعت نياز مي بي

  هم در قرآن مبنايي دارد؟ يا صيغه موقت آيا ازدواج

و همسـر بگيريـد و   كند كـه بـراي مجردهـا زوج     سوره نور تأكيد مي 32آيه 
. گـذارد  مسئوليت اين كار را متوجه ديگران، بزرگترها، تواناترها و آزادها مـي 

كند كه براي كنيزان هم شوهر بگيريد و بـراي غالمـان هـم     حتي سفارش مي
يعني ازدواج خوب است چه براي زن و چه براي مـرد، چـه آزاد و چـه    . زن

  .برده، چه غني و چه فقير
ن فَضْـله واللَّـه      ...«: استبه دنبال آن آمده  مـ اللَّـه هِمغْـنكُونُوا فُقَرَاء يإِن ي

يملع عاسبنابراين سـفارش بـه ازدواج اسـت، حتـي در هنگـام فقـر هـم        . »و
هاي شـش تـا نـه     با اين حال در اين آيات كه در سال. كند خداوند كمك مي
شده كه اگر شرايط  هاي آخر نبوت پيامبر آمده است، تأكيد هجري يعني سال
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، عفت و صبر اختيار كنند تا خدا آنها را از )امكانات يا مال( ازدواج را ندارند
يهم   ...«نياز گرداند  كرم خويش بي غْنـتَّى يا حكَاحونَ نجِدينَ لَايالَّذ ففتَعسلْيو

هن فَضْلم 33:نور(»...اللَّه(.  
هر كـه از شـما تـوان    : نيز وجود دارد نكته تكميلي 25در سوره نساء آيه 

مالي ندارد كه با زنان آزاد و مؤمن ازدواج كند از كنيزان باايمان كه در اختيار 
شـما همـه از جـنس    . داريد ازدواج كنيد خدا بـه ايمـان شـما دانـاتر اسـت     

نكح    «: به اصل آيه توجه كنيم ...يكديگريد الً أَن يـطَـو نكُم مـ عتَط سـي ن لَّممو 
 لَمأَع اللّهو نَاتؤْمالْم كُماتن فَتَيانُكُم ممأَي لَكَتا من مفَم نَاتؤْمالْم نَاتصحالْم
ورهنَّ          نَّ أُجـآتُـوههِـنَّ ولنَّ بِـإِذْنِ أَهوهحضٍ فَـانك عـن ب ضُـكُم مـعب كُمانبِإِيم

افسرَ مغَي نَاتصحم رُوفعنَ بِالْمنَّ فَإِنْ أَتَيصانٍ فَإِذَا أُحأَخْد ذَاتتَّخالَ مو اتح
 نَتالْع ينْ خَشمل كذَابِ ذَلنَ الْعم نَاتصحلَى الْما عم فصهِنَّ نلَيشَةٍ فَعبِفَاح

يمحر غَفُور اللّهو رٌ لَّكُمبِرُواْ خَيأَن تَصو نْكُمم.«  
م تأكيد شده است كساني كـه تـوان و اسـتطاعت ازدواج بـا     در اين آيه ه

يابند با كنيز خود يا ديگران بـا اجـازه اهلشـان ازدواج     زنان آزاد مؤمن را نمي
  . كنند

خدا به ايمـان شـما   : فرمايد در اين ميان وجود دارد، ولي مي شرط ايماني
پـاك باشـند و   : آشـكار و مشـخص اسـت    شرط عمليبيشتر آگاه است، ولي 

  !گير نباشند وست و رفيقد
بعضـكم  «گويد شما از جنس يكديگريـد   اين نكته هم جالب است كه مي

كند و اين كه تا زمـاني كـه    با اين حال در آخر به صبر توصيه مي! »من بعض
  .امكاني فراهم نشده صبر پيشه كنيد

اي از  عـده . در همه مـوارد فـوق سـخني از ازدواج موقـت نشـده اسـت      
 ...«: انـد  نساء را دليل بر حليت ازدواج موقـت دانسـته   24ه مفسران و فقها آي

  ــد عــن بم ــه ــيتُم بِ ــا تَرَاضَ يمف كُمــي ــĤتُوهنَّ أُجــورهنَّ فَرِيضَــةً والَ جنَــاح علَ فَ
اسـت كـه بـه تنهـايي معنـي      آمده  24، اين عبارت قسمتي از آيه »...الْفَرِيضَةِ
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. آمده اسـت  24و  23است كه در آيه  رساند و به دنبال مطلبي خاصي را نمي
بر حالل بودن ازدواج ـ غيـر از محـارم كـه بـه ترتيـب برشـمرده         23در آيه 

نيز به دنبال همان مطلب، ازدواج با زنان  24در آيه . شود شوند ـ تأكيد مي  مي
گويد كه غير از اين موارد  شمارد و در ادامه مي شوهردار را نيز  غيرحالل مي

ست كه با صرف جان خويش با پاكدامني زني طلـب كنيـد و   بر شما حالل ا
چنانچه بهره گرفتيد حتماً مهرشان را بپردازيد به عنوان فريضه و در آنچه بـا  

حتـي در آيـه   . يكديگر به توافق و رضايت رسيديد مالمتي بـر شـما نيسـت   
شود كه اگر كسي از شما توان و امكان يـا اسـتطاعت    تأكيد مي) نساء 25(بعد

ندارد پس به جاي زنـان آزاد از كنيـزان همسـري برگزينـد و در آخـر      نكاح 
 26(جالـب آن كـه در آيـه بعـد    ! گويد اگر صبر كنيد براي شما خير است مي

خواهد براي شما بيان كند و راه و رسم پيشـينيان را   خدا مي: فرمايد مي) نساء
رِيد اللّـه  ي« به شما ارائه دهد و بر شما ببخشايد و خداوند داناي حكيم است؛

 يم كـح يملع اللّهو كُملَيع تُوبيو كُملن قَبينَ منَنَ الَّذس كُميدهيو نَ لَكُميبيل« .
در اين جمالت اثر و سايه سنت گذشتگان بر فضاي جامعه مطرح شده است 

هـا بهتـرين روش زنـدگي را     و حكمت خداي دانايي كه در ميان ايـن سـنت  
  .كند ش ميسفار

نكته جالب آن كه در هنگام نداشتن استطاعت ازدواج، سـخن از وصـلت   
دار به ميان نيامـده   با كنيزان شده، ولي هرگز سخني از ازدواج موقت يا زمان 

  !است

  مندي زن و مرد از پيوند زناشويي بهره

گيـري   سوره نساء كه به تمتع و بهـره  24با توجه به برخي آيات از جمله آيه 
اي كـه زنـان را بـه     و يا آيـه » فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ«: كند از زن اشاره ميمرد 

، يا آياتي كه »...حرث لكم نسĤئكُم«شمارد  اي براي مردان مي طور كلي مزرعه
مثالً استبدال زوج و تبديل همسري به همسر ديگـر را بـراي مـردان مطـرح     
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ي و لـذت و ميـل تنهـا از سـوي مـردان      رسد كه كامجوي نمايد، به نظر مي مي
اگرچه در جامعه جاهلي چنـين  . نسبت به زنان به رسميت شمرده شده است

بوده است ولي در قرآن در چندين مورد به صراحت بـه حـق زنـان در ايـن     
اي دوطرفه و كمال يافته ميان دو تـن پرداختـه اسـت؛     مورد يا توصيف رابطه

آرامش و مودت و محبت كه از يكـديگر  زن و مرد عالوه بر پيوند عاطفي و 
گيرنـد و ايـن    گيرند به لحاظ زناشويي نيز هر دو از جسم يكديگر كام مي مي

  .نمايد تر مي پيوند زناشويي آنان را مستحكم
داري نزديكـي و   هـاي روزه  در شـب : خـوانيم  بقره چنين مـي  187در آيه 

آنهـا لباسـي   . ل شـد به سوي زنانتان براي شـما حـال  ) الرَّفَثُ(سخنان آنچناني
، پـس اينـك بـا    )فَاآلنَ باشرُوهنَّ... (براي شما و شما لباسي براي آنان هستيد

  ...آنها مباشرت نماييد تا خط سحر نمايان شود
آنها لباس شمايند و شما لباس آنها، اين پوشش چه معناي جسمي و چـه  

. اسـت  معنوي و عيب پوشاننده داشته باشد فرصتي برابـر بـراي هـر دو نفـر    
از باب مفاعله است و بشارتي دوطرفه و شادماني دوطرفـه  » شروهنَّ«با كلمه 
  .رساند را مي

سوره بقره نيز اشاره به حقوقي برابر بـه نسـبت وظـايفي كـه      228در آيه 
از آنجايي كه اين آيه ). و لَهنَّ مثل الذي عليهنَّ(زنان برعهده دارند شده است

تواند به معني حقوق پس از طـالق   ست ميدر ميان آيات طالق مطرح شده ا
  .و يا حقوق زن و شوهر پس از تفاهم دوباره باشد

ايـن عـدالت   . پردازد سوره نساء به لزوم عدالت ميان زنان مي 129در آيه 
نمايـد نيسـت و    تنها به لحاظ امكانات مالي كه مرد بـراي زنـش فـراهم مـي    

هرگز نتوانيـد  : گويد ه ميحقوق عاطفي و زناشويي زنان را مدنظر دارد، چراك
به عدالت ميان زنان رفتار كنيد، پس به سوي يكي ميـل نكـرده و ديگـري را    

يعني آن كه صحيح نيست به سوي همسر خود ميل نكنيد و . معلق رها مكنيد
، چرا كه او هم حقوقي از اين لحـاظ دارد و  )به تساوي(با او مباشرت ننماييد
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  .شود در قرآن به رسميت شناخته مي
نساء نيز به حرام بودن ازدواج زوري و ميراث گـرفتن زنـان و    19در آيه 

اين به معني آن است كـه پيونـد زناشـويي بايـد     . اكراه آنان اشاره شده است
  !براي زن هم خواستني باشد وگرنه حرام است

وكَيف تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضَى بعضُكُم «: نساء هم گفته شده است 21در آيه 
ايد از آنها بـاز   و چگونه مالي را كه داده» لَى بعضٍ وأَخَذْنَ منكُم ميثَاقًا غَليظًاإِ

ايد و آنها از شما پيماني محكـم   ستانيد، در حالي كه از يكديگر كام گرفته مي
بعضُـكُم إِلَـى   (در اينجا هم به كام گـرفتن زن و شـوهر از يكـديگر    !اند گرفته
ميثاق هم آن چيزي ... وثوق يعني اعتماد، اطمينان و (تاشاره شده اس) بعضٍ

است كه در حكومت مرد ـ پدرساالرانه جايگـاهي نـدارد، در حـالي كـه در      
  .)اند هم گره خورده اينجا زن و مرد از لحاظ روحي و جسمي به

 بقره هم مردان را از زناشويي و نزديكي همگام عادت ماهانـه  222در آيه 
كنـد و بـه    ه رنج و ناراحتي براي زنان است منـع مـي  به دليل آن ك) محيض(

خواند و تجويز نوع ديگـري از آميـزش كـه     صبر كردن تا هنگام پاكي فرا مي
  !نمايد تواند براي زن آزاردهنده باشد نمي مي

مردانـي  : شود رسمي خرافي در جاهليت اشاره مي بقره نيز به 226در آيه 
آميزش نكنند چهـار مـاه فرصـت    خوردند كه با همسران خود  كه سوگند مي

مشخصـاً ايـن آيـه از    . دارند، پس اگر بازگشتند خدا آمرزنده و مهربان است
به همين مضمون آياتي در سوره مجادله . كند حق زنان در اين رابطه دفاع مي

هست كه زني شكايت همسرش را كه به عادت جاهلي بـه دليـل سـوگند و    
بالتكليف گذاشته اسـت نـزد رسـول    ظهار از آميزش خودداري كرده و او را 

اي قـرار داده شـده و از حـق زن     در اين آيات براي مرد جريمـه . برد خدا مي
ا قَـالُوا فَتَحرِيـرُ    «: دفاع شده است مـونَ لودعي ثُم هِمائن نِّسرُونَ مظَاهينَ يالَّذو

م   ... فَصيام شَـهرَينِ متَتَـابِعينِ  فَمن لَّم يجِد  ...رقَبةٍ من قَبلِ أَن يتَماسا  ن لـَّ فَمـ
و كساني كه زنانشان را ظهـار  ، )4و3:مجادله(» ...يستَطع فَإِطْعام ستِّينَ مسكينًا
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اي را  گردند بايد كه پيش از آميزش بنده كنند و سپس از گفته خود باز مي مي
و اگر نتوانسـتند بـه   ... وزه بگيرندو اگر نيافتند، دو ماه متوالي ر... آزاد كنند و

  »...!شصت مسكين طعام دهند

  كنيزان يا بردگان چگونه مطرح شده است؟ زناشوييموضوع 

در آيات سوره مؤمنون و معارج بـراي يـك مـؤمن و كسـي كـه در نمـازش       
م   «: پيوندي دائم دارد حفظ پاكـدامني واجـب شـمرده شـده اسـت      ينَ هـالَّـذ

آنچـه بـه دسـت    ( إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَـت أَيمـانُهم  نَ لفُرُوجِهِم حافظُو
ايد كه بـه معنـاي    راست شما سپرده شده يا آنچه با دست راستتان مالك شده

 29: معـارج (»نفَإِنَّهم غَيـرُ ملُـومي   )بردگان، كنيزان يا غالمان به كار رفته است
عالوه بـر همسـر، در برابـر كنيـز يـا       براساس اين آيات چنانچه كسي). 30و

شد، ولي در  نمود، بر طبق سنت آن روز مالمت نمي اش حفظ عفت نمي برده
آيات سوره نور كه در سال پنج هجري نازل شده و سوره نساء كـه در سـال   

  .كند ششم و نهم هجري آمده است، داستان فرق مي
انـد،   عثت آمـده هاي سوم و چهارم ب در سوره معارج و مؤمنون كه در سال

گذاري نبوده و حكمـي اجرايـي و قـانوني عملـي طـرح       قرآن در مقام قانون
بنابر سنت موجود، روابط ميان كنيز و برده و صـاحب آنهـا نيـز    . نكرده است

قرآن براي مبارزه بـا ايـن   » ما ملَكَت أَيمانُهماَو «در عبارت . چنين بوده است
ظ عفـت در خـارج از ايـن مـوارد تأكيـد      كند، ولي به حف ابي نميب سنت فتح

بگو بـه زنـان مـؤمن كـه     : خوانيم چنين مي 31اما در سوره نور آيه ! ورزد مي
فرو اندازند و دامان خويش را حفـظ  ) ديد زدن به نامحرم(ديدگان خود را از

هاي خود را به جز آنجا كه خـود بخـود نمايـان اسـت آشـكار       كنند و زينت
زنـان يـا   ... ن يـا پـدران شـوهر يـا فرزنـد يـا       نسازند مگر بـراي شوهرانشـا  

بردگانشان يا مردان تابع خانواده كه به زن رغبت ندارند، يا كودكـاني كـه بـه    
اند و پاهاي خود را چنان بر زمين نكوبند تـا زينـت    عورت زنان وقوف نيافته

 84  روند حقوق زن در قرآن/  

و اي مؤمنان همگي به درگاه خدا توبـه كنيـد باشـد كـه     . مخفي دانسته شود
  .رستگار شويد

اند مثـل   شمرده شده» محرَم«در اين آيه بردگان هم مانند اعضاي خانواده 
يعنـي لزومـي   !! كودكان نابالغ يا مرداني تابع خانواده كه رغبت به زنان ندارند

ولي محرم بودن بردگان دليلـي بـر   . بر حفظ حجاب در برابر آنها نبوده است
بالفاصله . اند آمده! حارمآزادي زناشويي با آنان نيست، چون در رديف ساير م

تأكيد شده اسـت كـه بـراي مجردهـا و حتـي بردگـان،       ) 32:نور(در آيه بعد 
نگذاريد مجرد بمانند و وسوسه شوند و بـه  (غالمان و كنيزانتان همسر بگيريد

البته در اين آيه تأكيد شده است كه براي غالمان يا كنيزانتـان  ). مشقت بيفتند
سر بگيريد، گويا پاكدامني در ميـان كنيـزان و   هستند، هم) صالح(كه درستكار

احتماالً اين قشر در آن جامعه روابط آزاد داشته يا بـر  . بردگان كم بوده است
  :شود اين موضوع در آيات زير آشكار مي. شده است آنان تحميل مي

آنهـا را همسـر دهيـد و اگـر     «: دهـد  نـور چنـين ادامـه مـي     33و  32آيه 
نيـاز خواهـد كـرد و خـدا      خـود آنـان را بـي    تنگدست باشند خـدا از فضـل  

ــت ــي  . گشايشــگر داناس ــويي نم ــات زناش ــه امكان ــاني ك ــد  و كس ــد باي يابن
نياز نمايد و از مملوكـان   خويشتنداري كنند تا خدا آنها را از فضل خويش بي

شما كساني كه خواستار بازخريد خويش هستند اگر در آنها توانـايي و خيـر   
را بنويسيد و از مالي كه خدا به شما داده اسـت بـه   يافتيد قرار بازخريد آنان 

ورزند براي متاع دنيـا   ايشان بدهيد و كنيزان خود را در حالي كه پاكدامني مي
ترديد خدا  هركس آنها را به زور وادار به اين كار نمايد بي. به زنا وادار مكنيد

  ».پس از اجبارشان نسبت به آنها آمرزنده و مهربان است
سـوره نسـاء كـه حـدود يـك سـال بعـد آمـده اسـت چنـين            25در آيه 

و هر كه از شما كه توان مالي براي نكاح با زنان آزاد مؤمن ندارد، : خوانيم مي
خدا به ايمـان شـما دانـاتر    . با كنيزان باايمان كه در اختيار داريد ازدواج كنيد

كسـان و  (پـس آنهـا را بـا اجـازه اهلشـان     . همه هـم نـوع يكديگريـد   . است
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به همسري خود درآوريد و مهرشان را به شيوه نيكـو بپردازيـد   ) نشانخويشا
پس چون شوهردار شدند . گير به شرط آن كه پاكدامن باشند نه زناكار و رفيق

ايـن بـراي   . اگر مرتكب فحشا شوند، مجازات ايشـان نصـف زن آزاد اسـت   
ترسد و صـبر كـردن بـراي شـما بهتـر       كسي است كه از افتادن به مشقت مي

نكته جالب اين كه مجازات كنيزي كه مرتكب فحشا شود نصـف زن  ( !است
در اين حكم قرآني عنصر پيشينه اثـر دارد، چراكـه كنيـز از آغـاز     . آزاد است

انصاف همين است؛ در جوامعي  ايمضمون عدالت . تربيت غلطي داشته است
شود، ولـي انصـاف كـور نيسـت چـون       به نام عدالت، مجازات كور اجرا مي

  .)كنند گيرند و مجازات را نصف يا كمتر مي يشينه را در نظر ميعنصر پ
بقره نيز ازدواج با كنيزان يا غالمـان مـؤمن را بهتـر از نكـاح بـا       220آيه 

عباراتي كه در اينجا يادآوري شده حاكي از آن است كه در . داند مشركين مي
آن كـه   ميان كنيزان روابط آزاد و دوست گرفتن و حتي زنا بوده است، بـدون 

عذايي بر اين اعمال فرض شده باشد، نسبت به افراد پاكدامن و عفيـف ايـن   
  .گذاري شده است قشر ارزش

هجـري نـازل شـده عبـارات      9در سوره نور در ميان آياتي كـه در سـال   
تري درباره احكام خانواده، مرد، زن، كودك، غالم يا كنيـز مطـرح شـده     دقيق
هـا   عنوان غالم يا بـرده يـا كنيـز در خانـه     رسد افرادي كه به به نظر مي. است

شدند ولـيكن ديگـر روابـط     بودند، همچون اعضاي خانواده محرم شمرده مي
نكاح با آنان حرام بوده و با لباس باز يا در خلوت نيز نبايد بر آنان  جنسي بي

البته مانند محارم ديگر كه نسبت خوني دارند، ازدواج با آنان . اند شده وارد مي
ـ «: شمرده نشده است، بلكه آنان را به عقد خـود درآورد حرام  ا الَّـذينَ   ي هـا أَي

نكُم ثَلَـاثَ      مـ لُـملُغُـوا الْحبي ينَ لَمالَّذو انُكُممأَي لَكَتينَ مالَّذ نكُمتَأْذسينُوا لآم
نيمـروز،  : ظهيـره (هالظَّهِيرَالْفَجرِ وحينَ تَضَعونَ ثيابكُم منَ  همرَّات من قَبلِ صلَا

الْعشَـاء   هومن بعد صلَا )ظهر، به معني پشت و كمر هم هست اگر مذكر باشد
ثَلَاثُ عورات لَّكُم لَيس علَـيكُم ولَـا علَـيهِم جنَـاح بعـدهنَّ طَوافُـونَ علَـيكُم        
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 نُ اللَّهيبي كضٍ كَذَلعلَى بع ضُكُمعب يم كـح يملع اللَّهو اتيĤْال 58:نـور (»لَكُم( ،
ايد، بردگان شـما و كسـاني از شـما كـه بـه بلـوغ        اي كساني كه ايمان آورده

پـيش از نمـاز   : اند بايد در سه وقت براي ورود از شما اجازه بگيرنـد  نرسيده
ايـن سـه   . گيريد و پس از نماز عشاء صبح و هنگام ظهر كه لباس از تن برمي

ها نـه بـر شـما و نـه بـر آنـان        در غير اين زمان. قت، زمان خلوت شماستو
خداونـد  ). و با هم معاشرت نماييد(گناهي نيست كه اطراف يكديگر بچرخيد
  .كند و خدا داناي حكيم است آيات خود را اين گونه براي شما بيان مي

ني كنيم كه نه تنها عفت و پاكدام در برداشت كلي از اين آيات مشاهده مي
با آن كه حجـاب كامـل در برابرشـان ضـروري     (بايد برابر بردگان حفظ شود

بلكه با لباس باز و يا خلوت كردن با آنان يا حضور آنـان در خلـوت   ) نيست
ولي ازدواج با آنان بـا شـرط   . ديگر مجاز نيست... يا وادار كردن آنان به زنا و

د آزاد مجـاز اسـت،   پرداخت مهريه آنان و حسن معاشرت با ايشان مانند افرا
حتي ازدواج با مؤمنان آنها بر ازدواج با زن و مرد بسيار زيبا و آزاد كه مـؤمن  

  .نباشند ترجيح دارد
  

  تكليف زن و مرد زناكار از نگاه قرآن چيست؟

آلـود آنـان    سوره نور لزوم مجازات زن و مرد زناكار كه عمـل گنـاه   2در آيه 
زن و : ده باشند مطرح شده اسـت توسط چهارتن ديده شده باشد و گواهي دا

مرد زناكار هر يك از آن دو را صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز واپسين 
ايمان داريد نبايد در دين خدا نسبت به آنان رأفت و دلسوزي نماييد و بايـد  

  .گروهي از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند
زناكـار حـق ازدواج بـا     پردازد كه زن و مرد هم به اين بحث مي 3در آيه 

  .پاكان را ندارند و بايد با امثال خود ازدواج كنند
دهنـد،   و كساني كه به زنان پاكـدامن نسـبت زنـا مـي    : دهد ادامه مي 4آيه 
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ضربه تازيانه بزنيد و ديگر هيچگـاه   80آورند، به آنها  سپس چهار شاهد نمي
  .اند شك فاسق شهادتي از آنان نپذيريد و اينها بي

مگر كساني كه توبه كنند و بعد از آن اصالح نمايند، پـس  : گويد مي 5آيه 
  .همانا خداوند آمرزنده مهربان است

هـر  : در آيات بعدي هم موارد ديگري را يادآوري نموده اسـت از جملـه  
گاه مردي به زن خود نسبت زنا دهد بايد چهار بار سوگند بخورد و حتي بار 

كه اگر دروغ گفته باشد خـدا او را لعنـت   پنجم بر اين سوگندها تأكيد نمايد 
نمايد، ولي چنانچه زن كه مورد اتهام قرار گرفته نيز به همين شـكل سـوگند   

در اين آيات كه به آيـات  . ياد كند، تبرئه شده و عذابي متوجه او نخواهد بود
افك مشهور است برخورد غلط جامعه مسلمين با شـايعه اتهـام بـه يـك زن     

مايد و براي پذيرفتن چنين اتهامات و شـايعه سـاختن   ن مؤمن را نكوهش مي
آن عذاب و مجازات اخروي و نكـوهش و مالمـت در دنيـا را در هفـت يـا      

  .نمايد بيني مي هشت آيه پيش
آلـود و بسـيار    با توجه به آيات فوق بايد گفت در قـرآن زنـا امـري گنـاه    

و چندين نكوهيده است ولي تهمت و اشاعه آن در جامعه فسق و بسيار پليد 
به هر حال زناكار حـق حيـات دارد و   . تر شمرده شده است بار قابل سرزنش

  .ري نشدن عواقب كار او توصيه شده است كه با پاكان ازدواج نكنندسبراي م
مجازات سنگسار و مرگ زناكار ـ حتي بـراي محصـنات و محصـن ـ در      

نيـزان  شـود، چراكـه در مـورد ك    قرآن نيامده است، بلكه خالف آن ثابت مـي 
مجازاتي نصف زنان  25شوند در سوره نساء آيه  شوهردار كه مرتكب زنا مي

دهد، ولي بـراي   بيني شده است كه براي سنگسار، نصف معني نمي آزاد پيش
براي همسران پيامبر هم در سـوره  . توان نصف قائل شد هاي تازيانه مي ضربه

ائل شـده اسـت   احزاب مجازاتي دو برابر زنان ديگر در صورت عمل فحشا ق
كه همين امر نشان دهنده اين نكته است كه مجازات سنگسار در كـار نبـوده،   

  . زيرا عمل سنگسار دو برابر ندارد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آفرينش دختر و پسر در قرآن

  



  
  
  

  آيات رمزگونه

يـاد شـده   ) مذكر و مؤنث(در بسياري از آيات قرآن آفرينش زوجي يا جفتي 
در . بر ديگري برتري يـا وجـه تمـايز ارزشـي داشـته باشـد      كه يكي  بدون آن

تعدادي از آيات نيز وجه تمايزي ميان دو جنس مطرح شده است، اما بـر آن  
اي را كـه در   شود و يا به صـورت سـؤال يـا ابهـام مسـئله      صحه گذاشته نمي

جامعه آن روز و در بيان مردم بسيار مطرح بوده است، براي تفكر يا سؤال در 
  :مانند! آورد ها مي انذهن انس

  .آفريند مي كه نر و ماده را و به آن  )3:ليل(» وما خَلَقَ الذَّكَرَ والْأُنثَى«ـ 
كـه اوسـت كـه     و ايـن  ، )45: نجـم (  »وأَنَّه خَلَقَ الزَّوجينِ الذَّكَرَ والْأُنثَى«ـ 
   .آفريند هاي نر و ماده را مي جفت
، و از او دو زوج مـرد  )39:قيامـت (» كَرِ و االنثيفَجعل منه الزَوجين الذَ«ـ 

  !و زن آفريد
الحات مـنْ ذَكَـرٍ أَو أُنْثـى    «ـ  نَ الصـلْ ممعنْ يم و      ـكنٌ فَأُولئؤْم مـ و هـ و

از ـ   مـرد يـا زن   ـ  و هركس ،)124: نساء(» يدخُلُونَ الْجنَّةَ و ال يظْلَمونَ نَقيراً
كه مؤمن باشد، چنـين كسـاني    درحالي ،جا آورد به) يچيز(هاي شايسته  عمل

  .شوند داخل بهشت مي
 منْ عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى و منْ عملَ سيئَةً فَلَا يجزَى إِلَّا مثْلَها و«ـ 

، )40:غـافر /مؤمن(» بٍيرْزقُونَ فيها بِغَيرِ حسا ههو مؤْمنٌ فَأُولَئك يدخُلُونَ الْجنَّ
يابد و هر كه كار شايسته كند ـ چه   هر كه بدي كند جز به مانند آن كيفر نمي

مرد باشد يا زن ـ درحالي كه ايمان داشته باشد، درنتيجه آنان داخـل بهشـت    
  .يابند حساب روزي مي شوند و در آنجا بي مي
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نـين در آنهـا   چند كه نام مذكر و مؤنث يا بنت و ابن يا بنات و بدر آياتي 
رفته است درباره ارجحيت يكي بر ديگـري بـه روشـني پاسـخي داده نشـده      

كنـد   ها ايجاد مـي  است، بلكه به صورت رمز و سؤال، اين پرسش را در ذهن
گونه داوري كردن درست نيست يا هست و در آخر آيات هم به ايـن   كه اين

يـت و يـا   كند كه سخن شما از روي ذهـن اسـت و نـه واقع    مسئله اشاره مي
هـا   شـد كـه فرشـته    گويي در ميان مردم چنين گفته مـي ! كنيد داوري بدي مي
هـاي   در برابر اين سخن در هفت جا تكرار شده و به شـكل . دختران خدايند

در آيـات  . اسـت ازسـوي مـردم   » خيال«گوناگون بيان شده است كه اين يك 
ـ      پرسيده مي راي شـما  شود آيا خداوند دختـران را بـراي خـود و پسـران را ب

پـيش از ذكـر آيـات    . رسـد  پسنديد؟ ذكر اين آيات در اينجا الزم به نظر مـي 
  : يادآوري دو نكته الزم است

گويي در جامعه آن زمان مكـه ايـن   . ـ هر هفت مورد آيات مكي هستند1
رسـم دختركشـي هـم در    . حرف و ارجحيت پسران بيشتر مطرح بوده اسـت 

  .مكه بيش از مدينه رايج بوده است
  .كنيم ا آيات را به ترتيب نزول آنها ذكر ميـ م2

   :39ـ سوره طور آيه 
آيا براي او دختران و براي شما پسران است؟ ، »البنون اَم لَه البنات و لَكُم« 

  .جمله سؤالي است و توضيح بيشتري داده نشده است
  : 156تا 149ـ سوره صافات آيات 

» نَاتالْب كرَبأَل هِمتَفْتنُونَفَاسالْب ملَهكـه سـاكن   (از آنـان   ، )149-152(»...و
دنبـال خرافـات راه افتـاده و معتقدنـد كـه فرشـتگان دختـران         مكّه بوده و به

بپرس كـه آيـا دختـران از آنِ پروردگـار تـو باشـند و پسـران از آنِ        ) خدايند
پس، از ايشان بپرس آيا دختران براي پروردگار تو و پسـران بـراي    خودشان؟

است؟ آيا فرشتگان را مؤنث آفريديم و آنها شاهد بودنـد؟آيا خـدا فرزنـد    آنه
  .آورده است، درحالي كه آنها قطعاً دروغگويند
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آيا خدا دختران را بر پسـران تـرجيح   ، )153(»اصطَفَي البنات علَي البنين«
  داده است؟

  كنيد؟ شما را چه شده چگونه داوري مي، )154(» مالَكُم كَيف تَحكَمون«
  شويد؟ آيا متذكر نمي، )155(اَفَال تَذَكَرون 

  آيا دليل روشني داريد؟، )156(» م لَكُم سلطانٌ مبيناَ«

  .ها سؤالي است توجه شود كه همه جمله
  : 23تا  21سوره نجم آيات 

  ، آيا سهم شما پسر و سهم او دختر است؟)21(»اًلَكُم الذَكَرِ و له االنثي«
  .، در اين صورت اين تقسيمي ظالمانه است)22(»زيٌ ضي تلك اذاً قسمه«
لطانٍ اَن     ان هي االاسماء سميتُموها اَنتُم و اباؤُكُم مـا اَنَـزَل  « ن سـ اهللاُ بِهـا مـ

دي  الظن و ما تَهوي يتَبِعون اال الهـ بهِمن رم مهلَقَد جاء و اينهـا  ، )23(»االنفُس
ايد و خدا هيچ حجتي را  رانتان آنها را ناميدههايي كه شما و پد نيستند مگر نام

آنـان جـز از گمـان و هـواي نفـس خـويش پيـروي        . بر آنها نفرستاده اسـت 
  .كه ازسوي پروردگارشان هدايت براي آنها آمده است كنند، درحالي نمي

ن  بودن آ بودن انديشه آنان و غير واقعي بودن و گمان در اين آيات به ذهني
  دهد كه آيا ارجحيت وجود دارد يا خير؟ خود پاسخ نميكند، ولي  اشاره مي

اًفًاَصفاكُم ربكُم بِالبنينَ و اتَخَذَ مـنَ المالئكَـه اَناثـاً اَنَكُـم لتَقُولُـونً قَـوالً       «
آيا پروردگارتان پسـران را خـاص شـما كـرده و خـود از      ، )40:اسرا(» عظيماً

ا سخني بس بزرگ بر زبـان  فرشتگان دختراني اختيار كرده است؟ حقا كه شم
  !آوريد مي

  : 59تا  57سوره نحل آيات 
و بــراي خــدا ، )57(» اهللا البنــات ســبحانه و لَهــم مايشــتَهون  و يجعلــونَ«

قـرار  [و براي خودشان آنچه را ميل دارند . منزه است او. پندارند دختراني مي
  ].دهند مي

»جهم بِاالنثي ظل وهدشِر اَحذا با كَظـيم و وه داً ووسم و هرگـاه    ،)58(» ه
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شود، درحالي كه خشم  اش سياه مي يكي ازآنان را به دختر مژده آورند، چهره
  .خورد خود را فرومي] و اندوه[

»          ـهسدـونٍ اَم يلَـي هع كُه مسـاَي شِّـرَ بِـهمـا ب ـوءن س نَ القَومِ مـتَواري مي
از قوم خود به خاطر بدي خبري كه بـه  ، )59(» كُمونالتُرابِ اَالساء ما يح في

كرد آيـا بـه خـواري آن فرزنـد را نگـاه دارد يـا در خـاك         اند فرار مي او داده
  .كنند پنهانش سازد؟ واي چه بد داوري مي

  :19تا  15سوره زخرف آيات 
و از ميان و براي ا) 15(»وجعلوا لَه من عباده جزء انَ االنسانَ لَكَفور مبين«

به راستي كه انسـان آشـكارا ناسـپاس    . قرار دادند) فرزندي(بندگانش جزئي 
  .است
آفرينـد،   آيا از آنچه مـي ، )16(»اَمِ اتَخَذَ مما يخلُقُ بنات و اصفيكُم بِالبنين«

   خود دختران را برگرفته و شما را به داشتن پسران برگزيده است؟
ل وجهـه، مسـوداً     و اذا بشر اَحدهم بِما ضَ« لـرحمن مـثالً ظـل و    رَب هـ و
كه به يكي از آنان مژده همان چيزي داده شود كـه بـه    و هنگامي، )17(»كَظيم

شود و خشم  مي) از اندوه(اي تاريك و سياه  خداي رحمان نسبت داده، چهره
  .خورد خود فرومي

كس كه در  آيا آن، )18(»الخصام غَيرَ مبين الحليه و هو في اَو من ينشؤا في«
  ناز و زيور پرورش يافته و در هنگام جدال قدرت تبيين ندارد؟

»      تُكتَب م سـ ا خَلقَهـناثـاً اَشـهِدوالرَحمنِ انـدم عاَلَذينَ ه كَهالئا الملوعجو
ــهادتُهم و يســئَلون و فرشــتگاني را كــه بنــدگان رحماننــد، مؤنــث  ، )19(»شَ

ايشـان نوشـته     رينش آنها حضور داشتند؟ زودا كه گـواهي پنداشتند، آيا در آف
  .شود و پرسيده شوند

. هـاي ديگـر دارد   سوره زخرف درواقع توضيحي افزون بر سـوره  18آيه 
كند كه در ناز و زيور بـزرگ شـده و در جـدال قـدرت      توصيفي از كسي مي

نفـي  آيا منظور آيه دخترانند كه به صورت سؤال شايستگي آنهـا  . تبيين ندارد
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شده است؟ اگر منظور تنها دختران بودند، چرا ضـماير مـذكر بـه كـار رفتـه      
كه منظور كلي و غيرجنسيتي يا عام  دانيم كه در زبان عربي هنگامي است؟ مي

نيـز مـذكر   » هو«مذكر است و » ينشَئُوا«. شود باشد از ضماير مذكر استفاده مي
عرضـه   ندان نـازپرورده و كـم  تواند فرز به اين طريق منظور قرآن مي. باشد مي

شـايد اشـاره بـه    ... هـا بسـيارند   باشد كه در ميان پسـران، دختـران و آقـازاده   
و حتي امـروز در بسـياري از كشـورهايي    (شرمندگي افراد در جامعه آن روز 

به خاطر عرضه نداشـتن و قـدرت تبيـين نداشـتن     ) چين و آفريقا  چون هند،
چگونه چنين فرزندي را به خـدا  . ستجنس لطيف، اين آيه توصيفي آورده ا

  شوند؟  كه خود از داشتنش شرمنده مي دهند حال آن نسبت مي
اي از رجحان و برتري  اينجانب از تمامي اين آيات نتوانستم دليل و نشانه

جنس مذكر بر مؤنث ازسوي قرآن به دست آورم، برعكس برخورد سؤالي و 
ن مسـئله در چنـدين مرحلـه    رمزگونه هفت آيه يا هفت مجموعه آيات با ايـ 

  . آلود جامعه باشد هاي تبعيض تواند نفي و طعن ارزش مي
  :در كل، نگاه ارزشي قرآن برخالف تبعيض است مثل

ن ذَكَـرٍ اَو اُنثـي   ...« نكُم مـلَ عاملٍ ممني ال اُضيع ع195: عمـران  آل(» ...ا( ،
د، چـه زن و  كني يك از شما را كه عمل مي كنم عمل هيچ همانا من ضايع نمي

  ...چه مرد
 124: و نسـا  40: البته چنانچه ذكر شد در جاهاي ديگر نظير سوره غـافر 

عمران هـيچ   در سوره آل. اي آمده است، اما شرط ايمان هم دارد نيز چنين آيه
دهنـده تـأثير عمـل چـه بـد و چـه صـالح         شرطي غير از عمل نيامده و نشان

  .باشد ازسوي هركس مي
عنـوان   توان به هاي مدني است و مي آخرين سوره در سوره حجرات كه از

بندي كاملي از اخـتالف   جامع و چكيده تعليمات قرآن به آن اشاره كرد، جمع
ها كرده است كه جـاي شـكي بـاقي     ها و تمدن در جنسيت، رنگ، نژاد، سنت

  .گذارد نمي
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ن ذَكَـرٍ  « نا خَلَقناكُم مـا ها الناسـ     يا اَي عوباً و قَبائـلَ  و اُنثـي و جعلنـاكُم شُ
هـاي   ، ايـن آيـه در سـال   )13: حجرات(» ...لتَعارفُوا اَن اَكرَمكُم عنداهللا اَتقيكُم

، در عين قدرت و حكومت مسلمين و پايداري آنان آمده است  آخر در مدينه
  .نگر دارد و براي شرايط معين زماني و مكاني بيان نشده است و ديد كلي

نهـادن بـر     عمران آياتي اسـت كـه ارزش   ره آلدر ميان آيات قرآن در سو
وقتـي  . كند طور نمادين مطرح مي شايستگي و پاكي را در وجود يك دختر به

همسر عمران نذر مي كند كه آنچه در شكم دارد در راه خـدا بـراي خـدمت    
گويد خداونـدا   گذارد، مي شود و وقتي بار خود بر زمين مي بگذارد، باردار مي
زده است و شايد اندوهگين كه آيـا يـك    او شگفت! آوردم من دختري به دنيا
پسر كه مثل دختر  گويد لَيس الذَكرِ كَاالُنثي، شود؟ آيه بعد مي دختر پذيرفته مي

انـد و   بيشتر مفسرين اين آيه را دليل بر برتري پسر بـر دختـر گرفتـه   . نيست
ختـر  پسر كه مثـل د كه همسر عمران به داشتن دختر شرمنده شد و گفت  اين

مرحوم طالقاني و مرحوم بانو امين اصـفهاني اعتقـاد دارنـد كـه ايـن       .نيست
سخن مادر مريم نيسـت، بلكـه سـخن خداونـد     » ليس الذكر كاالنثي«عبارت 

. مـن پسـري نـذر كـرده بـودم     : گفت اگر سخن مادر مريم بود بايد مي. است
و ايـن   ولي اينجا برعكس آمده. ليس االنثي كالذكر! دختر كه مثل پسر نيست

گويد پسر مثـل دختـر نيسـت يـا بـه       سخن خداوند است كه در پاسخ او مي
آقاي مهندس طاهري قزوينـي  . عبارت بهتر هيچ پسري مثل اين دختر نيست

دليـل آن  » هيچ پسري مثل اين دختر نيست«اند  اين آيه را چينن ترجمه كرده
شـناخته شـده   اي كـه قـبالً    در مقابل كلمه» ال«. است» ال«هم معناي دوگانه 

يعني همين مريم كه زاده شـده  ) االنثي(دهد؛ اين دختر  مي» اين«است معناي 
اي كه قـبالً از آن حرفـي نبـوده، يعنـي هـر، عـام،        در مقابل كلمه» ال«. است

  .طور عام هيچ پسري، هر پسري، پسر به: الذكر... نامعين، هيچ
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