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کلیدواژهها :فضایل اخالقی ،زن ،همسر ،مادر ،تفاسیر فریقین.

فضايل اخالقي ويژه زنان از منظر مفسران فريقين

چکیده
مفســران قرآن کریم در طول تاریخ نســبت به جایگاه زنان در تفاسیر ـ سنّتی ،توجیهی ،تبیینی ،نوگرایانه و
جنســیتی ـ فهم خود را از آیات ارائه کردهاند که برخی از آنها منجر به برداشــت اشتباه و تبعیض آمیز میان
زن و مرد در خانواده و جامعه شده است ،البته به تدریج دیدگاههای آنها با روی کار آمدن روشهای تفسیری
دیگر اصالح شــدند ،ولی با این وجود هنوز برخی زنان ارزش وجودی خود را نمیدانند .کتابها بیشــتر به
فضایل اخالقی مشــترک میان زنان و مردان و یا فقط به طرح آیات زنان بســنده کرده و از طرفی کتابهای
مربوط به اخالقیات نیز آیات فضایل اخالقی ویژه زنان را به صورت جامع بررســی نکردهاند ،بنابراین این
تحقیق به بررســی اخالقیات متمایز زنان با مردان در قرآن کریم میپردازد ،تا زنان را در فهم بهتر نسبت به
جایگاهشــان یاری رساند .از بررسی نظرات مفسران فریقین این نتیجه حاصل میشود که در بُعد خانوادگی،
ایجاد آرامش برای همســر از فضایل اخالقی ویژه زنان میباشــد که خداوند متعــال برای الگوبرداری به
نمونههای فضیلتمدار آن؛ حضرت زهرا(س) ،همســر فرعون و خدیجه همسر پیامبر(ص) اشاره کرده است.
یکی دیگر از فضایل اخالقی ویژه زنان در بُعد خانوادگی نقش مادری است که قرآن به اسوههای با فضیلت
آن؛ مادر حضرت موسی(ع) ،مادر حضرت عیسی(ع) و مادر حضرت مریم(س) ،برای ارتقای مادرانی موفق
اشاره میکند .قرآن در بُعد اجتماعی رعایت حجاب را از عوامل مهم برای رشد فضایل اخالقی میداند و در
این زمینه ،دختران شعیب(ع) را معرفی مینماید.
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مقدمه
خداوند متعال نظام هستی را به گونهای آفریده که هر
موجودی دارای جایگاه «عام» و«خاص» میباشــد.
انسانها عالوه بر جایگاه عام ـ مانند موجودات ـ دارای
جایگاه خاصی در نظام خلقت میباشند؛ از جمله زن
که به مقتضاي خلقتش ،دارای جايگاه ممتازي میباشد،
به گونهای که مرد قابليت جانشيني آن را ندارد .بررسی
«فضایــل اخالقی ویژه زنان در قــرآن کریم» ،کمک
فراوانی میکند ،تا جایگاه مهم زن شناخته شود.
كتابهايــي كه به طور مســتقل پيرامون «زن در قرآن
کریم»« ،اخالق در قرآن» و «خصائص» به رشــته
تحریــر درآمده ،به «فضایل اخالقــی ویژه زنان در
قرآن کریم» ،به صورت تفسیری و جامع نپرداختهاند.
محتوای مقاالت نیز دربر دارنده زنان اســوه ،معرفی
آنها در قصص قرآنی ،صفات خوب و بد و  ...است و
به آنچه مورد نظر این نوشتار میباشد ،پرداخته نشده
اســت .در واقع جنبه نوآوری این پژوهش ،بررسی
«فضایــل اخالقی ویژه زنان در قرآن کریم» اســت
که ویژگیهای مشــترک میان زنان و مردان در قرآن
کریم را شــامل نمیشود .روش این تحقیق ،توصیفی
ـ تحلیلی میباشد.
حوزه معنایی نساء در قرآن کریم
برای بررســی جایگاه زنان در قــرآن کریم ،ابتدا به
بررســی معنای لغوی و موارد استعمال واژه «نساء»
در قرآن کریم پرداخته میشود.
 )1معنای لغوی نساء

به عقیده بســیاری از زبان شناسان« ،نساء» از ریشه
«نســی» ،به معنای فراموش کردن 1و ترک کردن 2،یا
از ریشه «نسیء» ،به معنای تأخیر انداختن استعمال
میشود 3.برخی نیز آن را از ریشه «أس» يا «أسس»،
 .1الطراز االول ،ج ،1ص.212
 .2معجم مقاييس اللغه ،ج ،5ص.421
 .3معجم مقاييس اللغه ،ج ،5ص422؛ لســان العرب ،ج ،1ص166؛
التحقيق ،ج ،12ص100؛ «حقوق و وظایف زنان در قرآن» ،ص.73

به معناي بنيان و ريشــه گرفتهانــد ،و برخی بر این
باورند که «نســاء» و «نســوه» برگرفته از عبری و
سریانی و آرامی است 4.با توجه به کنار هم آمدن دو
ریشه «أنس» و «نسأ» در «کتاب العین» ،این احتمال
وجود دارد که «نســاء» و «انسان» از نگاه خلیل که
مهارت ویژهای در علم اصوات )phonology( 5دارد،
از اقسام اشتقاق کبیر یا نحت باشند 6.در این صورت،
«نساء» به معنای انسانی است که روح دیگران در کنار
وی آرام مییابد و دچار ترس و وحشت نمیشود؛ از
7
همین ریشه در قرآن واژه «نسوه» به کار رفته است.
وء» میباشد 8.برخی
جمع «نساء»« ،أَنْ
ســاء» و «ن ُ ُس ٌ
ٌ
«نساء» را اسم جمع «إمرأه» میدانند 9و برخی دیگر،
اسم جنس جمعی برمیشــمارند که مفرد ندارد ،ولی
دلیل محکمی برای آن نیاوردهاند .برخی نیز آن را دال
10
بر تعداد زنان فراوان میدانند.
 )2ریشه شناسی مشتقات واژه «نساء»

درباره واژگان «نسأ»« ،انس» و «أسن» سه دیدگاه
مطرح شــده است :الف) این واژگان برگرفته از ریشه
ثنائی و سامی أس هستند .ب) این واژگان همه الفاظ
مترادفاند .ج) این کلمات به هیچ رو مترادف نیستند،
بلکه همه آنها به یک فعل (أسس) برمیگردند و سایر
افعال در نتیجه تطور برخی اصوات فعل أسس ،که گاه
همراه قلب مکانی اســت ،به وجود آمدهاند .بنابراین
ریشــه نســاء نباید کلمه ثنائی أس باشد ،بلکه شاید
ریشــه آن همان واژه ثالثی أســس باشد .با بررسی
واژگان براساس دانش اشتقاق میتوان گفت :واژگان

 .4مباحثی در فقه اللغه و زبان شناســی عربــی ،ص340؛ التحقيق،
ج ،12ص.113
 .5علم اصوات یا دانش فونتیک ،دانشــی است که به خصوصیتهای
گویشــی و لهجهای یک زبان میپردازد (مباحثی در فقه اللغه و زبان
شناسی عربی ،ص.)83
« .6حوزه معنایی واژه نساء در قرآن کریم» ،ص .9ر.ک :کتاب العین،
ج ،7ص308؛ تهذيب اللغة ،ج ،13ص.57
 .7ر.ک :یوسف.30 ،
 .8المحكم و المحيط االعظم ،ج ،8ص.549
 .9المنجد الوسیط ،ص.1019
 .10تاج العروس ،ج ،1ص.263

«نســأ»« ،انس» و «أسن» میتوانند همگی از ریشه
أس باشــند کــه به تدریج به
ثنائی یا ثالثی أس یا ّ
علــت تغییرات آوایی ،به صــورت واژههای مختلف
درآمدهاند؛ تمام ایــن واژگان ارتباط زیادی با مفهوم
محوری اســاس و بنیان دارند و ارتباط این مفهوم با
واژه «نساء» به این دلیل است که زنان در طول تاریخ
11
بنیان زندگی و پشتوانههاي حيات بودهاند.
 )3موارد استعمال واژه نساء در قرآن کریم

« .11حوزه معنایی واژه نساء در قرآن کریم» ،ص.10
 .12بقره.223 ،
 .13بقره.49 ،
 .14التبيان ،ج ،1ص.219
 .15احزاب.32 ،

 .16احزاب.55 ،
 .17اسباب النزول ،ص.103
 .18بقره.187 ،
 .19بقره.232 ،
 .20اسباب النزول ،ص.44
 .21آل عمران.61 ،
 .22المیزان ،ج ،3ص223؛ الدر المنثور ،ج ،2ص.38
 .23التحرير و التنوير ،ج ،3ص.114
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مصادیق مختلف موجود برای واژه «نساء» در قرآن
کریم ،به این شرح است:
الف) خطاب عام میباشد و همه زنان را دربر میگیرد؛
12
ِ
مانندِ « :نســاؤُ ُك ْم َح ْر ٌث لَ ُك ْم َف ْأ ُتوا َح ْرث َُك ْم»؛
«زنان
شما كشتزار شــما هستند .پس ،از هرجا [و هرگونه]
كه خواهيد به كشتزار خود [در] آييد».
ب) منظور زنان عصر خاصی میباشــد که به اعتقاد
تســری
برخی مفســران برای اعصار دیگر نیز قابل
ّ
ــن ِ
آل ِف ْر َع ْو َن ...
«و ِإ ْذ ن ََّج ْينا ُك ْم ِم ْ
هســتند؛ ماننــدَ :
13
ون ِنسا َء ُك ْم»؛ «و [به ياد آريد] آنگاه كه شما
َي ْس َت ْح ُي َ
را از [چنگ] فرعونيان رهانيديم [آنان]  ...زنهايتان را
زنده مىگذاشــتند» .میتوان گفت :آیه به فرعون هر
زمان و برداشته شدن حیا و عفاف و بیگاری کشیدن
14
از زنان همه جوامع اشاره مینماید.
ج) با توجه به ترکیب اضافی یا وصفی ،به گروه خاصی
از زنان اطالق میشــود؛ یا با صراحت به آنها اشاره
شده است؛ مانند« :يا ِنسا َء ال َّن ِب ِّي لَ ْس ُت َّنَ ...فال َتخْ َض ْع َن
بِالْق َْو ِلَ ...و ُق ْل َن ق َْو ًال َم ْع ُروف ًا»؛« 15اى همسران پيامبر،
شــما مانند هيچ يك از زنان [ديگر] نيستيد ،اگر َس ِر
پروا داريد ،پس به ناز ســخن مگوييد  ...و گفتارى
شايسته گوييد» ،یا با توجه به سیاق آیه به آنها اشاره
ناح َع َل ْي ِه َّن فيِ ...نسائِ ِه َّن َو
شده اســت؛ مانند« :ال ُج َ

ال مــا َم َل َك ْت َأ ْيمانُ ُه َّن»؛« 16بر زنان در مورد پدران و
ِ
ِ
پسران خواهران
پسران برادران و
پسران و برادران و
و زنان [همكيش] و بردگانشــان گناهى نيست» .از
منظــر دانش اصول فقه ،احکام این زنان ،به زنانی که
17
تسری مییابد.
وضعیت مشابهی با ایشان دارندّ ،
ُ
د) اطالق به زنان شــوهردار؛ مانند« :أ ِح َّل لَ ُك ْم لَ ْي َل َة
َ
باس
ِّ
باس لَ ُك ْم َو أ ْن ُت ْم لِ ٌ
الر َف ُث إِلى ِنسائِ ُك ْم ُه َّن لِ ٌ
الصيا ِم َّ
18
لَ ُهن»؛ «در شــبهاى روزه ،همخوابگى با زنانتان بر
شما حالل گرديده است .آنان براى شما لباسى هستند
و شما براى آنان لباسى هستيد».
هـ) با توجه به سبب نزول ،منظور زن خاص یا زنان
«و إِذا َط َّل ْق ُت ُم ال ِّنسا َء َف َب َلغ َْن
خاصی میباشــد؛ مانندَ :
َأ َج َل ُه َّن َفال َت ْع ُض ُلو ُه َّن َأ ْن َي ْن ِك ْح َن»؛« 19و چون زنان را
عده خود را به پايان رســاندند ،آنان
طالق گفتيد ،و ّ
را از ازدواج با همســران [ســابق] خود ،چنانچه به
خوبى بــا يكديگر تراضى نمايند ،جلوگيرى مكنيد».
ابوبکر غازی ،از حســن روایــت میکند که این آیه
درباره همسر معقل بن یســار نازل شده است 20.یا:
« َفق ُْل َتعالَ ْوا ن َْد ُع َأ ْبنا َءنا َو َأ ْبنا َء ُك ْم َو ِنسا َءنا َو ِنسا َء ُك ْم
َو َأ ْن ُف َسنا َو َأ ْن ُف َس ُ
ــك ْم ث َُّم ن َْب َت ِه ْل َف َن ْج َع ْل لَ ْع َن َت ا ِ
هلل َع َلى
بين»؛« 21بگو« :بياييد پســرانمان و پســرانتان،
الْكا ِذ َ
و زنانمان و زنانتان ،و ما خويشــان نزديك و شــما
خويشــان نزديك خود را فراخوانيم ،سپس مباهله
كنيم ،و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم» .طبق
روایات شیعه و اهلسنت ،منظور از زنانمان ،حضرت
فاطمه(س) در واقعه مباهله میباشد 22.اما ابنعاشور
23
معتقد است که منظور شخص معیّنی نیست.
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معنای فضایل و رذایل اخالقی
«فضايل» ،جمع فضيلت ،و فضيلت ،مصدري از ريشــه
ل اســت كه هممعنا با آن میباشد ،فضيلت به درجه
ف َْض 
بااليي در فضل اطالق ميشــود و «فاضله» اســم آن
است« 24.فضايل اخالقي يا اخالق فاضله» ،به مجموع
ملكات و صفات راســخ نفســاني اطالق ميشود كه با
حصول معرفت ،منشأ صدور افعال متناسب با آن ميشود،
چنانچه اگر مبدأ صدور افعالي پسنديده در حد وسط و
مقبول عقل و شرع باشد ،به آن «اخالق فضیلت» گويند
25
که نقطه مقابل آن «اخالق وظيفه» نام دارد.
«رذایل» نیز از ریشــه «رذل» و جمــع رذیله ،ضد
فضیلت و به معنای پستی و فرومایگی در هر چیزی
میباشــد .با توجه به آیات قــرآن کریم 26،به چيزى
كه به خاطر ناروايى و زشتىاش مورد رغبت نيست،
گفته میشــود 27.اگر ملكات و صفات راسخ نفساني
انســان ،باعث صدور افعال ناپسندشــوند« ،رذايل
اخالقي» يا «اخالق رذيله» نامیده میشــود 28.منشأ
همه رذایل تشــریعی ،شرک و کفر است 29و در رأس
همه رذایــل اخالقی ،جور قرار دارد 30.عواملی مانند
دوری از خداوند ،ارتکاب معاصی و ستم به نفس ،از
جمله رذایل اخالقی هستند که انسان را از درون نابود
میسازد ،برای همین در قرآن کریم ،تمام نکوهشها ،به
31
حاکمیت یافتن طبیعتگرایی در انسان برمیگردد.
فضایل اخالقی ناظر به نقش زن از منظر قرآن
کریم
تعداد کل آیات مربوط به زنان  349آیه میباشد؛ این
 .24تاج العروس ،ج ،8ص61؛ لسان العرب ،ج ،10ص.280
 .25تفســیر انســان به انســان ،صص225-213؛ فلســفه اخالق،
صص144-139؛ «تعریف فضیلت و سعادت و طبقه بندی فضائل و
رذائل از دیدگاه ارسطو» ،ص.399
 .26ر.ک :نحل70 ،؛ هود.27 ،
 .27مفردات الفاظ القرآن ،ص351؛ لسان العرب ،ج ،11ص.280
 .28درسهای اخالق اسالمی ،ص.24
 .29تفسیر انسان به انسان ،ص.223
 .30شرح چهل حدیث ،ص.150
 .31تفسیر انسان به انسان ،صص.215-213

تعداد در  60ســوره از قرآن پراکنده است .بیشترین
تأکید آیات قرآن کریــم در اين باره ،بر نفی عقاید و
فرهنگهای ضد زن و نشــان دادن جایگاه انسانی او
اســت .آیات مکی به طور عمده بر جنبههای انسانی
زن و نفی برداشــتها و عقاید منفــی پیرامون او نظر
دارد و احــکام فقهی و نیز احــکام ویژه پیامبر(ص)
32
و همســرانش ،در آیات مدنی منعکس شده است.
ِ
زن قرآنی ســبب اصلی بدبختیها و بیچارگیهای بشر،

اســاس فتنه و شر ،شــیطانی زیبا و وسیلهای برای
ارضای هوســهای سیری ناپذیر انســان نیست؛ زیرا
تصویری که قرآن ،از زن و شــخصیت او به نمایش
میگذارد ،با دیدگاه ملل و اقوام دیگر و با اندیشههای
غیرقرآنی قبل از قرآن کام ً
ال متفاوت میباشد ،از این
رو برای رسیدن به درک درستی پیرامون زن و منزلت
33
او ،باید در قرآن تأمل نمود.
در کتابهــای عهدین ،تعابیری وجود دارد که نشــان
میدهد زن برای آســایش و آرامش مرد آفریده شده
است؛ یعنی اصل را در حیات ،مردان و زنان را برای
مردان و طفیلی آنــان میدانند ،به طوری که زن باید
آسایش مرد را فراهم ســازد؛ یعنی آرامش بخشی،
امری یک ســویه است و در این صورت ،اگر نگوییم
آرامش بخشی زن به مرد ،نوعی تمجید نیست ،قطع ًا
نشــانه فروتری زن نیز نمیباشــد؛ زیرا در پرتو آن،
اضطرابهــا و نگرانیها از فکر و اندیشــه مرد از بین
میرود ،برای همین مردان در کنار همسران میتوانند
به نحو صحیح ،نقش خویــش را ایفا کنند؛ زیرا آنها
نیازمند آرامشاند و آرامش یافتن در کنار بیگانه مهیا
نمیشود ،از این رو خداوند ،زن را آفرید ،تا سکینه و
آرامش مرد باشد 34.در حقیقت وصف عاطفه ،آرامش
یافتن و مانند آن ،از اوصاف مشترک زن و مرد است،
ولی اصالت آن برای زن است.
ماوات َو ْ َ
قرآن کریم میفرمایدِ :
ِ
ال ْر ِ
ض َج َع َل
الس
«فاط ُر َّ
 .32قرآن و مسأله زن ،صص.245-241
« .33شخصیت شناسی زنان در قصههای قرآن» ،ص.72
« .34مبانی شخصیت زن از دیدگاه اسالم» ،ص.202

لَ ُك ْم ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم َأزْ واج ًا»؛« 35پديدآورنده آسمانها و
زمين است .از خودتان براى شما جفتهايى قرار داد»
«و
و ســپس آن را به عنوان نشــانهای مثال میزندَ :
ِم ْن آيا ِت ِه َأ ْن خَ َل َق لَ ُك ْم ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُ
ــك ْم َأزْ واج ًا لِ َت ْس ُك ُنوا
ك َل ٍ
ِإلَ ْيها َو َج َع َل بَ ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن في ذلِ َ
يات
لِق َْو ٍم َي َت َف َّك ُرون»؛« 36و از نشانههاى او اينكه از [نوع]

خودتان همســرانى براى شــما آفريد تا بدانها آرام
گيريد ،و ميانتان دوستى و رحمت نهاد .آرى ،در اين
[نعمت] براى مردمى كه مىانديشــند قطع ًا نشانههايى
است» و در جای دیگر میفرمایدُ « :ه َو الَّذي خَ َلق َُك ْم
37
س ِ
ِم ْن نَ ْف ٍ
واح َد ٍة َو َج َع َل ِم ْنها زَ ْو َجها لِ َي ْس ُك َن ِإلَ ْيها»؛

 .35شوری.11 ،
 .36روم.21 ،
 .37اعراف.189 ،
 .38لسان العرب ،ج ،2ص.291

 .39المیزان ،ج ،8ص.374
 .40التبيان ،ج ،8ص240؛ تفســير الصافي ،ج ،4ص129؛ تفسیر نور
الثقلين ،ج ،4ص.174
 .41الكشــاف ،ج ،3ص .472نیز ر.ک :الدر المنثور ،ج ،5ص154؛
جامع البيان ،ج ،21ص21؛ روح المعانى ،ج ،11ص.32
 .42الجامع الحکام القرآن ،ج ،14ص.17
 .43زاد المسير ،ج ،3ص.420
 .44قرآن و زن ،ص.66
 .45مفاتيح الغيب ،ج ،25ص91؛ مجمع البیان ،ج ،8ص471؛ تفسير
نمونه ،ج ،16ص391؛ جوامع الجامع ،ج ،8ص471؛ تفسير نور ،ج،9
ص.189
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فضايل اخالقي ويژه زنان از منظر مفسران فريقين

«اوست آن كس كه شــما را از نفس واحدى آفريد،
و جفــت وى را از آن پديد آورد تا بدان آرام گيرد».
قرآن کریم ،مؤانســت و ارتباط قلبی که زن در وجود
همســر خود برقرار میکند ،را قبل از میل جنسی و
شــهوانی معرفی میکند و ایــن بیانگر نقش مهم زن
میباشد« .ســکون» به معنای استقرار و ثبات است
و به چیزی که با آن اطمینان و اســتقرار حاصل آید،
گویند 38.آرامش در آیه ،امر طرفینی میباشــد؛ زیرا
منشأ آرامش مرد در سایه انس زن ،میباشد و این به
خاطر مودت و رحمتی است که خداوند در بین آنان
قرار داده است.
بــا توجه به دیدگاه مفســران ،آرامش در زوجین که
یکی از فضایل اخالقی ویژه زنان در قرآن کریم است،
مورد بررسی قرار میگیرد .مفسران شیعه و اهلسنت،
پیرامون مرجع ضمیر « ِإلَ ْيها» در آیات  21سوره روم
و  189ســوره اعراف ،دیدگاههایی را مطرح میکنند
که عبارتند از:
 .1گروهــی مرجع ضمیــر « ِإلَ ْيها» را نفس انســان
میدانند و آرامش را امری طرفینی در ارضای جنسی
یکدیگر که مکمل همدیگر هســتند ،برمیشمارند؛ از

جمله قائالن به آن ،عالمه طباطبایی میباشد ،گرچه
عالمه در آیه  189ســوره اعراف سکون را به جنس
زن اختصاص میدهد 39.شــیخ طوســی نیز قائل به
40
اصالت نفس انسان در ایجاد آرامش میباشد.
 .2بیشتر اهلســنت ،قائل به خلقت حوا از ضلع آدم
میباشــند و ضمیر « ِإلَ ْيها» را نفس انســان معرفی
میکنند و الفت و انس را به هردو نسبت میدهند؛ از
41
جمله قائالن به آن زمخشری میباشد.
 .3گروهی قائل به خلقت حوا از ضلع آدم میباشند،
42
ولی مرجع ضمیر « ِإلَ ْيها» را به زن نسبت میدهند.
 .4برخی ماننــد ابنجوزی قائل بــه خلقت حوا از
ضلع آدم میباشــند و آرامش را به «ازواج» نسبت
43
میدهند.
در مجموع میتــوان گفت :عملکرد انســانی جفت
الزم و ملزوم زن و مرد در قرآن کریم در ســه سطح
جســمانی ،اجتماعی و اخالقی میباشد که میان این
جفت بشــری مرد و زن یک پیوند تــوأم با آرامش
نهفته اســت و هردو به همدیگــر آرامش میدهند،
بنابرایــن قرآن آشــکارا پیونــدی الزم بین اعضای
کارآمــد هر جنس ،همانند بازتاب همبســتگی میان
44
جفتهای ضروری همه مخلوقات ،ترســیم میکند.
بیشتر مفسران مرجع ضمیر « ِإلَ ْيها» را به جنس مؤنث
اختصاص میدهند و به معنای کشش جنس مذکر به
آن برای رسیدن به آرامش جسمی و روحی میدانند؛
فخررازى ،طبرسی ،مکارم شیرازی و قرائتی از جمله
45
قائالن به آن میباشند.
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سال یازدهم
شماره  -44تابستان 1395

قابلیتها و استعدادهای زنان در قرآن کریم
خداوند متعال با توجه به ساختار وجودی زنان ،قابلیتها
46
و اســتعدادهایی به نوع زن در ســه نقش دختری،
همســری 47و مادری 48داده اســت که مردان فاقد آن
میباشــند؛ زیرا او میتواند برای ارائه اندیشــههایش
طرایف حکمت را در ظرایــف هنر به نمایش گذارد.
برخی مانند جوادی آملی قائل به کاملتر بودن مظهریت
خداوند توسط زن نسبت به مردان هستند؛ زیرا مرد فقط
مظهر قبول و انفعال است ،ولی زن عالوه بر آن ،مظهر
تصرف میکند و
فعل و تأثیر الهی نیز هست و در مرد ّ
49
او را مجذوب خود میسازد.
ویژگیهای متفاوت جسمی و روحی زن و مرد ،ریشه
در ضرورت زندگی اجتماعی دارد و همین ویژگیهای
نفسانی و عقالنی است که این دو جنس را در آفرینش
ذاتی از هم متمایز ســاخته و تفاوتهایی را در وظایف
آنان در عرصه زندگی به وجود آورده است؛ تقسیمی
عادالنه و متناســب با توانمندیهای هریک و عدالتی
فراگیر در عرصه تکلیف و اختیار که ناشی از عملکرد
حکیمانه خداوند نسبت به آنان است 50.زنان با توجه
به گرایشــهای نهادینه وجودی بیشتر وامدار طبیعت
هستند و با آن رابطهای تنگ دارند ،چنانکه مرد هم با
اقبال به زن به زندگی و طبیعت خو گرفته و با تعلقات
آن دمساز شده است 51.مواردی که در خصوص پایه
اندیشــه زنان و قابلیتهای فکری و فیزیکی آنها بیان
شــده است ،یا منهیاتی که شایســتگی ایشان را زیر
سؤال میبرد ،ناظر به واقعیت حیاتی و در مقام تعدیل
52
و ترغیب به بهرهوری واقع بینانه از آنها بوده است.
 .46قصص.25 ،
 .47ر.ک :اعراف189 ،؛ روم.21 ،
 .48ر.ک :قصص7 ،؛ تحریم.12 ،
 .49زن در آیینه جالل و جمال ،ص.249
« .50جایگاه ممتاز زن در قرآن و پاســخ به چند شبهه» ،ص227؛
«شخصیت شناسی زنان در قصههای قرآن» ،ص.72
 .51آل عمران14 ،؛ بقره .223 ،ر.ک :المیزان ،ج ،2ص213؛ التحرير
و التنوير ،ج ،2ص355؛ التبيان ،ج ،2ص.222
 .52الكشاف ،ج ،1ص342؛ المیزان ،ج ،3ص.95

قابلیت فردی زن و مرد هیچ تفاوتی باهم ندارد؛ زیرا
خداونــد متعال در ارتباط با هردو واژه «نفس» را به
کار میبــرد 53.بنابراین هــر توانایی که در زن و مرد
وجود دارد ،نمیتواند نشــانه ارزشی ذاتی باشد ،در
ایــن صورت اختیار و اراده آزاد بیمعنا خواهد بود و
مشکل آنجا پدید میآید که بخواهیم زمان و چگونگی
بروز این تفاوتها را تعیین کنیم .سید قطب قائل است
کــه فطرت ،مرد را مــرد ،و زن را زن میکند ،اما در
ادامــه تأکید میکند که این تمایــز هیچ ارزش ذاتی
ندارد 54.ولی زمخشــری و طبرسی میگویند :مردها
از جانب خدا بر زنها از جهت عقل ،ساختار جسمی،
اراده و قدرت جسمانی ،برتری داده شدهاند55.طوسی
نیز به برتری عقالنیت و قدرت تصمیمگیری اشــاره
میکند 56.گرچه مفســران به هیچ بخشی از متن قرآن
اســتناد نمیکنند ،چنین تأکیدی با بیان این مطلب که
مردها حق ندارند به اجبار بــر زنان غلبه کنند ،یا با
57
آنها رفتار متکبرانه داشــته باشند ،از بین نمیرود.
بنابریــن میتوان گفت :تفاوتهای تکوینی موجود بین
زن و مرد ،مبتنی بر تفاوت نقشــها و وظایف طبیعی
آنان است ،به گونهای که آنها را در ایفای نقش محوله
یاری میدهد 58.الزم به ذکر است که تفاوتها تنها در
امور مطلوب و اوصاف پســندیده محدود است؛ زیرا
معقول نیست صفتی مذموم ،انسان را در تحصیل هدف
آفرینش ـ ایفای نقشــهای طبیعی ـ یاری دهد ،پس
هیچ صفت ناپســندی نمیتواند سبب امتیاز یکی بر
دیگری باشــد .ویژگیهایی که محور تفاوت هستند،
چنین نیستند که در یک صنف باشند و در صنف دیگر
اص ً
ال نباشد ،بلکه تفاوت آنها در حد اشتداد و ضعف
 .53ر.ک :بقره.286 ،
 .54فى ظالل القرآن ،ج ،4ص.2339
 .55الكشــاف ،ج ،1ص505؛ مجمــع البیــان ،ج ،3ص68؛ جوامع
الجامع ،ج ،1ص.253
 .56التبيان ،ج ،3ص.189
 .57قرآن و زن ،صص84و.85
 .58فــى ظالل القرآن ،ج ،2ص650؛ المیزان ،ج ،4ص344؛ التحرير
و التنوير ،ج ،4ص.113

این ویژگیها است ،مانند اینکه احساسات زن و تدبیر
مرد بیشتر میباشد و آشکار است که مردان هم دارای
احساســات و زنان نیز دارای تدبیر هستند و باید این
تفاوتها در تشریع و هرگونه برنامهریزی برای زنان و
مردان مد نظر قرار گیرد ،تا به گونهای باشد که آنها را
در ایفای نقشهای خویش یاری دهد که البته این نکته
59
فقط از راه وحی امکان پذیر است.
فضایل اخالقي ناظر به نقش زن در خانواده از
منظر قرآن كريم
این فضایل در دو نقش همســری و مــادری تبیین
میشود:
 )1نقش همسری

 .59ر.ک :تحریم12-5 ،؛ بقره .223 ،نیز ر.ک :هنر عشــق ورزیدن،
ص53؛ زن در فرهنگ و اندیشه اسالمی ،ص.235
 .60تحریم.5 ،
 .61نساء.34 ،
 .62المیزان ،ج ،19ص333؛ تفســير الصافي ،ج ،5ص195؛ ارشاد
االذهان ،ج ،1ص566؛ مفاتيح الغيب ،ج ،30ص571؛ تفســير قمی،
ج ،2ص377؛ تفســير احســن الحديث ،ج ،11ص234؛ تفسير كنز
الدقائق ،ج ،13ص332؛ تفســير الكاشــف ،ج ،7ص364؛ التفسير
المبين ،ج ،1ص.752

خدا همســر فرعون را َمثَــل آورده ،آنگاه كه گفت:
«پروردگارا ،پيش خود در بهشت خانهاى برايم بساز،
و مرا از فرعون و كردارش نجات ده ،و مرا از دســت
مردم ستمگر ب ِ َرهان».
ج) حضرت خدیجه(س) :اولین زن مســلمان ،بانویی
عاقل ،شریف ،پرهیزکار و پاکدامن بود که به اعتقاد
مفســران فریقین ،عمــر و مال خــود را به همدلی،
69
همسری ،همرازی و همراهی پیامبر(ص) گذراند.
 )2نقش مادری

 .63التبيان ،ج ،2ص456؛ مجمع البیان ،ج ،2ص746؛ البرهان ،ج،1
ص618؛ اليقين ،ص.318
 .64الدر المنثــور ،ج ،2ص23؛ روح المعانى ،ج ،2ص149؛ مفاتيح
الغيب ،ج ،8ص.218
 .65فى ظالل القرآن ،ج ،1ص396؛ المیزان ،ج ،3ص.189
 .66تفســير من وحى القرآن ،ج ،24ص447؛ تبييــن القرآن ،ج،1
ص.625
 .67مجمع البیان ،ج ،10ص480؛ الكشــاف ،ج ،4ص572؛ التبيان،
ج ،10ص54؛ التحرير و التنوير ،ج ،28ص.338
 .68تحریم.11 ،
 .69الكشــاف ،ج ،4ص768؛ فــى ظالل القــرآن ،ج ،6ص3927؛
المیــزان ،ج ،2ص328؛ مفاتيح الغيــب ،ج ،31ص199؛ فتح القدير،
ج ،5ص.559
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با توجــه به آیات قرآن کریمَ « :أزْ واجــ ًا خَ ْيراً ِم ْن ُك َّن
دات سائِ ٍ
بات عابِ ٍ
تات تائِ ٍ
نات قا ِن ٍ
مات ُمؤْ ِم ٍ
ُم ْســ ِل ٍ
حات
ث َِّي ٍ
بات َو َأ ْبكاراً»؛« 60همسرانى بهتر از شما :مسلمان،
مؤمــن ،فرمانبر ،توبــهكار ،عابــد ،روزهدار ،بيوه و
تات
حات قا ِن ٌ
الصالِ ُ
دوشــيزه به او عوض دهد» و « َف َّ
61
ِ
ظــات لِ ْلغ َْي ِب بِما َح ِف َظ اهلل»؛
حا ِف
«زنان درســتكار،
ٌ
فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [براى آنان] حفظ
ِ
[شوهران خود] را حفظ مىكنند» ،ایجاد
كرده ،اسرار
آرامش برای همســر از فضایل اخالقی ویژه زنان در
قرآن کریم میباشــد كه مىتوانــد الگويى براى همه
62
مسلمانان به هنگام انتخاب همسر باشد.
خداوند متعال در قرآن کریم ،همسران الگو و صالحی
را معرفی کرده است که از این قرارند:
الف) حضــرت فاطمه(س) :از ُخــ ّزان علم خداوند،

معصومه و طبق تفاسیر شیعه ،سرور همه زنان در همه
زمانها میباشد 63.تفاســیر اهلسنت معتقدند که این
ویژگی به چند نفر برمیگردد که یکی از آنها حضرت
فاطمه(س) میباشــد 64،البته برخی مانند سید قطب،
65
مصداق آیــه را تنها حضرت مریــم(س) میدانند.
برخی مصداق «کوثر» در سوره کوثر را نیز حضرت
66
فاطمه(س) میدانند.
ب) همسر فرعون :با وجود ادعای ربوبیت همسرش
و فشــارهای حاکــم بــر جامعــه آن روز ،دعوت
موسی(ع) را لبیک گفت و شــجاعانه بر ایمان خود
پافشاری نمود 67.بنابراین خداوند او را الگویی برای
«و َض َر َب اهللُ َم َث ً
ذين آ َم ُنوا
ال لِ َّل َ
مؤمنــان مثال میزندَ :
ي ِع ْن َد َك بَ ْيت ًا ِفي
ا ْم َر َأ َت ِف ْر َع ْو َن ِإ ْذ قالَ ْت َر ِّب ا ْبــنِ ل 
الْ َجن َِّة َو ن َِّجني ِم ْــن ِف ْر َع ْو َن َو َع َم ِل ِه َو ن َِّجني ِم َن الْق َْو ِم
َّ
الظالِمين»؛« 68و براى كســانى كــه ايمان آوردهاند،
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مادر ،قلب خانه و مظهر عشق ،مهر ،عاطفه ،احساس،
محبت و صفا است و اگر او منشأ فضایل اخالقی در
خانواده باشــد ،اعضای خانواده را به سوی سعادت
و اگر منشــأ رذیلت باشد ،به سمت تباهی و بدبختی
سوق میدهد .بنابراین خداوند متعال برای جایگاه او
70
در قرآن کریم ،ارزشی مضاعف قائل شده است.
قرآن کریــم زن را عامل بقای نوع بشــر میداند و
میفرمایدِ « :نســاؤُ ُك ْم َح ْر ٌث لَ ُك ْم َف ْأ ُتــوا َح ْرث َُك ْم َأنَّى
ــك ْم َو ا َّتقُوا َ
ِشــ ْئ ُت ْم َو ق َِّد ُموا ِ َل ْن ُف ِس ُ
اهلل َو ْاع َل ُموا َأن َُّك ْم
71
ُمالقُو ُه َو بَ ِّش ِ
ِ
نين»؛
«زنان شما كشتزار شما
ــر الْ ُمؤْ ِم َ
هســتند .پس ،از هرجا [و هرگونه] كــه خواهيد به
كشــتزار خود [در] آييد ،و براى شخص خودتان [در
بهرهمندى از آنها] پيشدستى كنيد و از خدا پروا كنيد
و بدانيــد كه او را ديدار خواهيد كرد ،و مؤمنان را [به
اين ديدار] مژده ده».
مادران الگو در قرآن کریم از این قرارند:
«و
الــف) مادر حضرت عیســی(ع) :خداوند در آیه َ
ي َأ ْح َص َن ْت َف ْر َجها َف َن َفخْ نا ِ
فيه ِم ْن
ران الَّت 
َم ْر َي َم ا ْب َن َت ِع ْم َ
ُر ِ
وحنا َو َص َّدق َْت بِ َك ِل ِ
مات َر ِّبهــا َو ُك ُت ِب ِه َو كان َْت ِم َن
ِ
دخت عمران را ،همان كســى
تيــن»؛« 72و مريم
الْقا ِن َ
كه خــود را پاكدامن نگاه داشــت و در او از روح
خود دميديم و ســخنان پروردگار خود و كتابهاى او
را تصديق كرد و از فرمانبرداران بود» ،او را مصداق
مــادری پاکدامن ،صدیقــه و فرمانبــردار معرفی
مینماید.
ب) مادر حضرت مریم(س) :خداوند برای نشان دادن
نقش مــادر در تربیت فرزندان ،به مــادران نمونهای
همچون مــادر حضرت مریم(س) اشــاره مینماید:
ران َر ِّب ِإنِّي ن ََذ ْر ُت لَ َ
ي
ك ما ف 
ــر َأ ُت ِع ْم َ
« ِإ ْذ قالَ ِت ا ْم َ
73
بَ ْطني ُم َحرراً َف َت َقب ْل ِم ِّني ِإن َ َ
ميع الْ َعليم»؛
الس ُ
َّك أن َْت َّ
َّ
َّ
«چون ِ
زن عمران گفت :پروردگارا ،آنچه در شــكم
 .70نظام حیات خانواده در اسالم ،ص.1
 .71بقره .223 ،ر.ک :الكشاف ،ج ،1ص267؛ التبيان ،ج ،2ص.222
 .72تحریم.12 ،
 .73آل عمران.35 ،

خود دارم نذر تو كردم تا آزاد شــده [از مشاغل دنيا
و پرستشــگر تو] باشد ،پس ،از من بپذير كه تو خود
شنواى دانايى».
«و َأ ْو َح ْينا
ج) مادر حضرت موسی(ع) :خداوند در آیه َ
عيه َفإِذا ِخ ْف ِت َع َل ْي ِه َف َألْ ِ
إِلى ُأ ِّم ُموســى َأ ن َأ ْر ِض ِ
قيه ِفي
ك َو ِ
ي ِإنَّا َرا ُّدو ُه ِإلَ ْي ِ
جاع ُلو ُه
الْ َي ِّم َو ال َتخافي َو ال َت ْح َزن 
ــلين»؛« 74و به مادر موسى وحى كرديم كه
ِم َن الْ ُم ْر َس َ
او را شــير ده ،و چون بر او بيمناك شــدى او را در
نيــل بينداز ،و مترس و اندوه مــدار كه ما او را به تو
بازمىگردانيم و از [زمره] پيمبرانش قرار مىدهيم» ،به
الهام وحی به مادر حضرت موسی(ع) اشاره مینماید.
مفسران شــیعه معتقدند :منظور از وحی همان القا و
الهام قلبی میباشد 75.برخی از مفسران اهلسنت مانند
ســیوطی نیز همین عقیده را دارند 76،اما برخی دیگر
مانند آلوسی معتقدند :مصداق وحی به مادر حضرت
موسی(ع) ،میتواند رؤیای صادقه ،الهام قلبی و حتی
77
ارسال جبرئیل باشد.

فضایل اخالقي ناظر به نقش زن در اجتماع از
منظر قرآن كريم
با آمدن دین اســام ،زنان بــا خطاب گرفتن در قرآن
کریم ،دارای مسئولیتهای اجتماعی همگام با مردان ،و
حتــی گاهی مقدمتر از مردان شــدند؛ زیرا آنها در نُه
سالگی شایسته خطاب تکلیف الهی و به دوش گرفتن
مسئولیتهایی شــدند؛ 78یعنی خداوند متعال تواناییهای
جســمی و روحی در آنها قرار داده است که میتوانند
آمادگی الزم را برای حاضر شدن مقابل باری تعالی و
تکلم با او داشته باشند و این موهبت و فضیلتی است که
تنها در جنس وجودی زن نهاده شده است ،تا به واسطه
 .74قصص.7 ،
 .75المیزان ،ج ،16ص10؛ مجمع البیان ،ج ،7ص378؛ التبيان ،ج،8
ص.131
 .76الدر المنثور ،ج ،5ص.120
 .77روح المعانى ،ج ،10ص.255
« .78بلوغ دختران» ،ص.8

 .79آل عمران.37 ،
 .80تفسير شريف الهيجى ،ج ،1ص318؛ مجمع البیان ،ج ،2ص740؛
روح المعانى ،ج ،2ص.134
« .81زن و کیفیت حضور او در اجتماع از منظر قرآن» ،صص76و.77
 .82ر.ک :قصص.25 ،
 .83ر.ک :نساء.176 ،
 .84ر.ک :نساء.19 ،
 .85ر.ک :نساء.19 ،
 .86ر.ک :بقره.241 ،

نتیجهگیری
 .1خداوند متعال در قــرآن کریم با معرفی الگوهای
فضیلت و نمایاندن فضایل اخالقی ویژه آنها ،قابلیتهای
فردی ،خانوادگــی و اجتماعی انســانها را همراه با
حقوقشــان تبیین کرده ،به گونهای که به وسیله برخی
اسباب نظیر مادری و همسری ،فضایل اخالقی ویژهای
را برای زنان به منظور رســیدن به تکامل معنوی قرار
داده است.
 .2نقش همســری زنــان در قرآن کریــم ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است؛ زیرا همسر خوب و موفق که
ویژگیهایی همچون اسالم ،ایمان ،اطاعت ،صالح بودن،
محافظت ،توبه ،عبــادت ،روزهداری و ایجاد آرامش
برای همسر را داشته باشد ،میتواند مقدمات پیشرفت
همســرش را فراهم نماید .از نظر مفســران فریقین،
ایجاد آرامش روانی از خصلتهای ویژه زنان میباشد
که نسبت به مردان پررنگتر است.
 .3خداوند متعال برای سهولت در دستیابی به فضایل
اخالقی که با نقش همســری به دست میآید ،از یک
سو اســوههایی را معرفی میکند؛ از جمله :حضرت
زهرا(س) ،همسر فرعون و خدیجه همسر پیامبر(ص).
از ســوی دیگر برای اینکه زنان به عواقب شوم گام
نهادن در مسیر انحراف آگاه شوند و از رذایل اخالقی
دوری نمایند ،همسر لوط(ع) و همسر نوح(ع) را مثال
میزند .این مطلب مورد اتفاق مفسران فریقین میباشد
و تنها اختالف آنها به مصادیق برخی آیات برمیگردد.
 .4همســر خوب و نمونه در قرآن کریــم که پایبند
به حفظ ارزش وجودی خود باشــد ،مس ّلم ًا میتواند
مادری موفق باشد؛ مادری که پایههای اصلی و قوام
نسل بشریت به او برمیگردد .این موهبت تنها فضیلت
ذاتی زنان میباشــد که با ایفــای خوب آن میتوانند
بهترینهــا را در دنیا و آخرت بــرای خود رقم بزنند.
 .87ر.ک :بقره.233 ،
 .88ر.ک :طالق.6 ،
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آن زن متقبل مســئولیتها و پذیرای نقشــهای دیگر در
خانواده و اجتماع شود و متقاب ً
ال بتواند فضایل اخالقی
ویژهای را در خود پرورش دهد؛ زیرا نور ملکوتی که در
نماز و فرایض دینی است ،باعث تقویت روح ملکوتی
او میشود و این در حالی است که مردان در  15سالگی
به آن نائل میشــوند و برخی از مفســران نیز مصداق
«و َأن َْب َت َها ن ََبا ًتا َح َس ًنا»؛« 79و او
بارز برخی آیات از قبیل َ
را نيكــو بار آورد» را آمادگی زودتر دختران در انجام
80
عبادات و طاعات خداوند میدانند.
اســام با در نظر گرفتن ابعاد مــادی و معنوی زن و
تأثیر اعمال و رفتار وی در سعادت ابدی او و دیگران،
مقرراتی را برای حضــور زن در اجتماع وضع کرده
اســت؛ این مقررات عالوه بر حمایت از زنان در بُعد
مادی و بهینه سازی روابط اجتماعی آنان ،حافظ منافع
و کرامت انســانی آنان نیز هســت .بیتوجهی به این
دسته از مقررات ،پیامدهای جبران ناپذیری برای زنان
و جامعه اســامی به دنبال خواهد داشت 81.خداوند
متعال برای اهمیت دادن بــه حضور زنان در اجتماع
و از طرفی رشــد فضایل اخالقی متناســب با آن ،به
حضور عفیفانه دختران شــعیب(ع) به عنوان شاخصه
82
مهم حجاب و عفاف اشاره میکند.
خداوند متعال در قرآن کریم به فعالیت اجتماعی زنان
شامل فعالیتهای دینی ،فرهنگی و تربیت فرزند اشاره
میکند .همچنین به فعالیت اقتصادی آنان اشاره کرده
اســت؛ مانند حق مالکیــت زن ـ ارث زن 83و آیات
دال بر دادن اموال زنان با لفظ «معروف» که شــامل
86
عدم جواز گرفتن اموال زنان 84،مهریه 85،متعه طالق،

هزینه زندگی 87و تأمین مسکن 88میشود.

قرآن کریم ،برای راهیابی زنان به این مهم ،اسوههایی
با فضیلت نظیر مادر حضرت موسی(ع) ،مادر حضرت
عیسی(ع) و مادر حضرت مریم(س) را معرفی میکند.
 .5از منظر مفســران فریقین ،قرآن کریم برای حضور
زنــان و فعالیتهای اجتماعی آنهــا در ابعاد گوناگون
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ،ضابطه رعایت حجاب

را تعریف میکند و برای برخورد زنان با اطرافیان در
محیط خانواده و جامعه ،اصولی را قرار داده اســت
که با رعایت کــردن آن ،زن میتواند فضایل اخالقی
همچون حیا و عفاف را در خود تقویت نماید که نمونه
بارز آن دختران شعیب(ع) میباشد.

کتابنامه
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آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)1385 ،ش.
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مجله فرهنگی اجتماعی زنان ،شماره 1389 ،49ش.
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 قائمــی ،علی ،نظام حیــات خانواده در اســام،تهران ،انجمن اولیا و مربیان جمهوری اســامی ایران،
1367ش.
 قرائتى ،محسن، تفســیر نور ،تهران ،مركز فرهنگىدرسهايى از قرآن،1383ش.
 قرشی ،سید علىاكبر ،تفسیر احسن الحديث ،تهران،بنياد بعثت،1377ش.
 قرطبــی ،محمد بن احمد ،الجامــع الحکام القرآن،تهران ،ناصرخسرو1364 ،ش.
 قطب ،ســید ،فى ظــال القرآن ،بيــروت ـ قاهره،دارالشروق،1412ق.
 قمى مشــهدى ،محمد بن محمدرضا ،تفســیر كنزالدقائق و بحر الغرائب ،تهران، وزارت ارشاد اسالمى،
1368ش.
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