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چکیده
مفســران قرآن كريم در طول تاريخ نســبت به جايگاه زنان در تفاسيرـ  سنّتی، توجيهی، تبيينی، نوگرايانه و 
جنســيتیـ  فهم خود را از آيات ارائه كرده اند كه برخی از آنها منجر به برداشــت اشتباه و تبعيض آميز ميان 
زن و مرد در خانواده و جامعه شده است، البته به تدريج ديدگاههای آنها با روی كار آمدن روشهای تفسيری 
ديگر اصالح شــدند، ولی با اين وجود هنوز برخی زنان ارزش وجودی خود را نمی دانند. كتابها بيشــتر به 
فضايل اخالقی مشــترك ميان زنان و مردان و يا فقط به طرح آيات زنان بســنده كرده و از طرفی كتابهای 
مربوط به اخالقيات نيز آيات فضايل اخالقی ويژه زنان را به صورت جامع بررســی نكرده اند، بنابراين اين 
تحقيق به بررســی اخالقيات متمايز زنان با مردان در قرآن كريم می پردازد، تا زنان را در فهم بهتر نسبت به 
جايگاهشــان ياری رساند. از بررسی نظرات مفسران فريقين اين نتيجه حاصل می شود كه در بُعد خانوادگی، 
ايجاد آرامش برای همســر از فضايل اخالقی ويژه زنان می باشــد كه خداوند متعــال برای الگوبرداری به 
نمونه های فضيلت مدار آن؛ حضرت زهرا)س(، همســر فرعون و خديجه همسر پيامبر)ص( اشاره كرده است. 
يكی ديگر از فضايل اخالقی ويژه زنان در بُعد خانوادگی نقش مادری است كه قرآن به اسوه های با فضيلت 
آن؛ مادر حضرت موسی)ع(، مادر حضرت عيسی)ع( و مادر حضرت مريم)س(، برای ارتقای مادرانی موفق 
اشاره می كند. قرآن در بُعد اجتماعی رعايت حجاب را از عوامل مهم برای رشد فضايل اخالقی می داند و در 

اين زمينه، دختران شعيب)ع( را معرفی می نمايد.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 44/ تابستان 1395

صص 66-55

كلیدواژه ها: فضایل اخالقی، زن، همسر، مادر، تفاسیر فریقین.
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مقدمه
خداوند متعال نظام هستی را به گونه ای آفريده كه هر 
موجودی دارای جايگاه »عام« و»خاص« می باشــد. 
انسانها عالوه بر جايگاه عامـ  مانند موجوداتـ  دارای 
جايگاه خاصی در نظام خلقت می باشند؛ از جمله زن 
كه به مقتضاي خلقتش، دارای جايگاه ممتازي می باشد، 
به گونه ای كه مرد قابليت جانشيني آن را ندارد. بررسی 
»فضايــل اخالقی ويژه زنان در قــرآن كريم«، كمك 

فراوانی می كند، تا جايگاه مهم زن شناخته شود.
كتابهايــي كه به طور مســتقل پيرامون »زن در قرآن 
كريم«، »اخالق در قرآن« و »خصائص« به رشــته 
تحريــر درآمده، به »فضايل اخالقــی ويژه زنان در 
قرآن كريم«، به صورت تفسيری و جامع نپرداخته اند. 
محتوای مقاالت نيز دربر دارنده زنان اســوه، معرفی 
آنها در قصص قرآنی، صفات خوب و بد و ... است و 
به آنچه مورد نظر اين نوشتار می باشد، پرداخته نشده 
اســت. در واقع جنبه نوآوری اين پژوهش، بررسی 
»فضايــل اخالقی ويژه زنان در قرآن كريم« اســت 
كه ويژگيهای مشــترك ميان زنان و مردان در قرآن 
كريم را شــامل نمی شود. روش اين تحقيق، توصيفی 

ـ تحليلی می باشد.

حوزه معنایی نساء در قرآن كریم
برای بررســی جايگاه زنان در قــرآن كريم، ابتدا به 
بررســی معنای لغوی و موارد استعمال واژه »نساء« 

در قرآن كريم پرداخته می شود.
1( معنای لغوی نساء

به عقيده بســياری از زبان شناسان، »نساء« از ريشه 
»نســی«، به معنای فراموش كردن1 و ترك كردن،2 يا 
از ريشه »نسیء«، به معنای تأخير انداختن استعمال 
می شود.3 برخی نيز آن را از ريشه »أس« يا »أسس«، 

1. الطراز االول، ج1، ص212.
2. معجم مقاييس اللغه، ج5، ص421.

3. معجم مقاييس اللغه، ج5، ص422؛ لســان العرب، ج1، ص166؛ 
التحقيق، ج12، ص100؛ »حقوق و وظایف زنان در قرآن«، ص73.

به معناي بنيان و ريشــه گرفته انــد، و  برخی بر اين 
باورند كه »نســاء« و »نســوه« برگرفته از عبری و 
سريانی و آرامی است.4 با توجه به كنار هم آمدن دو 
ريشه »أنس« و »نسأ« در »كتاب العين«، اين احتمال 
وجود دارد كه »نســاء« و »انسان« از نگاه خليل كه 
مهارت ويژه ای در علم اصواتphonology( 5( دارد، 
از اقسام اشتقاق كبير يا نحت باشند.6 در اين صورت، 
»نساء« به معنای انسانی است كه روح ديگران در كنار 
وی آرام می يابد و دچار ترس و وحشت نمی شود؛ از 
همين ريشه در قرآن واژه »نسوه« به كار رفته است.7
جمع »نساء«، »أَنْســاٌء« و »نُُسوٌء« می باشد.8 برخی 
»نساء« را اسم جمع »إمرأه« می دانند9 و برخی ديگر، 
اسم جنس جمعی برمی شــمارند كه مفرد ندارد، ولی 
دليل محكمی برای آن نياورده اند. برخی نيز آن را دال 

بر تعداد زنان فراوان می دانند.10
2( ریشه شناسی مشتقات واژه »نساء«

درباره واژگان »نسأ«، »انس« و »أسن« سه ديدگاه 
مطرح شــده است: الف( اين واژگان برگرفته از ريشه 
ثنائی و سامی أس هستند. ب( اين واژگان همه الفاظ 
مترادف اند. ج( اين كلمات به هيچ رو مترادف نيستند، 
بلكه همه آنها به يك فعل )أسس( برمی گردند و ساير 
افعال در نتيجه تطور برخی اصوات فعل أسس، كه گاه 
همراه قلب مكانی اســت، به وجود آمده اند. بنابراين 
ريشــه نســاء نبايد كلمه ثنائی أس باشد، بلكه شايد 
ريشــه آن همان واژه ثالثی أســس باشد. با بررسی 
واژگان براساس دانش اشتقاق می توان گفت: واژگان 

4. مباحثی در فقه اللغه و زبان شناســی عربــی، ص340؛ التحقيق، 
ج12، ص113.

5. علم اصوات یا دانش فونتیک، دانشــی است که به خصوصیتهای 
گویشــی و لهجه ای یک زبان می پردازد )مباحثی در فقه اللغه و زبان 

شناسی عربی، ص83(.
6. »حوزه معنایی واژه نساء در قرآن کریم«، ص9. ر.ک: كتاب العين، 

ج7، ص308؛ تهذيب اللغة، ج13، ص57.
7. ر.ک: یوسف، 30. 

8. المحكم و المحيط االعظم، ج8، ص549.
9. المنجد الوسيط، ص1019.

10. تاج العروس، ج1، ص263.
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»نســأ«، »انس« و »أسن« می توانند همگی از ريشه 
ثنائی يا ثالثی أس يا أّس باشــند كــه به تدريج به 
علــت تغييرات آوايی، به صــورت واژه های مختلف 
درآمده اند؛ تمام ايــن واژگان ارتباط زيادی با مفهوم 
محوری اســاس و بنيان دارند و ارتباط اين مفهوم با 
واژه »نساء« به اين دليل است كه زنان در طول تاريخ 

بنيان زندگی و پشتوانه هاي حيات بوده اند.11
3( موارد استعمال واژه نساء در قرآن كریم

مصاديق مختلف موجود برای واژه »نساء« در قرآن 
كريم، به اين شرح است:

الف( خطاب عام می باشد و همه زنان را دربر می گيرد؛ 
مانند: »ِنســاُؤُکْم َحْرٌث لَُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم«؛12 »زناِن 
شما كشتزار شــما هستند. پس، از هرجا ]و هرگونه [ 

كه خواهيد به كشتزار خود ]در[ آييد«.
ب( منظور زنان عصر خاصی می باشــد كه به اعتقاد 
برخی مفســران برای اعصار ديگر نيز قابل تســّری 
ْیناُکْم ِمــْن آِل ِفْرَعْوَن ...  هســتند؛ ماننــد: »َوِإْذ نَجَّ
َیْسَتْحُیوَن ِنساَءُکْم«؛13 »و ]به ياد آريد[ آن گاه كه شما 
را از ]چنگ [ فرعونيان رهانيديم ]آنان [ ... زنهايتان را 
زنده می گذاشــتند«. می توان گفت: آيه به فرعون هر 
زمان و برداشته شدن حيا و عفاف و بيگاری كشيدن 

از زنان همه جوامع اشاره می نمايد.14
ج( با توجه به تركيب اضافی يا وصفی، به گروه خاصی 
از زنان اطالق می شــود؛ يا با صراحت به آنها اشاره 
... َفال َتْخَضْعَن  شده است؛ مانند: »یا ِنساَء النَِّبيِّ لَْسُتنَّ
بِالَْقْوِل... َو ُقْلَن َقْواًل َمْعُروفًا«؛15 »ای همسران پيامبر، 
شــما مانند هيچ يك از زنان ]ديگر[ نيستيد، اگر َسِر 
پروا داريد، پس به ناز ســخن مگوييد ... و گفتاری 
شايسته گوييد«، يا با توجه به سياق آيه به آنها اشاره 
شده اســت؛ مانند: »ال ُجناَح َعَلْیِهنَّ في ... ِنسائِِهنَّ َو 

11. »حوزه معنایی واژه نساء در قرآن کریم«، ص10.
12. بقره، 223. 
13. بقره، 49. 

14. التبيان، ج1، ص219.
15. احزاب، 32.

«؛16 »بر زنان در مورد پدران و  ال مــا َمَلَكْت َأْیمانُُهنَّ
پسران و برادران و پسراِن برادران و پسراِن خواهران 
و زنان ]همكيش [ و بردگانشــان گناهی نيست «. از 
منظــر دانش اصول فقه، احكام اين زنان، به زنانی كه 

وضعيت مشابهی با ايشان دارند، تسّری می يابد.17
د( اطالق به زنان شــوهردار؛ مانند: »ُأِحلَّ لَُكْم لَْیَلَة 
َفُث ِإلی  ِنسائُِكْم ُهنَّ لِباٌس لَُكْم َو َأْنُتْم لِباٌس  یاِم الرَّ الصِّ
لَُهن «؛18 »در شــبهای روزه، هم خوابگی با زنانتان بر 
شما حالل گرديده است. آنان برای شما لباسی هستند 

و شما برای آنان لباسی هستيد«.
هـ( با توجه به سبب نزول، منظور زن خاص يا زنان 
ساَء َفَبَلْغَن  خاصی می باشــد؛ مانند: »َو ِإذا َطلَّْقُتُم النِّ
َأَجَلُهنَّ َفال َتْعُضُلوُهنَّ َأْن َیْنِكْحنَ «؛19 »و چون زنان را 
طالق گفتيد، و عّده خود را به پايان رســاندند، آنان 
را از ازدواج با همســران ]ســابق [ خود، چنانچه به 
خوبی بــا يكديگر تراضی نمايند، جلوگيری مكنيد«. 
ابوبكر غازی، از حســن روايــت می كند كه اين آيه 
درباره همسر معقل بن يســار نازل شده است.20 يا: 
»َفُقْل َتعالَْوا نَْدُع َأْبناَءنا َو َأْبناَءُکْم َو ِنساَءنا َو ِنساَءُکْم 
َو َأْنُفَسنا َو َأْنُفَســُكْم ُثمَّ نَْبَتِهْل َفَنْجَعْل لَْعَنَت اهلِل َعَلی 
الْكاِذبیَن«؛21 »بگو: »بياييد پســرانمان و پســرانتان، 
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 
روايات شيعه و اهل سنت، منظور از زنانمان، حضرت 
فاطمه)س( در واقعه مباهله می باشد.22 اما ابن عاشور 

معتقد است كه منظور شخص معيّنی نيست.23

16. احزاب، 55.
17. اسباب النزول، ص103.

18. بقره، 187.

19. بقره، 232.
20. اسباب النزول، ص44.

21. آل عمران، 61.
22. الميزان، ج3، ص223؛ الدر المنثور، ج2، ص38.

23. التحرير و التنوير، ج3، ص114.
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معنای فضایل و رذایل اخالقی
»فضايل«، جمع فضيلت، و فضيلت، مصدري از ريشــه 
فَْضل  اســت كه هم معنا با آن می باشد، فضيلت به درجه 
بااليي در فضل اطالق مي شــود و »فاضله« اســم آن 
است.24 »فضايل اخالقي يا اخالق فاضله«، به مجموع 
ملكات و صفات راســخ نفســاني اطالق مي شود كه با 
حصول معرفت، منشأ صدور افعال متناسب با آن مي شود، 
چنانچه اگر مبدأ صدور افعالي پسنديده در حد وسط و 
مقبول عقل و شرع باشد، به آن »اخالق فضيلت« گويند 

كه نقطه مقابل آن »اخالق وظيفه« نام دارد.25
»رذايل« نيز از ريشــه »رذل« و جمــع رذيله، ضد 
فضيلت و به معنای پستی و فرومايگی در هر چيزی 
می باشــد. با توجه به آيات قــرآن كريم،26 به چيزی 
كه به خاطر ناروايی و زشتی اش مورد رغبت نيست، 
گفته می شــود.27 اگر ملكات و صفات راسخ نفساني 
انســان، باعث صدور افعال ناپسند  شــوند، »رذايل 
اخالقي« يا »اخالق رذيله« ناميده می شــود.28 منشأ 
همه رذايل تشــريعی، شرك و كفر است29 و در رأس 
همه رذايــل اخالقی، جور قرار دارد.30 عواملی مانند 
دوری از خداوند، ارتكاب معاصی و ستم به نفس، از 
جمله رذايل اخالقی هستند كه انسان را از درون نابود 
می سازد، برای همين در قرآن كريم، تمام نكوهشها، به 

حاكميت يافتن طبيعت گرايی در انسان برمی گردد.31

فضایل اخالقی ناظر به نقش زن از منظر قرآن 
كریم

تعداد كل آيات مربوط به زنان 349 آيه می باشد؛ اين 

24. تاج العروس، ج8، ص61؛ لسان العرب، ج10، ص280.
25. تفســير انســان به انســان، صص213-225؛ فلســفه اخالق، 
صص139-144؛ »تعریف فضیلت و سعادت و طبقه بندی فضائل و 

رذائل از دیدگاه ارسطو«، ص399.
26. ر.ک: نحل، 70؛ هود، 27.

27. مفردات الفاظ القرآن، ص351؛ لسان العرب، ج11، ص280.
28. درسهای اخالق اسالمی، ص24.
29. تفسير انسان به انسان، ص223.

30. شرح چهل حديث، ص150.
31. تفسير انسان به انسان، صص215-213.

تعداد در 60 ســوره از قرآن پراكنده است. بيشترين 
تأكيد آيات قرآن كريــم در اين باره، بر نفی عقايد و 
فرهنگهای ضد زن و نشــان دادن جايگاه انسانی او 
اســت. آيات مكی به طور عمده بر جنبه های انسانی 
زن و نفی برداشــتها و عقايد منفــی پيرامون او نظر 
دارد و احــكام فقهی و نيز احــكام ويژه پيامبر)ص( 
و همســرانش، در آيات مدنی منعكس شده است.32 
زِن قرآنی ســبب اصلی بدبختيها و بيچارگيهای بشر، 
اســاس فتنه و شر، شــيطانی زيبا و وسيله ای برای 
ارضای هوســهای سيری ناپذير انســان نيست؛ زيرا 
تصويری كه قرآن، از زن و شــخصيت او به نمايش 
می گذارد، با ديدگاه ملل و اقوام ديگر و با انديشه های 
غيرقرآنی قبل از قرآن كاماًل متفاوت می باشد، از اين 
رو برای رسيدن به درك درستی پيرامون زن و منزلت 

او، بايد در قرآن تأمل نمود.33
در كتابهــای عهدين، تعابيری وجود دارد كه نشــان 
می دهد زن برای آســايش و آرامش مرد آفريده شده 
است؛ يعنی اصل را در حيات، مردان و زنان را برای 
مردان و طفيلی آنــان می دانند، به طوری كه زن بايد 
آسايش مرد را فراهم ســازد؛ يعنی آرامش بخشی، 
امری يك ســويه است و در اين صورت، اگر نگوييم 
آرامش بخشی زن به مرد، نوعی تمجيد نيست، قطعًا 
نشــانه فروتری زن نيز نمی باشــد؛ زيرا در پرتو آن، 
اضطرابهــا و نگرانيها از فكر و انديشــه مرد از بين 
می رود، برای همين مردان در كنار همسران می توانند 
به نحو صحيح، نقش خويــش را ايفا كنند؛ زيرا آنها 
نيازمند آرامش اند و آرامش يافتن در كنار بيگانه مهيا 
نمی شود، از اين رو خداوند، زن را آفريد، تا سكينه و 
آرامش مرد باشد.34 در حقيقت وصف عاطفه، آرامش 
يافتن و مانند آن، از اوصاف مشترك زن و مرد است، 

ولی اصالت آن برای زن است.
ماواِت َو اْلَْرِض َجَعَل  قرآن كريم می فرمايد: »فاِطُر السَّ

32. قرآن و مسأله زن، صص245-241.
33. »شخصیت شناسی زنان در قصه های قرآن«، ص72.

34. »مبانی شخصیت زن از دیدگاه اسالم«، ص202.
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لَُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزواجًا«؛35 »پديدآورنده آسمانها و 
زمين است. از خودتان برای شما جفتهايی قرار داد« 
و ســپس آن را به عنوان نشــانه ای مثال می زند: »َو 
ِمْن آیاِتِه َأْن َخَلَق لَُكْم ِمْن َأْنُفِســُكْم َأْزواجًا لَِتْسُكُنوا 
ًة َو َرْحَمًة ِإنَّ في  ذلَِك َلیاٍت  ِإلَْیها َو َجَعَل بَْیَنُكْم َمَودَّ
ُرون «؛36 »و از نشانه های او اينكه از ]نوع [  لَِقْوٍم َیَتَفكَّ
خودتان همســرانی برای شــما آفريد تا بدانها آرام 
گيريد، و ميانتان دوستی و رحمت نهاد. آری، در اين 
]نعمت [ برای مردمی كه می انديشــند قطعًا نشانه هايی 
است « و در جای ديگر می فرمايد: »ُهَو الَّذي َخَلَقُكْم 
ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َو َجَعَل ِمْنها َزْوَجها لَِیْسُكَن ِإلَْیها«؛37 
»اوست آن كس كه شــما را از نفس واحدی آفريد، 
و جفــت وی را از آن پديد آورد تا بدان آرام گيرد«. 
قرآن كريم، مؤانســت و ارتباط قلبی كه زن در وجود 
همســر خود برقرار می كند، را قبل از ميل جنسی و 
شــهوانی معرفی می كند و ايــن بيانگر نقش مهم زن 
می باشد. »ســكون« به معنای استقرار و ثبات است 
و به چيزی كه با آن اطمينان و اســتقرار حاصل آيد، 
گويند.38 آرامش در آيه، امر طرفينی می باشــد؛ زيرا 
منشأ آرامش مرد در سايه انس زن، می باشد و اين به 
خاطر مودت و رحمتی است كه خداوند در بين آنان 

قرار داده است.
بــا توجه به ديدگاه مفســران، آرامش در زوجين كه 
يكی از فضايل اخالقی ويژه زنان در قرآن كريم است، 
مورد بررسی قرار می گيرد. مفسران شيعه و اهل سنت، 
پيرامون مرجع ضمير »ِإلَْیها« در آيات 21 سوره روم 
و 189 ســوره اعراف، ديدگاههايی را مطرح می كنند 

كه عبارتند از:
1. گروهــی مرجع ضميــر »ِإلَْیها« را نفس انســان 
می دانند و آرامش را امری طرفينی در ارضای جنسی 
يكديگر كه مكمل همديگر هســتند، برمی شمارند؛ از 

35. شوری، 11.
36. روم، 21.

37. اعراف، 189.
38. لسان العرب، ج2، ص291.

جمله قائالن به آن، عالمه طباطبايی می باشد، گرچه 
عالمه در آيه 189 ســوره اعراف سكون را به جنس 
زن اختصاص می دهد.39 شــيخ طوســی نيز قائل به 

اصالت نفس انسان در ايجاد آرامش می باشد.40
2. بيشتر اهل ســنت، قائل به خلقت حوا از ضلع آدم 
می باشــند و ضمير »ِإلَْیها« را نفس انســان معرفی 
می كنند و الفت و انس را به هردو نسبت می دهند؛ از 

جمله قائالن به آن زمخشری می باشد.41
3. گروهی قائل به خلقت حوا از ضلع آدم می باشند، 

ولی مرجع ضمير »ِإلَْیها« را به زن نسبت می دهند.42 
4. برخی ماننــد ابن جوزی قائل بــه خلقت حوا از 
ضلع آدم می باشــند و آرامش را به »ازواج« نسبت 

می دهند.43
در مجموع می تــوان گفت: عملكرد انســانی جفت 
الزم و ملزوم زن و مرد در قرآن كريم در ســه سطح 
جســمانی، اجتماعی و اخالقی می باشد كه ميان اين 
جفت بشــری مرد و زن يك پيوند تــوأم با آرامش 
نهفته اســت و هردو به همديگــر آرامش می دهند، 
بنابرايــن قرآن آشــكارا پيونــدی الزم بين اعضای 
كارآمــد هر جنس، همانند بازتاب هم بســتگی ميان 
جفتهای ضروری همه مخلوقات، ترســيم می كند.44 
بيشتر مفسران مرجع ضمير »ِإلَْیها« را به جنس مؤنث 
اختصاص می دهند و به معنای كشش جنس مذكر به 
آن برای رسيدن به آرامش جسمی و روحی می دانند؛ 
فخررازی، طبرسی، مكارم شيرازی و قرائتی از جمله 

قائالن به آن می باشند.45

39. الميزان، ج8، ص374.
40. التبيان، ج8، ص240؛ تفســير الصافي، ج4، ص129؛ تفسير نور 

الثقلين، ج4، ص174.
41. الكشــاف، ج3، ص472. نیز ر.ک: الدر المنثور، ج5، ص154؛ 

جامع البيان، ج21، ص21؛ روح المعانی، ج11، ص32.
42. الجامع الحكام القرآن، ج14، ص17.

43. زاد المسير، ج3، ص420.
44. قرآن و زن، ص66.

45. مفاتيح الغيب، ج25، ص91؛ مجمع البيان، ج8، ص471؛ تفسير 
نمونه، ج16، ص391؛ جوامع الجامع، ج8، ص471؛ تفسير نور، ج9، 

ص189.
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قابلیتها و استعدادهای زنان در قرآن كریم
خداوند متعال با توجه به ساختار وجودی زنان، قابليتها 
و اســتعدادهايی به نوع زن در ســه نقش دختری،46 
همســری47 و مادری48 داده اســت كه مردان فاقد آن 
می باشــند؛ زيرا او می تواند برای ارائه انديشــه هايش 
طرايف حكمت را در ظرايــف هنر به نمايش گذارد. 
برخی مانند جوادی آملی قائل به كامل تر بودن مظهريت 
خداوند توسط زن نسبت به مردان هستند؛ زيرا مرد فقط 
مظهر قبول و انفعال است، ولی زن عالوه بر آن، مظهر 
فعل و تأثير الهی نيز هست و در مرد تصّرف می كند و 

او را مجذوب خود می سازد.49
ويژگيهای متفاوت جسمی و روحی زن و مرد، ريشه 
در ضرورت زندگی اجتماعی دارد و همين ويژگيهای 
نفسانی و عقالنی است كه اين دو جنس را در آفرينش 
ذاتی از هم متمايز ســاخته و تفاوتهايی را در وظايف 
آنان در عرصه زندگی به وجود آورده است؛ تقسيمی 
عادالنه و متناســب با توانمنديهای هريك و عدالتی 
فراگير در عرصه تكليف و اختيار كه ناشی از عملكرد 
حكيمانه خداوند نسبت به آنان است.50 زنان با توجه 
به گرايشــهای نهادينه وجودی بيشتر وامدار طبيعت 
هستند و با آن رابطه ای تنگ دارند، چنان كه مرد هم با 
اقبال به زن به زندگی و طبيعت خو گرفته و با تعلقات 
آن دمساز شده است.51 مواردی كه در خصوص پايه 
انديشــه زنان و قابليتهای فكری و فيزيكی آنها بيان 
شــده است، يا منهياتی كه شايســتگی ايشان را زير 
سؤال می برد، ناظر به واقعيت حياتی و در مقام تعديل 

و ترغيب به بهره وری واقع بينانه از آنها بوده است.52

46. قصص، 25. 
47. ر.ک: اعراف، 189؛ روم، 21.
48. ر.ک: قصص، 7؛ تحریم، 12.

49. زن در آيينه جالل و جمال، ص249.
50. »جایگاه ممتاز زن در قرآن و پاســخ به چند شبهه«، ص227؛ 

»شخصیت شناسی زنان در قصه های قرآن«، ص72.
51. آل عمران، 14؛ بقره، 223. ر.ک: الميزان، ج2، ص213؛ التحرير 

و التنوير، ج2، ص355؛ التبيان، ج2، ص222.
52. الكشاف، ج1، ص342؛ الميزان، ج3، ص95.

قابليت فردی زن و مرد هيچ تفاوتی باهم ندارد؛ زيرا 
خداونــد متعال در ارتباط با هردو واژه »نفس« را به 
كار می بــرد.53 بنابراين هــر توانايی كه در زن و مرد 
وجود دارد، نمی تواند نشــانه ارزشی ذاتی باشد، در 
ايــن صورت اختيار و اراده آزاد بی معنا خواهد بود و 
مشكل آنجا پديد می آيد كه بخواهيم زمان و چگونگی 
بروز اين تفاوتها را تعيين كنيم. سيد قطب قائل است 
كــه فطرت، مرد را مــرد، و زن را زن می كند، اما در 
ادامــه تأكيد می كند كه اين تمايــز هيچ ارزش ذاتی 
ندارد.54 ولی زمخشــری و طبرسی می گويند: مردها 
از جانب خدا بر زنها از جهت عقل، ساختار جسمی، 
اراده و قدرت جسمانی، برتری داده شده اند.55  طوسی 
نيز به برتری عقالنيت و قدرت تصميم گيری اشــاره 
می كند.56 گرچه مفســران به هيچ بخشی از متن قرآن 
اســتناد نمی كنند، چنين تأكيدی با بيان اين مطلب كه 
مردها حق ندارند به اجبار بــر زنان غلبه كنند، يا با 
آنها رفتار متكبرانه داشــته باشند، از بين نمی رود.57 
بنابريــن می توان گفت: تفاوتهای تكوينی موجود بين 
زن و مرد، مبتنی بر تفاوت نقشــها و وظايف طبيعی 
آنان است، به گونه ای كه آنها را در ايفای نقش محوله 
ياری می دهد.58 الزم به ذكر است كه تفاوتها تنها در 
امور مطلوب و اوصاف پســنديده محدود است؛ زيرا 
معقول نيست صفتی مذموم، انسان را در تحصيل هدف 
آفرينش ـ ايفای نقشــهای طبيعی ـ ياری دهد، پس 
هيچ صفت ناپســندی نمی تواند سبب امتياز يكی بر 
ديگری باشــد. ويژگيهايی كه محور تفاوت هستند، 
چنين نيستند كه در يك صنف باشند و در صنف ديگر 
اصاًل نباشد، بلكه تفاوت آنها در حد اشتداد و ضعف 

53. ر.ک: بقره، 286.
54. فی ظالل القرآن، ج4، ص2339.

55. الكشــاف، ج1، ص505؛ مجمــع البيــان، ج3، ص68؛ جوامع 
الجامع، ج1، ص253.

56. التبيان، ج3، ص189.
57. قرآن و زن، صص84و85.

58. فــی ظالل القرآن، ج2، ص650؛ الميزان، ج4، ص344؛ التحرير 
و التنوير، ج4، ص113.
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اين ويژگيها است، مانند اينكه احساسات زن و تدبير 
مرد بيشتر می باشد و آشكار است كه مردان هم دارای 
احساســات و زنان نيز دارای تدبير هستند و بايد اين 
تفاوتها در تشريع و هرگونه برنامه ريزی برای زنان و 
مردان مد نظر قرار گيرد، تا به گونه ای باشد كه آنها را 
در ايفای نقشهای خويش ياری دهد كه البته اين نكته 

فقط از راه وحی امكان پذير است.59

فضایل اخالقي ناظر به نقش زن در خانواده از 
منظر قرآن كریم

اين فضايل در دو نقش همســری و مــادری تبيين 
می شود:

1( نقش همسری
با توجــه به آيات قرآن كريم: » َأْزواجــًا َخْیراً ِمْنُكنَّ 
ُمْســِلماٍت ُمْؤِمناٍت قاِنتاٍت تائِباٍت عابِداٍت سائِحاٍت 
باٍت َو َأْبكاراً«؛60 »همسرانی بهتر از شما: مسلمان،  َثیِّ
مؤمــن، فرمان بر، توبــه كار، عابــد، روزه دار، بيوه و 
الِحاُت قاِنتاٌت  دوشــيزه به او عوض دهد« و »َفالصَّ
حاِفظــاٌت لِْلَغْیِب بِما َحِفَظ اهلل «؛61 »زناِن درســتكار، 
فرمان بردارند ]و[ به پاس آنچه خدا ]برای آنان [ حفظ 
كرده، اسرار ]شوهراِن خود[ را حفظ می كنند«، ايجاد 
آرامش برای همســر از فضايل اخالقی ويژه زنان در 
قرآن كريم می باشــد كه می توانــد الگويی برای همه 

مسلمانان به هنگام انتخاب همسر باشد.62
خداوند متعال در قرآن كريم، همسران الگو و صالحی 

را معرفی كرده است كه از اين قرارند:
الف( حضــرت فاطمه)س(: از ُخــّزان علم خداوند، 

59. ر.ک: تحریم، 5-12؛ بقره، 223. نیز ر.ک: هنر عشــق ورزيدن، 
ص53؛ زن در فرهنگ و انديشه اسالمی، ص235.

60. تحریم، 5.

61. نساء، 34.
62. الميزان، ج19، ص333؛ تفســير الصافي، ج5، ص195؛ ارشاد 
االذهان، ج1، ص566؛ مفاتيح الغيب، ج30، ص571؛ تفســير قمی، 
ج2، ص377؛ تفســير احســن الحديث، ج11، ص234؛ تفسير كنز 
الدقائق، ج13، ص332؛ تفســير الكاشــف، ج7، ص364؛ التفسير 

المبين، ج1، ص752.

معصومه و طبق تفاسير شيعه، سرور همه زنان در همه 
زمانها می باشد.63 تفاســير اهل سنت معتقدند كه اين 
ويژگی به چند نفر برمی گردد كه يكی از آنها حضرت 
فاطمه)س( می باشــد،64 البته برخی مانند سيد قطب، 
مصداق آيــه را تنها حضرت مريــم)س( می دانند.65 
برخی مصداق »كوثر« در سوره كوثر را نيز حضرت 

فاطمه)س( می دانند.66
ب( همسر فرعون: با وجود ادعای ربوبيت همسرش 
و فشــارهای حاكــم بــر جامعــه آن روز، دعوت 
موسی)ع( را لبيك گفت و شــجاعانه بر ايمان خود 
پافشاری نمود.67 بنابراين خداوند او را الگويی برای 
مؤمنــان مثال می زند: »َو َضَرَب اهللُ َمَثاًل لِلَّذیَن آَمُنوا 
اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قالَْت َربِّ اْبــِن لي  ِعْنَدَک بَْیتًا ِفي 
ني  ِمَن الَْقْوِم  ني  ِمــنْ ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو نَجِّ الَْجنَِّة َو نَجِّ
الِمین «؛68 »و برای كســانی كــه ايمان آورده اند،  الظَّ
خدا همســر فرعون را َمثَــل آورده، آن گاه كه گفت: 
»پروردگارا، پيش خود در بهشت خانه ای برايم بساز، 
و مرا از فرعون و كردارش نجات ده، و مرا از دســت 

مردم ستمگر بَِرهان«.
ج( حضرت خديجه)س(: اولين زن مســلمان، بانويی 
عاقل، شريف، پرهيزكار و پاك دامن بود كه به اعتقاد 
مفســران فريقين، عمــر و مال خــود را به همدلی، 

همسری، همرازی و همراهی پيامبر)ص( گذراند.69
2( نقش مادری

63. التبيان، ج2، ص456؛ مجمع البيان، ج2، ص746؛ البرهان، ج1، 
ص618؛ اليقين، ص318.

64. الدر المنثــور، ج2، ص23؛ روح المعانی، ج2، ص149؛ مفاتيح 
الغيب، ج8، ص218.

65. فی ظالل القرآن، ج1، ص396؛ الميزان، ج3، ص189.
66. تفســير من وحی القرآن، ج24، ص447؛ تبييــن القرآن، ج1، 

ص625.
67. مجمع البيان، ج10، ص480؛ الكشــاف، ج4، ص572؛ التبيان، 

ج10، ص54؛ التحرير و التنوير، ج28، ص338.
68. تحریم، 11.

69. الكشــاف، ج4، ص768؛ فــی ظالل القــرآن، ج6، ص3927؛ 
الميــزان، ج2، ص328؛ مفاتيح الغيــب، ج31، ص199؛ فتح القدير، 

ج5، ص559.
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مادر، قلب خانه و مظهر عشق، مهر، عاطفه، احساس، 
محبت و صفا است و اگر او منشأ فضايل اخالقی در 
خانواده باشــد، اعضای خانواده را به سوی سعادت 
و اگر منشــأ رذيلت باشد، به سمت تباهی و بدبختی 
سوق می دهد. بنابراين خداوند متعال برای جايگاه او 

در قرآن كريم، ارزشی مضاعف قائل شده است.70
قرآن كريــم زن را عامل بقای نوع بشــر می داند و 
می فرمايد: »ِنســاُؤُکْم َحْرٌث لَُكْم َفْأُتــوا َحْرَثُكْم َأنَّی 
ْنُفِســُكْم َو اتَُّقوا اهلَل َو اْعَلُموا َأنَُّكْم  ُموا ِلَ ِشــْئُتْم َو َقدِّ
ــرِ الُْمْؤِمنیَن«؛71 »زناِن شما كشتزار شما  ُمالُقوُه َو بَشِّ
هســتند. پس، از هرجا ]و هرگونه [ كــه خواهيد به 
كشــتزار خود ]در[ آييد، و برای شخص خودتان ]در 
بهره مندی از آنها[ پيش دستی 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 كريم از اين قرارند:

الــف( مادر حضرت عيســی)ع(: خداوند در آيه »َو 
َمْرَیَم اْبَنَت ِعْمراَن الَّتي  َأْحَصَنْت َفْرَجها َفَنَفْخنا فیِه ِمْن 
َقْت بَِكِلماِت َربِّهــا َو ُکُتِبِه َو کانَْت ِمَن  ُروِحنا َو َصدَّ
الْقاِنتیــَن«؛72 »و مريم دخِت عمران را، همان كســی 
كه خــود را پاك دامن نگاه داشــت و در او از روح 
خود دميديم و ســخنان پروردگار خود و كتابهای او 
را تصديق كرد و از فرمان برداران بود«، او را مصداق 
مــادری پاك دامن، صديقــه و فرمان بــردار معرفی 

می نمايد.
ب( مادر حضرت مريم)س(: خداوند برای نشان دادن 
نقش مــادر در تربيت فرزندان، به مــادران نمونه ای 
همچون مــادر حضرت مريم)س( اشــاره می نمايد: 
»ِإْذ قالَِت اْمــَرَأُت ِعْمراَن َربِّ ِإنِّي نََذْرُت لََك ما في  
میُع الَْعلیم «؛73  ي ِإنََّك َأْنَت السَّ راً َفَتَقبَّْل ِمنِّ بَْطني  ُمَحرَّ
»چون زِن عمران گفت: پروردگارا، آنچه در شــكم 

70. نظام حيات خانواده در اسالم، ص1.
71. بقره، 223. ر.ک: الكشاف، ج1، ص267؛ التبيان، ج2، ص222.

72. تحریم، 12.
73. آل عمران، 35.

خود دارم نذر تو كردم تا آزاد شــده ]از مشاغل دنيا 
و پرستشــگر تو[ باشد، پس، از من بپذير كه تو خود 

شنوای دانايی«.
ج( مادر حضرت موسی)ع(: خداوند در آيه »َو َأْوَحْینا 
ِإلی  ُأمِّ ُموســی  َأن  َأْرِضعیِه َفِإذا ِخْفِت َعَلْیِه َفَألْقیِه ِفي 
وُه ِإلَْیِك َو جاِعُلوُه  الَْیمِّ َو ال َتخافي  َو ال َتْحَزني  ِإنَّا َرادُّ
ِمَن الُْمْرَســلیَن«؛74 »و به مادر موسی وحی كرديم كه 
او را شــير ده، و چون بر او بيمناك شــدی او را در 
نيــل بينداز، و مترس و اندوه مــدار كه ما او را به تو 
بازمی گردانيم و از ]زمره [ پيمبرانش قرار می دهيم«، به 
الهام وحی به مادر حضرت موسی)ع( اشاره می نمايد. 
مفسران شــيعه معتقدند: منظور از وحی همان القا و 
الهام قلبی می باشد.75 برخی از مفسران اهل سنت مانند 
ســيوطی نيز همين عقيده را دارند،76 اما برخی ديگر 
مانند آلوسی معتقدند: مصداق وحی به مادر حضرت 
موسی)ع(، می تواند رؤيای صادقه، الهام قلبی و حتی 

ارسال جبرئيل باشد.77

فضایل اخالقي ناظر به نقش زن در اجتماع از 
منظر قرآن كریم 

با آمدن دين اســالم، زنان بــا خطاب گرفتن در قرآن 
كريم، دارای مسئوليتهای اجتماعی همگام با مردان، و 
حتــی گاهی مقدم تر از مردان شــدند؛ زيرا آنها در نُه 
سالگی شايسته خطاب تكليف الهی و به دوش گرفتن 
مسئوليتهايی شــدند؛78 يعنی خداوند متعال تواناييهای 
جســمی و روحی در آنها قرار داده است كه می توانند 
آمادگی الزم را برای حاضر شدن مقابل باری تعالی و 
تكلم با او داشته باشند و اين موهبت و فضيلتی است كه 
تنها در جنس وجودی زن نهاده شده است، تا به واسطه 

74. قصص، 7.
75. الميزان، ج16، ص10؛ مجمع البيان، ج7، ص378؛ التبيان، ج8، 

ص131.
76. الدر المنثور، ج5، ص120.

77. روح المعانی، ج10، ص255.
78. »بلوغ دختران«، ص8.
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آن زن متقبل مســئوليتها و پذيرای نقشــهای ديگر در 
خانواده و اجتماع شود و متقاباًل بتواند فضايل اخالقی 
ويژه ای را در خود پرورش دهد؛ زيرا نور ملكوتی كه در 
نماز و فرايض دينی است، باعث تقويت روح ملكوتی 
او می شود و اين در حالی است كه مردان در 15 سالگی 
به آن نائل می شــوند و برخی از مفســران نيز مصداق 
بارز برخی آيات از قبيل »َوَأْنَبَتَها نََباًتا َحَسًنا«؛79 »و او 
را نيكــو بار آورد« را آمادگی زودتر دختران در انجام 

عبادات و طاعات خداوند می دانند.80
اســالم با در نظر گرفتن ابعاد مــادی و معنوی زن و 
تأثير اعمال و رفتار وی در سعادت ابدی او و ديگران، 
مقرراتی را برای حضــور زن در اجتماع وضع كرده 
اســت؛ اين مقررات عالوه بر حمايت از زنان در بُعد 
مادی و بهينه سازی روابط اجتماعی آنان، حافظ منافع 
و كرامت انســانی آنان نيز هســت. بی توجهی به اين 
دسته از مقررات، پيامدهای جبران ناپذيری برای زنان 
و جامعه اســالمی به دنبال خواهد داشت.81 خداوند 
متعال برای اهميت دادن بــه حضور زنان در اجتماع 
و از طرفی رشــد فضايل اخالقی متناســب با آن، به 
حضور عفيفانه دختران شــعيب)ع( به عنوان شاخصه 

مهم حجاب و عفاف اشاره می كند.82
خداوند متعال در قرآن كريم به فعاليت اجتماعی زنان 
شامل فعاليتهای دينی، فرهنگی و تربيت فرزند اشاره 
می كند. همچنين به فعاليت اقتصادی آنان اشاره كرده 
اســت؛ مانند حق مالكيــت زن ـ ارث زن83 و آيات 
دال بر دادن اموال زنان با لفظ »معروف« كه شــامل 
عدم جواز گرفتن اموال زنان،84 مهريه،85 متعه طالق،86 

79. آل عمران، 37.
80. تفسير شريف الهيجی، ج1، ص318؛ مجمع البيان، ج2، ص740؛ 

روح المعانی، ج2، ص134.
81. »زن و کیفیت حضور او در اجتماع از منظر قرآن«، صص76و77.

82. ر.ک: قصص، 25.
83. ر.ک: نساء، 176.
84. ر.ک: نساء، 19.
85. ر.ک: نساء، 19.
86. ر.ک: بقره، 241.

هزينه زندگی87 و تأمين مسكن88 می شود.

نتیجه گیری
1. خداوند متعال در قــرآن كريم با معرفی الگوهای 
فضيلت و نماياندن فضايل اخالقی ويژه آنها، قابليتهای 
فردی، خانوادگــی و اجتماعی انســانها را همراه با 
حقوقشــان تبيين كرده، به گونه ای كه به وسيله برخی 
اسباب نظير مادری و همسری، فضايل اخالقی ويژه ای 
را برای زنان به منظور رســيدن به تكامل معنوی قرار 

داده است.
2. نقش همســری زنــان در قرآن كريــم، از اهميت 
ويژه ای برخوردار است؛ زيرا همسر خوب و موفق كه 
ويژگيهايی همچون اسالم، ايمان، اطاعت، صالح بودن، 
محافظت، توبه، عبــادت، روزه داری و ايجاد آرامش 
برای همسر را داشته باشد، می تواند مقدمات پيشرفت 
همســرش را فراهم نمايد. از نظر مفســران فريقين، 
ايجاد آرامش روانی از خصلتهای ويژه زنان می باشد 

كه نسبت به مردان پررنگ تر است.
3. خداوند متعال برای سهولت در دستيابی به فضايل 
اخالقی كه با نقش همســری به دست می آيد، از يك 
سو اســوه هايی را معرفی می كند؛ از جمله: حضرت 
زهرا)س(، همسر فرعون و خديجه همسر پيامبر)ص(. 
از ســوی ديگر برای اينكه زنان به عواقب شوم گام 
نهادن در مسير انحراف آگاه شوند و از رذايل اخالقی 
دوری نمايند، همسر لوط)ع( و همسر نوح)ع( را مثال 
می زند. اين مطلب مورد اتفاق مفسران فريقين می باشد 
و تنها اختالف آنها به مصاديق برخی آيات برمی گردد.
4. همســر خوب و نمونه در قرآن كريــم كه پايبند 
به حفظ ارزش وجودی خود باشــد، مسّلمًا می تواند 
مادری موفق باشد؛ مادری كه پايه های اصلی و قوام 
نسل بشريت به او برمی گردد. اين موهبت تنها فضيلت 
ذاتی زنان می باشــد كه با ايفــای خوب آن می توانند 
بهترينهــا را در دنيا و آخرت بــرای خود رقم بزنند. 

87. ر.ک: بقره، 233.
88. ر.ک: طالق، 6.
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قرآن كريم، برای راهيابی زنان به اين مهم، اسوه هايی 
با فضيلت نظير مادر حضرت موسی)ع(، مادر حضرت 
عيسی)ع( و مادر حضرت مريم)س( را معرفی می كند.

5. از منظر مفســران فريقين، قرآن كريم برای حضور 
زنــان و فعاليتهای اجتماعی آنهــا در ابعاد گوناگون 
فرهنگی، اقتصادی و سياسی، ضابطه رعايت حجاب 

را تعريف می كند و برای برخورد زنان با اطرافيان در 
محيط خانواده و جامعه، اصولی را قرار داده اســت 
كه با رعايت كــردن آن، زن می تواند فضايل اخالقی 
همچون حيا و عفاف را در خود تقويت نمايد كه نمونه 

بارز آن دختران شعيب)ع( می باشد.

- قرآن كريم، ترجمه محمدمهدی فوالدوند.
- آلوســی، ســيد محمود بن عبداهلل، روح المعانی فی 
تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی،  بيروت، دارالكتب 

العلمية،  1415ق.
- ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، زاد المسير فی علم 

التفسير، بيروت، دارالكتاب العربي،   1422ق .
- ابن ســيده، علی بن اســماعيل، المحكم و المحيط 

االعظم، بيروت، دارالكتب العلمية، 1421ق.
- ابن طاووس، علی بن موسی،  اليقين باختصاص موالنا 

علي)ع( بإمرة المؤمنين،  قم،  دارالكتاب،  1413ق.
- ابن عاشور، محمدطاهر بن محمد، التحرير و التنوير، 

بی جا، بی نا، بی تا.
- ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، قم، 

مكتب االعالم االسالمي ، 1404ق.
- ابن منظور، محمد بن مكرم ، لســان العرب، بيروت،  

دارصادر، 1414ق.
- ازهری، محمد بــن احمد، تهذيب اللغــة، بيروت،  

داراحياء التراث العربي،  1421ق.
- بحرانی، سيد هاشم ، البرهان فی تفسير القرآن،  تهران، 

بنياد بعثت، 1416ق.
- جمشيدی، اسداهلل؛ و ديگران، زن در فرهنگ و انديشه 
اســالمی: جستاری در هستی شناسی زن، قم، مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(، 1385ش.

- جوادی آملی، عبداهلل، تفسير انسان به انسان )نظريه 
جديد پيرامون معرفت شناســی انســان(، قم، اسراء، 

1385ش.
- همــو، زن در آيينه جــالل و جمال، قم، اســراء، 

1378ش.
- حجتی، سيد محمدباقر، اسباب النزول، تهران، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1377ش.
- حســينی شــيرازی، محمد، تبيين القرآن،  بيروت،  

دارالعلوم،  1423ق.
- حقانی زنجانی، حسين، »تعريف فضيلت و سعادت 
و طبقه بندی فضائل و رذائل از ديدگاه ارسطو«، مجله 

درسهايی از مكتب اسالم، شماره 6، 1377ش.
- حموی، صبحی، المنجد الوسيط فی العربية المعاصرة، 

بيروت، دارالمشرق، 2003م.
- حويزی، عبدعلی بن جمعه،  تفســير نور الثقلين، قم ،  

اسماعيليان،  1415ق.
- خمينی، سيی روح اهلل، شــرح چهل حديث، تهران، 
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1371ش.

- راغب اصفهانی، حســين بن محمد، مفردات الفاظ 
القرآن، دمشق، دارالقلم، بيروت، الدار الشامية، 1412ق.
- رضايی، محمدمهدی، »شــخصيت شناسی زنان در 

قصه های قرآن«، مجله بينات، شماره 21، 1378ش.
- زمخشــری، محمود بن عمر، الكشــاف عن حقائق 
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غوامض التنزيل، بيروت،  دارالكتاب العربي،  1407ق.
- سبحانی، جعفر، »بلوغ دختران«، مجله فقه، شماره 

24، 1379ش.
- سبزواری نجفی، محمد بن حبيب اهلل، ارشاد االذهان 
للمطبوعات،  دارالتعارف  بيروت،   القرآن،  تفســير  الی 

 1419ق.
- ســحابی، هاله، »حقوق و وظايف زنان در قرآن«، 

مجله بازتاب انديشه، شماره 77، 1385ش.
- ســيوطی، عبدالرحمن بن ابی بكر، الدر المنثور فی 
تفســير المأثور، قم،  كتابخانه آية اهلل مرعشــی نجفی، 

1404ق.
- شــريف الهيجی، محمد بن علی،  تفســير شريف 

الهيجی، تهران ،  نشر داد، 1373ش.
- شــوكانی، محمد بــن علی،  فتح القديــر، بيروت ، 

دارابن كثير؛ دارالكلم الطيب،  1414ق.
- طاهری نيــا، احمد، »زن و كيفيــت حضور او در 
اجتماع از منظر قرآن«، مجله معرفت، شــماره 107، 

1385ش.
- طباطبايی، ســيد محمدحســين، الميزان فی تفسير 

القرآن، قم، دفتر انتشارات اسالمی ، 1417ق.
- طبرســی، فضل بن حســن، جوامع الجامع،  تهران،  

دانشگاه تهران؛ قم، مديريت حوزه علميه،  1377ش.
- همــو، مجمــع البيان فی تفســير القــرآن، تهران، 

ناصرخسرو، 1372ش.
- طبری، محمــد بن جرير، جامع البيان فی تفســير 

القرآن، بيروت ، دارالمعرفة،  1412ق.
- طوســی، محمد بن حسن، التبيان فی تفسير القرآن، 

بيروت، داراحياء التراث العربی، بی تا.
- عبدالتــواب، رمضان، مباحثــی در فقه اللغه و زبان 
شناسی عربی، ترجمه حميدرضا شيخی، مشهد، آستان 

قدس رضوی، 1367ش.
- عليشــاهی قلعه جوقــی، ابوالفضل؛ و بی بی زينب 
حســينی، »حوزه معنايی واژه نساء در قرآن كريم«، 

مجله فرهنگی اجتماعی زنان، شماره 49، 1389ش.

- فخررازی، محمد بن عمــر،  مفاتيح الغيب،  بيروت، 
داراحياء التراث العربی،  1420ق.

- فرانكنــا، ويليام كي، فلســفه اخالق، ترجمه هادي 
صادقي، قم، كتاب طه، 1383ش.

- فراهيدی، خليل بن احمد، كتاب العين،  قم،  هجرت، 
 1409ق.

- فروم، اريك، هنر عشــق ورزيــدن، ترجمه پوری 
سلطانی، تهران، مرواريد، 1373ش.

- فضل اهلل، محمدحســين ، تفســير من وحی القرآن،  
بيروت ، دارالمالك، 1419ق.

- فيض كاشاني، محمدمحسن بن شاه مرتضی، تفسير 
الصافي ، تهران، صدر، 1415ق.

- قائمــی، علی، نظام حيــات خانواده در اســالم، 
تهران، انجمن اوليا و مربيان جمهوری اســالمی ايران، 

1367ش.
- قرائتی، محسن،  تفســير نور، تهران ، مركز فرهنگی 

درسهايی از قرآن،  1383ش.
- قرشی، سيد علی اكبر، تفسير احسن الحديث، تهران،  

بنياد بعثت،  1377ش.
- قرطبــی، محمد بن احمد، الجامــع الحكام القرآن، 

تهران، ناصرخسرو، 1364ش.
- قطب، ســيد، فی ظــالل القرآن، بيــروتـ  قاهره، 

دارالشروق،  1412ق.
- قمی مشــهدی، محمد بن محمدرضا، تفســير كنز 
الدقائق و بحر الغرائب، تهران،  وزارت ارشاد اسالمی، 

 1368ش.
- قمی، علی بن ابراهيم،  تفســير قمی، قم،   دارالكتاب، 

 1367ش.
- محمدی گيالنی، محمد، درســهای اخالق اسالمی، 

تهران، سايه، 1378ش.
- مدنی شــيرازی، ســيد علی خان بن احمد، الطراز 
االول، مشــهد، مؤسســه آل البيت)ع( الحياء التراث، 

1384ش.
- مرتضی زبيــدی، محمد بن محمد، تاج العروس من 
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جواهر القاموس ، بيروت، دارالفكر،  1414ق.
- مصطفوی، حسن ، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، 
بيروت ـ قاهره ـ لندن ، دارالكتب العلمية؛ مركز نشــر 

آثار عالمه مصطفوي ، 1430ق.
- معرفت، محمدهادی، »جايگاه ممتاز زن در قرآن و 
پاسخ به چند شبهه«، ترجمه غالم نبی گلستانی، مجله 

الهيات و حقوق، شماره 4-5، 1381ش.
- مغنيه، محمدجواد، التفســير المبين، قم، بنياد بعثت  ، 

بی تا.
- همو، تفسير الكاشــف، تهران،  دارالكتب االسالميه، 

1424ق.

- مكارم شيرازی، ناصر، تفسير نمونه، تهران ، دارالكتب 
االسالميه، 1374ش.

- مهدوی راد، محمدعلی؛ و فتحيه فتاحی زاده، »مبانی 
شخصيت زن از ديدگاه اســالم«، مجله علوم انساني 

دانشگاه الزهرا، شماره 40، 1380ش.
- مهريزی، مهدی، قرآن و مسأله زن، تهران، نشر علم، 

1393ش.
- ودود، آمنه، قــرآن و زن )بازخوانی متن مقدس از 
منظر يك زن(، ترجمــه اعظم پويا و معصومه آگاهی، 

تهران، حكمت، 1391ش.
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