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  چكيده
 نسـاء سـورة   117 ةآيـ  در مادينگان، يمعنا به ،اناث يعرب ةواژ فهم در ينسب ثبات باوجود
 و انـاث  يباهمـاي  آن و است كرده مواجه يدشوار با را مفسران كه دارد وجود يا مالحظه
 تفسير از مختلف يها گونه به يرو ،زن جنس يشرانگار از گريز يبرا ،آنان. است شيطان

 ،تا است شده موجب امر اين. كنند گذر چالش اين از مختلف انحاء به تا اند نهاده تأويل و
 آيـه  ايـن  در شـود،  يم ديده كريم قرآن در اناث يكاربردها ديگر ةدربار كه يثبات برخالف
 اين حاضر پژوهش در ياصل سؤال. شوند قائل اناث ةواژ يبرا يمتنوع يمعناها به مفسران
 يبـرا  چـالش  يـك  درگيـر  چگونـه  موردبحـث  ةآيـ  تفسـير  در مسلمان عالمان كه است
 اند؟ كرده عبور چالش اين از يهاي يبند صورت چه با و اند بوده مؤنث جنس يگذار ارزش
 تفسير ينوع عمالً كه يتفسير اقوال يشناس گونه ةمرحل در پژوهش، در شده استفاده روش
 از هم و يشناخت واژه تحليل از هم تحليل بخش در و است انگاره مطالعات است، يتطبيق
 يا گونه به عموماً مفسران كه است آن پژوهش ةنتيج. است شده استفاده ياالديان بين تحليل
 مؤنـث  جـنس  يبـرا  يمنف يگذار ارزش به كه اند كرده تفسير را اناث از موردبحث كاربرد
 از اند، شده اي يگذار ارزش چنين درگير كه يطبران چون ،نادر يمفسران يحت و دشون منجر
  .دشون منجر مؤنث جنس يشرانگار به كه اند كرده استفاده يبند صورت ينوع
  .يتطبيق تفسير ،يشرانگار بتان، جنسيت، ،يمادينگ :ها هواژكليد

  
 مقدمه. 1
 قـرآن كـريم  موارد ازسوي مفسـران و مترجمـان    ةدر كاربردهاي قرآني در هم »اناث« ةواژ

 117ة برانگيز در آي چالش بازگردانده شده است؛ تنها مورد »مادينگان«معناي  بدون مشكل به
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 جهتآن روي به پراكندگي نهاده است، حتي در ةشود كه اقوال مفسران دربار نساء ديده مي
هاي مختلفي هم از آيه در عداد قرائات شاذ ارائه شده اسـت.   همين چالش تفسيري، قرائت

سـازد   متمـايز مـي   قرآن كريمدر  »اُنثَي/ اناث«هاي  اربردهاي واژهچه اين آيه را از ديگر ك آن
جنسيت مؤنث در نگاه بدوي به ظاهر آيه  درموردانگاري و نكوهش قوي  وجود نوعي منفي

ژرفاي معنا آگاه با است كه مفسران آشنا با فرهنگ قرآني را بر آن داشته است تا مخاطب را 
  ند.كننمون  ناي ژرف رهمع ند و با جستن تأويلي مناسب بهكن

نساء  117ة در آي »اناث« ةواژ ةدر اين پژوهش، به تحليل اختالف مفسران و قاريان دربار
د كدام پيچيدگي در معنـا يـا كـدام محـذور آنـان را بـه ايـن        شوشود تا روشن  پرداخته مي

ـ   ةاختالف سوق داده است. مسئل وهش آن اسـت كـه نشـان دهـد اقـوال مفسـران       ژايـن پ
گذاري جنسيتي در فرهنگ تفسيري مسلمانان  اين آيه چه كمكي به درك ارزش درخصوص

اند كه خود را ملزم به حل معناي بدوي اين آيه  كند و مفسران با چه چالشي مواجه بوده مي
  اند. ديده و تأويل آن مي

كار رفته اسـت و مفـرد    به قرآن كريمبار در  شش »اناث« ةدر بيان مسئله بايد گفت واژ
شود. معناي اين واژه، چـه   بار ديده مي  شش »اُنثَيين«صورت مثني  بار و به  هجده» اُنثَي«آن 

 ةدر كاربردهـاي قرآنـي از ثبـات كـافي برخـوردار اسـت و جـز در آيـ         ،مفرد و چه جمع
اعـم از انسـان و    ،»مادينگـان  مادينـه/ «معنـاي   بـه  »اُنثَي/ انـاث « موارد ةهم موردمناقشه، در

نيز اشـاره  ، العينعربي، يعني كتاب  ةنام ترين واژه بازگردانده شده است. در كهن ،غيرانسان
؛ 244، 8 ج :1981 (نرينـه) از هرچيـزي اسـت (خليـل     »ذَكَـر «مقابل  »اُنثَي«شده است كه 

  ).145، 15 ج :2001 ازهري
الف كه محل مناقشه و اخت ،قرآن كريمدر  »اناث«كه اشاره شد، تنها مورد از كاربرد  چنان

إِنْ يدعونَ منْ دونه إِلَّا إِنَاثًا وإِنْ يدعونَ إِلَّـا شَـيطَانًا   « فرمايد: اي است كه مي آيه ،آرا واقع شده
 شكسـر خوانند مگر شـيطان   خوانند از جز او مگر مادگاني و نمي نمي« .)117: (نساء »مرِيدا

  ).92  :(شعراني »را
  مـوارد   ةماننـد همـ   ،جا هـم  رسد كه در اين نظر مي بدوي با اين آيه، چنين به ةدر مواجه

  د.شو گرفته شود و آيه بر همين معنا فهم »مادينگان«معناي  به »اناث«سادگي  ديگر، به
تنها تشتت اقوال مفسران از صدر اول را  اي ويژه در آيه وجود داشته است كه نه اما نكته
بلكه اختالفي در فضاي قرائت را هم پديد آورده است كه در سطور بعد بـدان   ،پديد آورده

  پرداخته خواهد شد.
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شـده در اقـوال    كارگرفتـه  هـاي بـه   بنـدي  تحليل صورت روش مورداستفاده در پژوهش
 االديـاني  تطبيقي متون مقدس ازمنظر بين ةسو و بازخواني آن در پرتو مطالع تفسيري ازيك

شناسـي سـاخت معنـا نيـز      بـرد بحـث، در موضـعي از گونـه     ر پـيش است. دديگر  ازسوي
  شود. مي  استفاده
  

  شناسي اقوال مفسران در آيه گونه. 2
ق، طبري در تفسير خود، به وجود پنج قول در تفسير آيـه اشـاره كـرده     4 ةدر انتقال به سد

 حـاتم   ابـي   حاتم به سه قول پرداخته است (ابن  ابي  ) و ابن280 - 278، 5 ج :1405 (طبري
ق، ماوردي از چهار قول و شيخ طوسي از پنج قول  6 ةسد). در 1068 - 1067، 4 ج :1419
). 331، 3 ج :1383؛ طوسـي  530 - 529، 1 ج :2007انـد (مـاوردي    آيه سخن گفتـه  ةدربار

هـاي   واژه ةعموم مؤلفان وجوه و نظـاير دربـار   ،كه بدان اشاره شد اي به ثبات معنايي باتوجه
و تنهـا برخـي بـراي آن مـدخلي      1اند تـا بـدان بپردازنـد،    چندمعنايي نديده »اُنثَي«يا  »اناث«

 گذاشـتن معنـاي مشـهور    ، با مسكوت»اناث«ق) در بحث از  430 از اند. حيري (د بعد نهاده
ة در آيـ  »مردگان فاقد همسر«در اكثر آيات، به دو وجه خاص اشاره كرده است:  »مادينگان«

ق) بـه   478). دامغاني (د 59 :1996در برخي قصص قرآني (حيري  »اندختر«و  ،نساء 117
و سـوم بتـان، كـه     ،ارپايـان هسه معنا اشاره كرده است: نخست دختران، دوم مادينگان از چ

). تفليسي دو معنـاي  43: 1419 نساء نشان داده است (دامغاني 117ة ها در آينمورداخير را ت
دو وجه سخن گفته است: ماديان در عموم كاربردهـاي   نخست را با هم تلفيق كرده، تنها از

  ).34 :1340 نساء (تفليسي 117ة قرآني و بتان در آي
  شود: مي  نساء كاويده 117ة در آي »اناث« ةيكايك اقوال تفسيري دربار ،در سطور بعد

ماننـد الت و   ،هاي عـرب  و مصداقاً ناظر به بت »مادينگان«معناي  به »اناث« »:الف«قول 
انگاشـتند. در ايـن گـروه از اقـوال، دو تبيـين از       ها را مادينه مـي  كه عرب آن ،نات و عزّيم

اج    ،زيد شده از ابومالك، سدي، ابن مفسران اقدم وجود دارد. تبيين نقل و بعدها فـراء و زجـ
خدايگان مشركان است، امثال الت و منات و هزي كه  »اناث«حاكي از آن است كه مراد از 

، 2 ج :2008؛ طبراني 279 - 278، 5 ج :1405 ها نام مادينه نهاده بودند (طبري ر آنمشركان ب
). 112، 2 ج :1374 منظـور   ؛ ابـن 331، 3 ج: 1383؛ طوسي 529، 1 ج :2007 ؛ ماوردي301
شيخ طوسي ناظر به ايـن   تبياناول در  ةماوردي و گزين النكتطبري و  تفسيراول در  ةگزين

  تبيين است.



  1397سال دوم، شمارة دوم، تابستان  ،اسالميمطالعات قرآني و فرهنگ    4

نسـاء   117 ةراه با تفسير از نسفي آي هم ةهمين تبيين در تفسير است كه در ترجم ةبرپاي
جز خداي تعالي مگر آن چيزهـايي را كـه    پرستند به نمي« صورت برگردان شده است:  بدين

 »انـد  هـاي مؤنـث نهـاده    اند، يعني بتان را كه الت و عزّي و منات، نـام  به نزديك ايشان ماده
  ).186، 1 ج :1376 (نسفي

گونـه بيـان    از معاصران هم محمدباقر بهبودي، بـا رويكـرد مشـابه، معنـاي آيـه را ايـن      
نـام زنـان    خواننـد بـه   آن خداياني كه درعوض خداوند جهان بـه خـدايي مـي   « است:  كرده
  ).126 :1395 (بهبودي »اند ناميده

إِنَّ الَّـذينَ لَـا   « ةاز ضحاك بن مزاحم وارد شده است كه با استفاده از آي نقل تبيين ديگر به
 ةساختن مضمون آن با آيـ  ) و مربوط27: (نجم »يؤْمنُونَ بِالĤَْخرَةِ لَيسمونَ الْملَائكَةَ تَسميةَ الْأُنْثَى

 »فرشـتگان «يـا   »دختـران خـدا  «همان  »اناث«موردبحث يادآور شده است كه منظور آيه از 
، 5 ج :1405 شـدند (طبـري   شتگان محسوب ميكه بتان عرب تمثالي براي فر رو است؛ ازآن

). اين تبيين 530 - 529، 1 ج :2007 ؛ ماوردي1068 - 1067، 4 ج :1419 حاتم  ابي  ؛ ابن279
  ماوردي در تفسير آيه است. النكتو  ،حاتم  ابي  ابن تفسيرطبري،  تفسيرسوم در  ةگزين

گرفته اسـت كـه در آن   شكل  نجم سورة 22 - 19 بر آيات  تكيه اين برداشت تفسيري با
نام برده و به اشاره گفتـه   ،هاي عرب ترين بت عنوان سه بت از مهم به ،الت و منات و عزّي

شود كه مشركان  انگاشتند و درادامه اشاره مي ها را دختران خدا مي شده است كه مشركان آن
  ).27: انگاشتند (نجم فرشتگان را مادينه مي

كه بـا هـر بتـي     است و مصداقاً ناظر به جنيان ماده »مادينگان« معناي به »اناث« »:ب«قول 
ند. اين ديدگاه تنها از ابي بن كعب از صحابه نقل شده است، با روايتـي متضـمن ايـن    ا مالزم

 :1313حنبـل    بـن  : احمـد مع كلّ صنم جنيـة ( »با هر بتي يك ماده جن مالزم است«نكته كه 
؛ ضـياء  191، 2 ج :1409؛ نحاس 1067، 4 ج :1419اتم ح  ابي  ، زوائد عبداهللا؛ ابن135، 5  ج

كه ديده  گونه ). همان222، 2 ج :1314 يسيوط و منذر  از ابن نقل به ،362، 3 ج :1410مقدسي 
كـه از معـدود    ،حاتم  ابي  اند. در نقل ابن توجه بوده غالب تفاسير مهم به اين قول بي ،شود مي

  نخست در تفسير آيه آمده است. ةعنوان گزين كننده به اين قول است، مطلب به تفاسير توجه
اي از قبايل  . از حسن بصري نقل شده است كه هر قبيله»بتان«معناي  به »اناث« »:ج«قول 

اشاره  شد. وي متذكر شده است كه در ياد مي »اُنثَي«عرب را براي خود بتي بود كه از آن به 
اُنثَـي بنـي   «رفـت:   كار مـي  با همين بار معنايي در چنين قالبي به »اُنثي« ةبه بت هر قبيله، واژ

، 5 ج :1405 ؛ طبـري 1373، 4 ج :1403 (سـعيد بـن منصـور    »بت فالن قبيله«، يعني »فالن
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تبيـان  سـوم در   ةطبري و گزين تفسيرچهارم در  ة). اين گزين331، 3 ج :1383؛ طوسي 279
  طوسي است.شيخ 

از مجاهد بن جبـر از   نقل باشد، به ،ها يعني بت ،»اوثان«معناي  در اين آيه به »اناث«كه  اين
)، 331، 3 ج :1383؛ طوسـي  280 - 279، 5 ج :1405 مفسران تابعين نيز آمده است (طبـري 

كه توجيهي براي اين كاربرد و ارتباط معنايي مادينگي بـا بـت ذكـر شـود. قرائـت       بدون آن
صـورت   هاي شاذ ديگر بـه  خوانده و همين طور قرائت »اوثان«را  »اناث«منقول از عائشه كه 

كه از آن ياد شد، ازنظر ارزش معنايي همگي دركنار همين قول تفسيري جاي  »وثُناً«و  »وثْناً«
عنـوان   پنجم، ماوردي به ةعنوان گزين را طبري به »اناث«گروه ملحق از تفسير گيرند. اين  مي
  اند. چهارم آورده نةعنوان گزي دوم و طوسي به ةگزين

از مؤلفان كتب وجوه و نظاير هم دامغاني و تفليسي از معدود كسـاني هسـتند كـه بـه     
در  »انـاث «وجوه معنايي  اند، يكي از توجه داده قرآندر  »اناث« ةتعدد وجوه معنايي در واژ

؛ 43 :1419 اند (دامغـاني  نشان داده نساء 117 ةگفته و آن را تنها در آي »بتان«را  قرآن كريم
  ).34: 1340 تفليسي

نظـر تفسـيري از حسـن بصـري، در منـابع       معناي بتان، جز در اين اظهار به »اناث«
انـد ارجاعشـان    اشاره كردهلغوي به اثبات نرسيده است و اندك لغوياني كه بدين معنا 

؛ 106، 15 ج :2001ازهـري  تفسيري منقـول از حسـن بصـري بـوده اسـت (      به ديدگاه
  ).349، 12 ج :1374 منظور  ابن

. اين قول در تفسير آيه، از شماري از مفسران صـدر  »مردگان«معناي  به »اناث« »:د«قول 
نقـل سـعيد بـن     بـه  ،از قتـاده  ،طلحه و ضـحاك  به روايت علي بن ابي ،عباس اول، مانند ابن

دست رسيده است. ازديدگاه اينـان،   به ،نقل مبارك بن فضاله به ،و از حسن بصري ،عروبه ابي
انـد و   جـان و فاقـد روح   خواننـد، بـي   جز خدا مـي  معناي آيه آن است كه هرچه مشركان به

 ابـي   ؛ ابـن 279، 5 ج :1405 طبـري  بنگريد بـه رو عنوان مردگان بر آنان صادق است ( اين از
). نزد طبري، 331، 3 ج :1383؛ طوسي 530، 1 ج :2007 ؛ ماوردي1067، 4 ج :1419 حاتم 

 ةعنـوان گزينـ   دوم و نزد مـاوردي بـه   ةعنوان گزين و شيخ طوسي اين قول به ،حاتم  ابي  ابن
  چهارم آمده است.
 150هاي دوم و سوم هجري نيز كساني چـون مقاتـل بـن سـليمان (د      از مفسران سده

ق) همـين قـول را تـرجيح     308وهب دينـوري (د   و ابن ،ق) 200ق)، يحيي بن سالم (د 
ــليمان   هادد ــن س ــل ب ــد (مقات ــالم   257، 1 ج :1424 ان ــن س ــي ب ؛ 57، 1 ج :1425؛ يحي
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ق) هم كه از معدود عالمـاني اسـت كـه     430). حيري (د بعد 172، 1 ج :1424  وهب   ابن
عنوان وجـه اول از   را به »مردگان«سخن گفته، معناي  »اناث«از چندمعنايي  قرآندر وجوه 

  ).59: 1996وجوه معنايي ذكر كرده است (حيري 
معناي ضعيف و منفعـل. ايـن قـول نـزد مفسـران صـدر اول ديـده         به »اناث« »:هـ«قول 

اي دراز دارد. حسـين بـن علـي وزيـر مغربـي       چنان در فضاي تفسير سابقه شود، اما هم نمي
 »ضعيفاني ناتوان كه قدرتي ندارند«معناي  را به »اناث«فسير خود از اين آيه، ق) در ت 418  د(

از  نقـل  ). شيخ طوسي هـم ايـن قـول را بـه    340، 1 ج :1421 بازگردانده است (وزير مغربي
). توجيـه ايـن   331، 3 ج :1383پنجم مطرح كـرده اسـت (طوسـي     ةعنوان گزين مغربي، به

 »بـودن  ضـعيف «معنـاي   را بـه  »ث ،ن ،أ« ةاسـت كـه مـاد   اقوال كاربردهايي در زبان عربـي  
؛ 341، 1 ج :1421 (وزير مغربي »شمشيري غيربرّان«معناي  به »سيف أنيث«گرداند، مانند  مي باز

  ).331، 3ج  :1383طوسي 
فيروزآبـادي ذيـل   قاموس ق، در شرح  13 ةابوالكمال عاصم، عالم عثماني در اوايل سد

گونـه   را ايـن  »الف«با قول  »ج«اشاره كرده و تفاوت ميان قول  نساء 117 ةبه آي »اناث« ةواژ
يعني  ،اعتبار حكم لفظي است بر معبودهاي مشركان يا به »اناث«توضيح داده است كه اطالق 

معنـاي   اناث بـه  ةيعني گرفتن واژ ،اعتبار حكم معنايي است يا به ،هاي مادينه گذاري به نام نام
 استفاده كرده »ج«و  »الف«عنوان پلي براي پيوند بين دو قول  به »هـ«بتان. وي سپس از قول 

 »اند و از باب انفعـال در حكـم زنـان هسـتند     سبب جامدبودن، منفعل بتان به«گفته است:  و
  ).337، 1 ج :1268 عاصم(

اكبـر   ، عالم عثمـاني اسـت كـه علـي    عاصمگرفتن از همين ديدگاه  رسد با الهام نظر مي به
 در تفسـير خـود آيـه را چنـين ترجمـه كـرده اسـت:        ،لمان معاصر آذربايجانيقرشي، از عا

  ).451، 2 ج :1375(قرشي  »ها ... خوانند جز خدا مگر منفعل نمي«
  

  ارزش تفسيري اختالف قرائت در آيه. 3
، اينوجود قرائت مشهور نزد قاريان و رسم معمول در مصحف شريف است. با »اناثاً«قرائت 

شود كه خود نشاني از غموض  هاي ديگري از اين واژه نيز اشاره مي به ضبطدر قرائات شاذ 
  هاست: معنايي نزد مفسران صدر اول است. قرائات غيرمشهور اين

؛ 192، 2 ج :1409؛ نحـاس  288، 1 ج :1980عباس (فراء   شده از ابن نقل ،»اُثْناً«قرائت 
جنـدب   ) و مسلم بن29 - 28: 1934 خالويه رباح (ابن  )، عطاء بن ابي280، 5 ج :1405 طبري
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د «ماننـد   وثَن)، <( »اَثَن« ة)، جمع الجمع براي واژ944، 3 ج :1404(زجاج  كـه جمـع    »اُسـ
؛ براي تبديل واو آغـازين بـه   192، 2 ج :1409نحاس است ( »اَسد«و آن خود جمع  »اُسد«

براساس اين قرائـت،  ). 387، 3 ج :1422؛ ثعلبي 85، 3 ج :1371 جني  ابن بنگريد بههمزه، 
  خواهد بود. »بتان (بسيار)« همعناي واژ

رباح و مسـلم بـن جنـدب، قرائـت       عباس، عطاء بن ابي  گفتني است در نقل از ابن
) كه به همان 192، 2 ج :1409؛ نيز نحاس 944، 3ج  :1404زجاج نيز آمده است ( »اُنْثاً«

قـول    نقـل، از حيـث معنـا بـه     گردد و باوجود شذوذ فـراوان در  بازمي »ث ،ن ،أ«ريشه 
  است. مشهور بسيار نزديك

)، 28: 1934 خالويه  نقل شده با انتساب به پيامبر (ص) و برخي ديگر (ابن، »اُثُناً«قرائت 
). براساس 194، 1 ج :1399 (ابوالبقاء عكبري وثَن) <( »اَثَن« ة، جمع براي واژ»اُسد«بر وزن 

  خواهد بود. »بسيار /بتان« ةاين قرائت، معناي واژ
ابوالبقـاء  صـورت مفـرد (   نقل شده بدون اشاره به قـاري مشـخص و بـه   ، »وثَناً«قرائت 

  خواهد بود. »بت« ة). براساس اين قرائت، معناي واژ194، 1 ج :1399 عكبري
؛ 29 :1934 خالويـه   ؛ ابـن 116، 2 ج :1415نقل شده از عائشه (ابوعبيد ، »اَوثاناً«قرائت 
) كه جمع متعارف وثَن است. اين خوانش گـاه  194، 1 ج :1399 ابوالبقاء عكبريبدون نام: 

) و گاه نيـز در  280، 5 ج :1405 عنوان ضبط مصحف عائشه نيز مطرح شده است (طبري به
عنوان شده  »اناث« ةيابي تفسيري ازسوي عائشه براي واژ عنوان يك معادل برخي روايات، به

). اهميت اين قرائت و مناقشه در نسبت آن به عائشـه  1067، 4 ج :1419حاتم   ابي  است (ابن
 :1405حـاتم    ابـي   ابـن بنگريد بـه  روايات مربوط را به كتب علل الحديث نيز كشانيده است (

  ).176، 14 ج :1405؛ دارقطني 79، 2  ج
نسـاء   117 ةدر آيـ  »اناث« ةگزين، معناي واژ هرروي، براساس مجموع اين قرائات جاي به

  هستند. »ج«خواهد بود و اين قرائات، ازنظر ارزش تفسيري، عمالً تأييدي تمام بر قول  »بتان«
  

  بودن جان تفسيري بين مادينگي و بي ةرابط. 4
 »بـودن  جـان  بـي «معنـاي   اي بـه  شناسي نخستين، براي زبان عربي هـيچ اشـاره   در منابع لغت

اين  ةرسد سرچشم نظر مي شود و به ديده نمي »ث ،ن ،أ« ةعنوان گسترشي براي معاني ماد به
نسـاء   117 ةاز اقوالي كه در تفسير آيـ  »د«بحث از منابع تفسيري باشد؛ مشخصاً طيف قول 

  شده است. مطرح
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ق) اين معنا را براي انـاث آورده، امـا    370بار ازهري (د  شناسان، نخستين درميان لغت
 :2001 قولي از مفسران آورده اسـت (ازهـري   ةمثاب عنوان وجهي لغوي، بلكه به آن را نه به

). غريب آن است كه نيم قرن بعد از وي، وزير مغربي در مقام يك مفسـر، بـه   106، 15  ج
شناسـانه ارجـاع داده اسـت     عنـوان يـك ديـدگاه لغـت     شده در كتاب ازهري بـه  مطلب ياد

سـت كـه در   ق) ا 711منظـور (د    تر عملكرد ابن ) و غريب341، 1 ج :1421 مغربي  (وزير
شـناس، نيـازي بـه توضـيح نديـده اسـت كـه معنـاي          هاي ميانه در جايگاه يك لغت سده

لسـان  بـزرگ خـود    ةنامـ  در لغـت  »انـاث « ةعنوان يكي از وجوه معنايي واژ را به »مردگان«
در شـمار   »مردگـان «). همين آوردن معنـاي  112، 2 ج :1374 منظور  درج كند (ابن العرب

شـود   ق) نيـز ديـده مـي    817فيروزآبـادي (د   قاموسيك قرن بعد در  »اناث«معاني لغوي 
جـان،   بـي  يعنوان اشـيا  به »اناث«). فيروزآبادي در بحث از 161، 1  ج :1344 (فيروزآبادي

(صغار النجـوم) را نيـز بـه مصـاديق آن افـزوده       »ستارگان خرد«بر درخت و سنگ،  افزون
  ).هماناست (
و  »بـودن  مـرده «ايي روشـني بـراي ارتبـاط ميـان     همه درحالي است كـه وجـه معنـ    اين

 »مردگـان «معنـاي   تواند بـه  مي »اناث«وجود ندارد و بايد پرسيد با چه توجيهي  »بودن مادينه«
يـادآور   فقـط تـر   دانسته شود. حسن بصري در روايت مبارك بن فضاله، بدون توضيح بيش

  (طبري »چوب خشك تا سنگاناث هرچيز مرده است كه در آن روح نباشد، از «شده است: 
دار، در توجيه سخن  ق) از نحويان و لغويان نام 311). ابواسحاق زجاج (د 279، 5 ج :1405

روسـت كـه از موجـودات مـرده      بـر مردگـان ازآن   »اناث«دارد اطالق  حسن بصري بيان مي
 »تُعجِبني االحجار«شود:  كه گفته مي شود، مانند آن جان) در عربي به لفظ مؤنث تعبير مي (بي

  ).301، 2 ج :2008؛ نيز طبراني 331، 3 ج :1383(طوسي  »يعجِبونَني«شود  و گفته نمي
 117 ةكردن وجهي خاص، بيـان آيـ   ق) هم بدون مطرح 209ابوعبيده معمر بن مثنّي (د 
)، گـويي از  140، 1 ج :1374شـمرده اسـت (ابوعبيـده     قـرآن نساء را مصداقي از مجاز در 

  اراده شده است. »مردگان«مجازاً معناي  »اناث«
جويي رابطه بين معنـاي مؤنـث و    رويم و به پي ت معنا ميخشناسي سا سراغ گونه اكنون به

پـردازيم. در برخـي    شناسي مي از نگاه گونه »ضعيف«معناي  ةطور مستقيم يا با واسط جان به بي
برقـرار شـده    »جسم«و  »مادر«ي اي بين معنا سازي فلسفي، رابطه اصطالح جهتها، در از زبان

 ةعنوان منشـأ و سرچشـم   ها، در مبدأ انتقال عموماً مادر به است. مهم آن است كه در اين نمونه
رف          وجود مطرح است و نه صرفاً جنسـيت مؤنـث، و در ارتبـاط بـا مقصـد انتقـال هـم، صـ

  از اين قرار است:ها  جان يا زنده باشد. نمونه كه آن جسم بي جسمانيت مطرح است، فارغ از آن
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  .)2559، 4 ج :1393 دوست جان (حسن بي  ئي: جسم، شي»ماده« >: مؤنث »ماده«فارسي ـ 
  ).Gariel 1960: 375( جان بي يئي: جسم، شmateria >: مادر materالتيني ـ 
  .)Jastrow 1903: vol. I, 88جوهر، ذات ( >): مادينه intā( ִאְנַּתאآرامي ـ 

و  »مؤنـث «اي از ارتبـاط مسـتقيم ميـان دو معنـاي      وجوي فراتر، هيچ نمونـه  در جست
جان را  هاي فراوان از رابطه ميان معناي ضعيف و بي توان نمونه يافت نشد، ولي مي »جان بي«

  هاي مختلف بازجست؛ بدين شرح: در زبان
  .)Dev 1948: 419(يف ضع |روح  جان، بي : بيa)�prā�িনpাণ (niبنگالي ـ 
حـال   : ضـعيف، بـي  ölüvay: ضـعيف، نحيـف؛   ölümcül >: مـرگ  ölümآذربايجـاني  ـ 

  .)241: 1382 (بهزادي
 |كردن  شدن، ويران : موجب دردukku�an |: دردمندي، درد، ضعف ukkam�anتاميلي ـ 
كردن،  : نابودku�an�aشدن؛  شدن، تحقير شدن، ناپديد : پنهانagu�aزاد آن در زبان كندا  هم

  .(Burrow 1984: 12)تحقيركردن 
دادن،  : كـاهش cikalزاد با تـاميلي   شدن؛ هم رنگ شدن، كاستن، كم : ضعيفsirkunتولو ـ 
  ).ibid.: 219( كردن دادن، ويران تقليل
: nekuشـدن؛   ويـران  |شدن  شدن، زخمي : الغر و ضعيف رشدكردن، نرم�nekirتاميلي ـ 
  ).ibid.: 254( شدن ويران |شدن  شدن، شُل نرم

شـدن،   : ضـعيف pularريشـه بـا    شدن، مردن؛ هم شدن، ويران : هالكu�r�ponتاميلي ـ 
: مـردن،  poliyu: مـردن؛ تلوگـو   ponda: نابودي؛ قـس: كنـدا   polippuكاستن؛  شدن، رنگ كم

Kurukh( نابودشدن؛ كوروخ
 ( polnāمالتو ، )Malto

 ( poleةبودن كه همگـي از ريشـ   : ناتوان 
  .)(ibid.: 404دراويدي واحدي هستند 

شـدن،   شـدن، برداشـته   : تلـف aî�parزاد بـا تـاميلي    : الغري، ضعف؛ همe�parكندا ـ 
  ).ibid.: 359( شدن نابودن
سـامي باسـتان    >شـدن   شدن، ناپديـد  دادن توان، ضعيف : ازدستmaXyV*نوستراتيك ـ 

M�W/M�Yمحوشدن»و ، ح ، م«عربي  ة، و از آن ريش : )Dolgopolsky 2008: 1514; Leslau 

1991: 337; Zammit 2002: 379.(  
˻dVw*نوستراتيك ـ  ˼V yVمردن |بودن  : بيماربودن، ضعيف )Dolgopolsky 2008: 578.(  
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  گذاري جنس زن االدياني به ارزش رويكردي بين. 5
قـرآن  ميـان مضـامين    ةنساء رخ داده است، مقايس 117 ةچه در تفسير آي براي درك بهتر آن

گشـا باشـد. در    توانـد راه  گذاري جنس زن مي با متون يهودي و مسيحي ازمنظر ارزش كريم
  گر است. خصوص جايگاه زن در داستان آفرينش بسيار روشن ، بهمورداين 

ممنوعه و اخراج از بهشت  ة، ماجراي خوردن از ميوسفر پيدايش توراتدرباب سوم از 
عنوان عامـل ارتبـاط بـا     به )حوا( طرح شده است كه زناي م گونه تفصيل آمده و مسئله به به

 سـفر پيـدايش  را به فريب شـيطان فريفتـه اسـت. مـتن      )آدم(شيطان بوده و او همسر خود 
  گويد: باره چنين مي دراين

 ينمـا، و درختـ   نظـر خـوش  نيكوست و بهو چون زن ديد كه آن درخت براي خوراك 
خورد و به شـوهر خـود نيـز داد و او خـورد     اش گرفته ب افزا، پس از ميوه پذير دانش دل

  ).6: 3 پيدايش سفر(
درخـت داد كـه خـوردم     ةاز ميـو  يو ي،كه قرين من ساخت يآدم گفت اين زن

  ).12: همان(
شيطاني مستقيماً آدم  ةها وسوسمقايسه كرد كه در آن ياين مضمون را بايد با آيات قرآن

راهي حوا با  چنين باوجود هم را مخاطب داشته و حوا ابداً نقش ميانجي ايفا نكرده است. هم
عنوان مسئول مستقيم اين نافرماني  كس كه به ممنوعه و تبعات آن، آن ةآدم در خوردن از ميو

  ست:توان بازج خصوص در آيات زير مي معرفي شده شخص آدم است. اين مطلب را به
فَأَكَلَا منْها  *فَوسوس إِلَيه الشَّيطَانُ قَالَ يا آَدم هلْ أَدلُّك علَى شَجرَةِ الْخُلْد وملْك لَا يبلَى 

ه فَغَـوى         بـر مى آَد صـعةِ و ا مـنْ ورقِ الْجنـَّ هِمـلَيفَانِ ع خْصـقَـا يطَفا ومآَتُهوا سملَه تدفَب 
  .)121 - 120 :ه(ط

اش كرد و گفت: اي آدم، آيا تو را بـه درخـت جاويـداني و ملكـي      شيطان وسوسه
گاهشان در نظرشان پديدار شد.  از آن درخت خوردند و شرم * ناپذير راه بنمايم؟ زوال
چسبانيدند. آدم در پروردگار خويش عاصي  ها مي چنان برگ درختان بهشت بر آن و هم

  .)320 ي(آيتشد و راه گم كرد 
شيطان شخص آدم است،  يتوان ديد كه در اين آيه، مخاطب وسوسه و اغوا روشني مي به

راهـي آدم   ها و ضميرها به اعتبار هم ممنوعه فعل ةگفتن از تبعات خوردن از ميو هنگام سخن به
شـخص آدم   ي،راهـ  گفتن از عصيان و گم هنگام سخن و باز به آيد يدرم يمثنصورت  و حوا به

  .گيرد يخود م و افعال و ضماير بار ديگر صورت مفرد به شود يم يعنوان فاعل معرف به
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هم در دريافت  شود، ياشاره م يكه به نقش حوا در اين فريفتگ ،قرآناز آيات  يدر برخ
امـور   ةممنوعه، حوا كامالً شريك آدم است و همـ  ةوسوسه و هم در تبعات خوردن از ميو

  ، مانند:شود يذكر م يمثنبا افعال و ضمير 
عـنْ   فَوسوس لَهما الشَّيطَانُ ليبدي لَهما ما وورِي عنْهما منْ سوآَتهِما وقَالَ ما نَهاكُما ربكُما

ي لَكُ   * هذه الشَّجرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا ملَكَينِ أَو تَكُونَا مـنَ الْخَالـدينَ   ا لَمـنَ   وقَاسـمهما إِنـِّ مـ
ا    *  النَّاصحينَ هِمـلَيفَانِ ع خْصـقَا يطَفا ومآَتُهوا سملَه تدرَةَ با ذَاقَا الشَّجا بِغُرُورٍ فَلَمملَّاهفَد

ا   منْ ورقِ الْجنَّةِ ونَاداهما ربهما أَلَم أَنْهكُما عنْ تلْكُما الشَّجرَةِ وأَقُلْ لَكُما إِ طَانَ لَكُمـي نَّ الشـَّ
 قَالَا ربنَا ظَلَمنَا أَنْفُسنَا وإِنْ لَـم تَغْفـرْ لَنَـا وتَرْحمنَـا لَنَكُـونَنَّ مـنَ الْخَاسـرِينَ        * عدو مبِينٌ
  .)23 - 20: (اعراف

هـا پوشـيده بـود، در     گاهشان را كه از آن پس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا شرم
كند و گفت: پروردگارتان شما را از اين درخـت منـع كـرد تـا مبـاد از      نظرشان آشكار 

و آن دو  * خواه شمايم و برايشان سوگند خورد كه نيك * فرشتگان يا جاويدانان شويد
هايشان آشكار شـد و   گاه را بفريفت و به پستي افكند. چون از آن درخت خوردند، شرم

روردگارشان ندا داد: آيا شما را از آن هاي بهشت پرداختند. پ به پوشيدن خويش از برگ
گفتنـد:   * درخت منع نكرده بودم و نگفته بودم كه شيطان به آشكارا دشمن شماست؟

اي پروردگار ما، به خود ستم كرديم و اگر ما را نيامرزي و بـر مـا رحمـت نيـاوري از     
  ).153 - 152 يديدگان خواهيم بود (آيت زيان

صورت مفرد از نقش  شود كه به ديده نمي قرآن كريمدر اي  اما بايد توجه داشت هيچ آيه
  حوا در دريافت فريب شيطان و اقدام به فريب آدم سخن گفته باشد.

هـاي ديگـر    ، بايد گفت فراتر از داستان آفرينش، در موقعيتعهد عتيقدر بازگشت به كتب 
ملـه در  بازجسـت. ازج  عهد عتيقگذاري منفي نسبت به جنس زن را در  توان ارزش هم مي

  گيري كلي نسبت به زنان چنين آمده است: سليمان در يك موضع ةجامعموضعي از كتاب 
، چيـز  سـت هـايش كمندها  هاست و دسـت  ها و تله و دريافتم كه زني كه دلش دام

تر از موت است. هركه مقبول خداست از وي رستگار خواهـد شـد، امـا خطاكـار      تلخ
  ).26: 7 جامعهگرفتار وي خواهد گرديد (

، در فضايي مشابه و عهد عتيقاز كتب آپوكريفاي  حكمت يسوع بن سيراخچنين در  هم
گـذاري منفـي چنـين بازتـاب      آميـز و ارزش  زنـان، موضـع نكـوهش    ةدر سخني كلي دربار

  است:  يافته
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كـاران بـر نـام او افتـد      گنـه  ةهر شرارتي بر برابر شرارت زن هيچ است، باشد كه قرعـ 
  ).19: 25 يسوع بن سيراخ حكمت(

  ).21زيبايي زن گردي؛ هرگز به زن دل مباز (همان:  ةمگذار فريفت
  ).24ميريم (همان:  سبب اوست كه جملگي مي گناه با زن آغاز گشت و به

نگـر كاسـته نشـده، بلكـه      تنها از شـدت ايـن رويكـرد منفـي     در فضاي مسيحيت هم نه
يحي، بـدان اهميتـي تـازه بخشـيده     در كالم مس )primordial sin( »گناه ازلي«يافتن  محوريت

نقش منفـي زن چنـين سـخن     ةاست. در بخشي از مجموعه كالمي توماس آكوئيناس دربار
  آمده است:

انگيز است، زيـرا نيـروي    شود، زن ناقص و نفرت جاكه به طبيعت منفرد مربوط مي تاآن
مرد به توليد يك موجود كامل شبيه خود بـا جنسـيت مـذكر گـرايش دارد،      ةفعال نطف
 :Thomas Aquinas 2014است (كه توليد زن برآمده از نقصان در اين نيروي فعال  درحالي

Q92, Art. 1, Reply obj. 1.(  

تـوان بهتـر درك    اي در فضاي يهودي و مسيحي، مـي  اكنون با درنظرداشتن چنين پيشينه
هـايي اسـت و    زنان درحـال گفـتن چـه گـزاره     ةدربار قرآن كريمهاي  گيري كرد كه موضع

گـذاري جـنس زن    چيـزي در ارزش  دنبال گفتن چـه  مفسران نخستين هم در چنين بافتي به
االدياني، بايد توجه داشت كه در سنت الهياتي اديـان مختلـف در    بين ةمقايس ةاند. برپاي بوده
گفتن از برتري جنس  مان مدرن برابري جنسيتي، سخنهاي پيشين، قبل از ورود به گفت سده

ولي اين بدان معنا نيست كـه هـيچ حساسـيت و هـيچ تفـاوت       ،مرد امري رايج بوده است
  ها وجود نداشته است. گيري معناداري درميان موضع

اي از برتري جسماني يا اجتماعي بـراي   گونه  به معتقدبودندهد كه  ها نشان مي مقايسه
كه جنس زن از بن موجـودي   هاي گذشته يك مسئله بوده و باور به اين دهجنس مرد در س

جاكه به نصوص اسالمي مربـوط   منفي و حتي شيطاني شناخته شود امري ديگر است. تاآن
هـا   هايي دارد كه يكايك آن ظاهر نمونه شود، برترانگاري جنس مذكر نسبت به مؤنث به مي

ند كه اين بررسي شواحاديث) و هم از حيث داللت بررسي  ةبايد هم از حيث سند (دربار
تـوان بـا اطمينـان گفـت ايـن اسـت كـه         چـه مـي   موضوع پژوهش حاضر نيسـت. امـا آن  

هـاي آن اشـاره شـد،     هاي يهودي و مسيحي به نمونـه  كه در آموزه ،انگاري جنس زن منفي
ز تمايز ارزشي مطان گونه ا اي ندارد و در نگرش اسالمي اين نمونه قرآن كريمكم در  دست

  دو جنس منتفي است.
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هاي اسالمي با  اي كه ميان آموزه گذاري و فاصله تفاوت بين اين دو نوع ارزش به توجهبا
وگويي ميان مسلمانان بـا   گفت ةبه رابط مسيحي بدان اشاره شد و باتوجه ـ هاي يهودي آموزه

سـراغ تفسـيرهاي    ت، بـه هاي متقدم وجود داشته اس كه در فضاي تفسيري سده ،اهل كتاب
  معناي آن را بررسي كنيم. ةرويم تا چالش مفسران متقدم دربار نساء مي 117 ةشده از آي ارائه

  
  برآوردي از اقوال مفسران متقدم .6

طور عام و در كاربردهـاي قرآنـي    در كاربردهاي عربي به »اُنثَي/ اناث«هاي  گفته شد كه واژه
آن چندمعنايي و اختالف در درك معنا ديـده   ةدربار طور خاص معناي واضحي دارند و به

كه در لغت عربي قابل تكيه  ،»بودن ضعيف«معناي  به »ث ،ن ،أ« ةمادشود. حتي كاربرد  نمي
صورت صـفت مشـبهه    تر به ظاهر نشده است و بيش »فُعلَي/ فعال«گاه در وزن  است، هيچ

؛ 147، 107 - 106، 15 ج :2001ازهــري شــود ( ديــده مــي »أنيــث«بــر وزن فَعيــل، يعنــي 
ـ  ). قـول پـنجم از اقـوال پـنج    113، 2 ج :1374منظـور   ؛ ابن273، 1 ج :1376 جوهري  ةگان

 »فُعلَـي/ فعـال  «تفسيري كه بر اين معنا تكيه دارد به اين واقعيت كه چنـين معنـايي در وزن   
  توجه بوده است. نيامده، بي

 قـرآن در  »انـاث «در اين آيه را از ديگـر كاربردهـاي    »اناث«ة چه فهم واژ هرروي، آن به
 ةدهد كـه ايـن آيـ    كند بافت موقعيتي كاربرد آن است. ازسويي سياق آيه نشان مي متمايز مي

گويد و در خود آيه نيز سخن از مشركاني است  پرستي سخن مي هاي بت آيين ةقرآني دربار
ديگـر،   خوانند. ازسوي مي ،به هر معنا كه باشد ،را »اناث«نهند و فراتر از او،  مي كه خدا را وا

سازد، تناظري است كـه در آن،   در اين آيه را با دشواري مواجه مي »اناث«مهم كه فهم  ةنكت
إن يـدعون  «(شيطان سركش) ايجاد شده است. تكرار عبـارت  » شيطان مريد«و  »اناث«ميان 

شكل داده است كه نوعي  »شيطان مريد«و  »ناثا«در اين آيه، اين تناظر را ميان  | »(...) إلّا ...
  سازد. ها را آشكار مي ارزي معنايي بين آن هم

را در موقعيتي بسـيار نزديـك بـه     »اناث«اي است كه  گونه ديگر، ساخت عبارت به تعبير به
دهد. اين ارتباط معنايي برقرارشده در آيه مفسران و فهمنـدگان آيـه را    قرار مي »شيطان مريد«

قرآني بين جنسيت مؤنث و  ةرو كه دشوار است در آموز با محذوري مواجه كرده است، ازآن
اي مستقيم برقرار گردد. اين محذور موجـب شـده اسـت تـا مفسـران       ماهيت شيطاني رابطه

اند با  حل است. گروهي كوشيده آن باشند و حاصل آن دو نوع راهاي براي تأويل  دنبال چاره به
 »اناث«بودن را به  كه شيطاني جداساختن موضوع و مصداق به حل مسئله بپردازند و بدون آن
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مربـوط داننـد؛    ،هـا  مشخصـاً بـت   ،برگردانند، اين ويژگي را به برخي مصـاديق شـيطاني آن  
طور كلي  ا در سطح مفهوم حل كنند. گروه اخير بهاند مسئله ر كه برخي ديگر كوشيده درحالي

 ،ناچار بودند معناي مادينگي را در اين كاربرد واژه، از آن سلب كنند و معنايي كامالً متفـاوت 
نـوعي چنـدمعنايي در واژه    نظر گيرند و بـه  را براي آن در ،بودن بودن يا ضعيف مشخصاً مرده

از جـنس   »ب«و  »الف«هاي پيشين، قول  بخش قائل شوند. از ميان پنج قول اصلي منقول در
بـه چيـزي جـز مـادينگي      »اناث«تأويل مصداقي و سه قول اخير از جنس بازگرداندن معناي 

 ةتفسيري دارند و فاقـد پشـتوان   ةكامالً جنب »د«و  »ج«هاي  مهم اين است كه قول ةاست. نكت
 »ث ،ن ،أ« ةمعناهايي براي مادتطبيقي سامي هم وجود چنين  ـ شناسيِ تاريخي اند. زبان لغوي

بودن اصل معناي  دفاع كه اشاره شد، باوجود قابل گونه قول پنجم، همان ةكند. دربار را تأييد نمي
چنان نگرش تفسيري بر دانش  هم »اناث«، در كاربرد خاص »ث ،ن ،أ« ةدر ماد »بودن ضعيف«

  اثبات نيست. ازنظر لغوي قابل »اُنثي/ اناث«لغوي غلبه دارد و چنين معنايي براي 
در اين آيه مصرّ  »اناث«در اين ميان بسيار نادرند مفسراني كه بر بقاي معناي مادينگي در 

نام اهل سنت در  هق) از محدثان ب 360شده سليمان بن احمد طبراني (د  شناخته ةباشند. نمون
سيرش غلبه دارد. او هم بر تفو روايي هم بر شخصيت او  ةچهارم هجري است كه جنب ةسد

در خالل گزارشي فشرده از تفسيرهاي مختلف از آيه، به چنين نگرشـي هـم اشـاره كـرده     
 گردانـد،  يبازم »بتان«را به  »اناث«در اين آيه  يمصداقچنان ازنظر  كه هم است. وي ضمن آن

شود از آن حيث رفتار مشـركان در ايـن    و يادآور مي كند يدر آيه تأكيد م يبر مفهوم مادينگ
رو  يابد كه بتان ازنظر جنسيت مادينه هستند؛ گويي مشركان عـرب ازآن  آيه قبحي آشكار مي

اند، مرتكـب عملـي بـا     كه جنسيت نر را وانهاده و معبوداني جنس ماده را به پرستش گرفته
 ةكه اعتقاد داشتند مرتب شركان باوجود آنم«دارد  اند. وي در توضيح بيان مي قبح شديدتر شده

، بـه عبـادت   »تـر هسـتند   مادگان نسبت به نر كاستي دارد، و از هر جنسي، مادگان آن پست
فعبدوها مع اعتقادهم بنقصان مراتب اإلناث عن الذكور، ألن األناث من كل «اند  مادگان پرداخته

  ).301، 2 ج :2008طبراني ( »ةجنس أراذل
در آيـه مشـكل داشـتند و در     »انـاث « ةكه با برداشت جنسـيتي از واژ برخالف مفسران 

ديدنـد كـه    بـاره در دشـواري نمـي    گرفتند، مترجمان خود را درايـن  تنگناي توضيح قرار مي
يـا   »مادگان«را به  »اناث«مدهاي مفهومي آ اللفظي، بدون توجه به پي طور تحت آساني و به به

نـد (بـراي   كنالفاظ نزديك به آن ترجمه كنند و برداشت و حل مسئله را به خواننده واگذار 
هـايي   آيه را در نمونه ة). اين عملكرد در ترجم264، 1 ج :1389 ياحقي بنگريد به ها، نمونه

  توان مشاهده كرد: در سطور بعد مي
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  .)326، 2 ج :1356 طبري تفسير  ةترجمخوانند از بيرون او مگر مادگان ... ( مي ]نه[
  .)114، 6 ج :1371 (ابوالفتوح رازي خوانند از فرود او مگر مادگاني را ... نمي
 :1371 پرستند فرود از اهللا مگر مادگاني (چون الت و عزّي و منات) ... (ميبدي نمي

  .)695، 2 ج
  .)80: 1383 قرن دهم ةترجم( را ...خوانند از فرود آن مگر مادگاني  نمي
  .)92 ي؛ شعران161 عليشاه ي(صف ... ياز جز او مگر مادگان خوانند ينم

  ).403 ،1: ج رهنما( پرستش نكنند ... يجز مادگان

نساء با حفـظ معنـاي جنسـيت     117 ةدر بازگشت به مفسران بايد گفت از تفسير آي
دسـت نيامـد و    طبراني كه منقول ازسوي او يـا تفسـير خـود اوسـت بـه      ةماده جز نمون

اي تأويل كننـد   گونه اند براساس پنج قول يادشده، آيه را به اتفاق مفسران كوشيده به قريب
نگاري آن اكه از معناي بدوي منصرف گردد و به مذمت مستقيم كليت جنس ماده و شر

  نگردد.منجر 
  

 گيري نتيجه. 7
نه هاي گذشته رويكرد مردساالرا فرض نقادان امروزي آن است كه در سده كه پيش باوجودآن

ديدنـد،   بر فضاي تفسيري حاكم بوده و مفسران خود را در مذمت جنس زن در تنگنـا نمـي  
دهـد كـه موضـع مفسـران درقبـال       نسـاء نشـان مـي    117 ةداده در تفسير آيـ  رخ ولي مورد

گذاري جنس زن امري حساس بوده و ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه جـز مـورد نـادر          ارزش
كليت جنس زن و شرانگاري آن پرهيز  درمورد منفي شده از طبراني، مفسران از داوري اشاره

چنـان   باره راهي نادر را در پيش گرفته است هـم  اند. حتي طبراني هم كه دراين جدي داشته
توضيحاتي براي ديدگاه خود ارائه كرده كه ناظر به فرودستي نسبيِ جنس ماده باشد و عمالً 

  است.دانستن جنس زن پرهيز داشته  يشيطانو  رانگارياز ش
بودن به برتري نسـبي جـنس مـرد نسـبت بـه زن در       نمايد كه قائل درمجموع، چنين مي
شـده و   كامالً تفكيك مـي  بودن يانطو شيبودن جنس زن به منفي  فضاي تفسيري از محكوم

جـنس زن   درمقابلگيري  مسيحي، مفسران مسلمان از چنين موضع ـ برخالف منابع يهودي
هـايي   پژوهش نشان داده شد كه گاه مفسران متقدم با چـالش  اند. در اين پرهيز جدي داشته

در مواجهه  طبعالبدرك نيست و  خوبي قابل چالش به مناط آناند كه در عصر ما  رو بوده روبه
  با تفاسير كهن، بايد اين تفاوت در افق عصري را مدنظر داشت.
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  نوشت پي
 

از مقاتل بن سـليمان، هـارون قـاري، حكـيم      قرآنمدخلي مرتبط با اين دو واژه در كتب وجوه  1.
  شود. جوزي ديده نمي و ابوالفرج ابن ،ترمذي، ابوهالل عسكري، ابومنصور ثعالبي

  
  نامه كتاب
 و ،يالعابدين رهنما، ابوالحسن شـعران  زين ،يعبدالمحمد آيت يها ترجمه ،يعرب متن بر افزون ،كريم قرآن

  .عليشاه  يصف
 محمـد  اسعد كوشش به ،العظيم القرآن تفسير ،)م 1999/ ق 1419( محمد بن عبدالرحمن حاتم، ياب  ابن

  .المكتبة العصرية :بيروت/ صيدا الطيب،
: بيـروت  خطيب، الدين محب كوشش به ،الحديث علل ،)ق 1405( محمد بن عبدالرحمنحاتم،   ياب ابن 

  .المعرفة دار
  .قاهره النجار،  يمحمدعل  كوشش به ، الخصائص ، )م 1952/ ق 1371( عثمان ، يجن ابن
المطبعـة   :برگشترسـر، قـاهره    كوشش به،  شواذ القرآن  مختصر في، م) 1934( بن احمد ، حسين خالويه ابن

  . الرحمانية
  .دار صادر :، بيروتالعرب  لسان، ق) 1375 - 1374( بن مكرم منظور، محمد ابن
  .دار الكتب العلمية :، بيروتالواضح في تفسير القرآن، ق) 1424( وهب دينوري، عبداهللا بن محمد ابن

  .العلميةدار الكتب  :، بيروتامالء ما من به الرحمن، م) 1989ق/  1399( ابوالبقاء عكبري، عبداهللا بن حسين
كوشش احمـد بـن عبدالواحـد الخيـاطي،      بهل القرآن، ائفض، م) 1995ق/  1415( سالم  بن   ابوعبيد قاسم
  .وزارة االوقاف :مغرب

مكتبـة   :القـاهرة كوشـش محمـدفؤاد سـزگين،     ، بهمجاز القرآن، )1381 - 1374( ابوعبيده، معمر بن مثني
  .الخانجي

 كوشــش ، بــهالجنــان و روح الجنــان (تفســير) ضرو، ش) 1371( بــن علــي ابوالفتــوح رازي، حســين
  .هاي اسالمي بنياد پژوهش :محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي ناصح، مشهد

  .المطبعة الميمنية :القاهرة ،المسند،  ق) 1313( حنبل  احمد بن
دار احياء التراث  :محمدعوض مرعب، بيروت  كوشش به ،اللغة  تهذيب، م) 2001( بن احمد ازهري، محمد

  .العربي
  .علم :، تهرانمعاني القرآن، ش) 1395( بهبودي، محمدباقر

  .فرهنگ معاصر :، تهرانفارسي ـ فرهنگ آذربايجاني، ش) 1382( بهزادي، بهزاد
  .توس :كوشش حبيب يغمايي، تهران ، به)ش 1356( تفسير طبري ةترجم
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فرهنگستان  :كوشش علي رواقي، تهران ناشناخته، به، مترجم ش) 1383( )يهجر دهم قرن( قرآن ةترجم
  .زبان و ادب فارسي

  .دانشگاه تهران :كوشش مهدي محقق، تهران ، بهوجوه قرآن، ش) 1340( بن ابراهيم تفليسي، حبيش
كوشـش ابومحمـد بـن عاشـور،      ، بهتفسير الكشف و البيان، م) 2002ق/  1422( ثعلبي، احمد بن محمد

  .دار احياء التراث العربي :بيروت
  ).عتيق عهد(از كتب  سليمان جامعة

 دار :القاهرةاحمد عبدالغفور عطار،   كوشش به ، الصحاح،  م) 1956ق/  1376( بن حماد جوهري، اسماعيل
  .يالعرب الكتاب

  ).عتيق عهد(از كتب قانوني ثاني  سيراخ بن يسوع حكمت
فرهنگسـتان زبـان و ادب    :، تهـران شناختي زبان فارسي فرهنگ ريشه، ش) 1393( دوست، محمد حسن

  .فارسي
 :كوشش فاطمـه يوسـف الخيمـي، دمشـق     ، بهوجوه القرآن الكريم، م) 1996( حيري، اسماعيل بن احمد

  .السقا  دار
 :كوشـش مهـدي المخزومـي و ابـراهيم السـامرائي، بغـداد       بـه العين، ، م) 1982 - 1981( خليل بن احمد

  .الرشيد  دار
كوشـش محفـوظ الـرحمن     ، بـه االحاديث  في الواردة  العلل، م) 1985ق/  1405( بن عمـر  علي دارقطني،

  .دار طيبة :سلفي، رياض
 فاطمةكوشش  ، بهالوجوه و النظائر اللفاظ كتاب اهللا العزيز، م) 1998ق/  1419( دامغاني، حسين بن محمد

  .مكتبة الفارابي :، دمشقيالخيم يوسف
دار الكتـاب  : كوشش ابراهيم االبياري، قـاهره  ، بهم) 1984ق/  1404( (منسوب)زجاج، ابراهيم بن سري 

  .دار الكتاب اللبناني :بيروت ؛المصري
  .الدار السلفية :بمبئياالعظمي،   الرحمن  كوشش حبيب ، بهالسنن، م) 1982ق/  1403( سعيد بن منصور

  ).عتيق عهد(از كتب  پيدايش سفر
  .المطبعة الميمنية :، قاهرهالدر المنثور، ق) 1314( بكر ، عبدالرحمن بن ابيسيوطي

كوشش عبدالملك عبـداهللا دهـيش،    ، بهاالحاديث المختارة، ق) 1410( بن عبدالواحد محمدضياء مقدسي، 
  .مكتبة النهضة الحديثة :مكه

  .دار الكتاب الثقافي :، اربد (اردن)التفسير الكبير ،)2008( بن احمد طبراني، سليمان
  .دار الفكر :، بيروت(جامع البيان) تفسيرال، ق) 1405( بن جرير محمدطبري، 
 :، نجـف  قصـير عـاملي   احمـد حبيـب    كوشش ، به التبيان، م) 1964ق/  1383( بن حسن ، محمد طوسي

  .النعمان  مطبعة
  .  ، استانبول اقيانوس،  ق) 1272 - 1268( الكمال  ابوعاصم، 
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 :محمدعلي نجار و احمد يوسف نجاتي، قـاهره  كوشش بهمعاني القرآن، ، م) 1980( بن زياد فراء، يحيي
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب

المطبعـة   :كوشش نصر الهـوريني، قـاهره   بهالقاموس المحيط، ، ق) 1344( بن يعقوب بادي، محمدآفيروز
  .الحسينية
  .بنياد بعثت :تهران، تفسير احسن الحديث، ش) 1375( اكبر قرشي، علي

دار  :كوشش سيد عبدالمقصود عبدالرحيم، بيروت ، بهالنكت و العيون ،م) 2007( ماوردي، علي بن محمد
  .الكتب العلمية

  .العلمية الكتب دار: بيروت فريد، احمد كوشش به ،القرآن تفسير ،)م 2003/ ق 1424( سليمان بن مقاتل
 :اصغر حكمـت، تهـران   كوشش علي به ،االسرار و عدة االبرار  كشف، ش) 1371( احمد بن محمد ميبدي،

  .اميركبير
  .يالقر ام جامعة :مكه، محمد علي الصابوني  كوشش به،  القرآن  معاني، ق) 1409( بن محمد ، احمد نحاس
  .سروش :كوشش عزيزاهللا جويني، تهران ، بهتفسير نسفي ،ش) 1376( بن محمد ، عمر نسفي

كوشـش   ، بـه المصـابيح فـي تفسـير القـرآن العظـيم     ، م) 2000ق/  1421( وزير مغربي، حسين بن علـي 
  .دانشگاه ام القري مكه: دكتري، ةعبدالكريم بن صالح الزهراني، رسال

  .آستان قدس رضوي :، مشهدقرآني ةنام فرهنگ، ش) 1389( جعفر (ويراستار) ياحقي، محمد
  .دار الكتب العلمية :بيروت ،التفسير، ق) 1425( يحيي بن سالم بصري
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