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  چكيده

موضوع زن و حقوق او از جمله موضوعات مهمي است كه در سـده  
امـروزه دايـرة     همچنـين  .اخير مورد توجه بسياري قـرار گرفتـه اسـت   

ها منابع اوليه و مهمي بـراي كسـب اطالعـات در خصـوص     المعارف
خـانم    آنهـا ضـروري اسـت.    مراجعـه بـه    مفاهيم مختلف هستند، لـذا  

ن آدر دايـرة المعـارف قـر    "زنـان و قـرآن  "در مدخل  "راث رودد"
زن در قرآن را نقد و بررسي كرده است. اين  اليدن جايگاه و حقوق 
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اراي نقاط قـوتي اسـت و نويسـنده در آن بـه برخـي از      مقاله گرچه د
حقــوق ويــژه زنــان در قــرآن اشــاره كــرده و زن و مــرد را در انجــام  

، اما در طرح مباحـث،  بي از ديدگاه قرآن يكسان دانستهوظايف مذه
اي داشته و به ظاهر آيـات بسـنده و از آيـات    رويكردهاي جانبدارانه

زول آيه غفلت كرده اسـت. بـه   يك موضوع و سياق و فضاي ن مشابه 
مراجعـه نكـرده و بـه     عالوه به منابع اصيل لغوي و تفاسير متعـدد نيـز   

هاي حقـوقي زنـان و مـردان،    استناد به برخي از تفاوت همين لحاظ با 
دانـد؛  و تحت سلطه مـرد مـي   زن را از نگاه قرآن موجودي فرودست

ــاوت   ــن تف ــا حقيقــت آن اســت كــه اي ــ ام ــوط ب ــوقي مرب ــاي حق ه ه
تفـاوت وظايفشـان در خـانواده     هاي زيسـتي زنـان و مـردان و    تفاوت
 .است

 
دايرةالمعـارف قـرآن اليـدن؛ فرودسـتي زن؛     هاي كليـدي:   واژه

  . تفاوت حقوقي زن و مرد
	
  . مقدمه1

هـاي اخيـر تـدوين    گروهي از خاورشناسان دايـرة المعـارف قـرآن اليـدن را در سـال     
راث "را خـانم   "زنـان و قـرآن  "باشـد. مـدخل   ميمدخل  700و  جلد  5كردهاند كه شامل 

عبري اورشليم نگاشته است. او بـه مطالعـات خـاور ميانـه و مطالعـات       استاد دانشگاه  "رودد
امروزه بسـياري از مـردم بـه     1.زنان و جنسيت اشتغال دارد و چندين كتاب چاپ كرده است

و مفاهيم ديني، بـه  جمله موضوعات  منظور كسب اطالعات در خصوص مفاهيم مختلف از 
مطالب مطرح شـده در   كنند، اين پژوهش ميزان صحت و سقم ها مراجعه ميدايرة المعارف

   اين مدخل را بررسي كرده است.
 

                                                 
  . است   "اسالمي زن در مجامع تراجم "و     "زن در اسالم و خاورميانه"مهمترين كتابهاي وي  . 1
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  پيشينه پژوهش .2
ــده اســت و       ــأليف ش ــددي ت ــار متع ــالم آث ــوق زن در اس ــاه و حق ــا جايگ ــه ب در رابط

مطرح شده در اين خصوص را پاسـخ  موضوع پرداخته و شبهات  پژوهشگران بسياري به اين 
اثـر محمـدجواد    "و نقد مقاله زنـان و قـرآن   بررسي "اند؛ اما تنها يك پژوهش با عنوان داده

بـه طـور ويـژه بـه      »قرآن پژوهـي خاورشناسـان  «  5  شماره اسكندرلو و مريم نوشين در مجله 
طور اجمالي مطرح  را به ترجمه و نقد اين مدخل پرداخته است. اين مقاله نقاط قوت مدخل 

ما نوشتار حاضر ضـمن اسـتفاده از   است؛ ااي گذرا كرده و به اشكاالت برخي مباحث اشاره
از دكتـر فـروغ     را به طور كامـل بررسـي كـرده اسـت.      اين مقاله نقاط قوت و ضعف مدخل 

  شود.پارسا نيز كه در ترجمه مدخل كمك شاياني كردند، قدرداني مي
سـت كـه قـرآن حقـوقي را بـراي زنـان تثبيـت، در عـين حـال          نويسنده مدخل معتقد ا 

ها و آيات گـزارش صـحيحي   حقوقي را از آنان سلب كرده است. همچنين از برخي داستان
تـري  ارائه داده است و از برخي ديگر خير. لذا اين پژوهش نقاط قـوت را در عنـاوين كلـي   

  پردازد.كند؛ ولي به علل ضعف مدخل دقيق تر  ميمطرح مي
  

  "زنان و قرآن" مقاله نقاط قوت  .3

  نكات مثبت و همسو با آيات قرآن در اين مدخل، عبارت است از:
  

   اذعان به برخي از حقوق زنان در اسالم  .3-1
راث رودد به حق حيات زنان در قرآن اشاره و زنده به گور كـردن دختـران را عملـي    

  ). Roded, Women, p. 524شمارد (شيطاني و غير طبيعي مي
) كه  الْموؤُدةُ سوره تكوير (و إِذَا  9و  8او در اين باره به آيات  لَتذَنْبٍ قُت بِأَي * لَتئس

در مقام نكوهش اين رسم غلط جاهليت است، اسـتناد كـرده اسـت. همچنـين پسـر دوسـتي       
 59و  58دانـد و بـه آيـات    اعراب و ترجيح دادن تولد پسر را از گناهان اعراب جـاهلي مـي  

كنـد:  ). رودد در نهايـت تصـريح مـي   Roded, Women, p. 524( كندسوره نحل اشاره مي
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. "ه اسـت بنابراين اسالم با نكوهش اين رسم غلط جاهلي از حـق حيـات زنـان دفـاع كـرد     "
  به اين حقيقت از جمله نكات مثبت  مدخل است. اذعان نويسنده 

اساس  كرده، استقالل اقتصادي زن بر از ديگر حقوقي كه نويسنده به اعطاي آن اذعان 
)؛ زيرا بر اساس اين آيه اگر مرد يا زن Roded, Women, p. 526سوره نساء است ( 32آيه 

مفسران نيـز ايـن مطلـب را      به دست آورد، خاص خود اوست.  از راه كسب و كار چيزي را 
، 4ق،ج1417ي، طباطبـاي  ؛ 644، ص2ق، ج1412 (از جمله رك : سيد قطب، تأييد مي كنند 

    ).216ص ،7ق، ج1419 . فضل اهللا،338-336صص
كه اعطاي حق ارث و اختصـاص مهريـه بـه زن،     نويسنده همچنين تصريح كرده است 

از مـردان مالـك امـوال خـويش بـوده و وابسـتگي        اين فرصت را به او داده است تا مسـتقل  
از اسـالم، زنـان معمـوال    )؛ قبـل  Roded, Women, p.529ها نداشـته باشـد (  اقتصادي به آن

)؛ امـا اسـالم زنـان را در    563-562، صـص 5ق، ج1413سهمي از ارث نداشتند (جـوادعلي، 
   ).7ارث سهيم كرد(رك : النساء:

  
  گزارش صحيح برخي آيات قرآن  .3-2

گزارش صحيحي از آيات قرآن  رودد به تساوي معنوي زن و مرد در قرآن تصريح  و 
احـزاب   سـوره   35). از جمله به آيه Roded, women, p. 523( دراين باره ارائه كرده است

مسـاوي  ظايف مذهبي و ثواب و عقاب اخـروي  اشاره كرده كه در آن زن و مرد در انجام و
   هستند و جنسيت در آن هيچ گونه تأثيري ندارد. 

سـوره روم   21نمونه ديگـر: نويسـنده رابطـه متقابـل و همتـراز زن و شـوهر را در آيـه        
گيرد رابطـه ازدواج و مـودت و رحمـت حاصـل از آن، متقابـل      كند و نتيجه ميميتصديق 

سـوره بقـره،    237در آيه  "عقده"). وي با تمسك به واژه Roded, Women, p.523است(
داند كـه حـق و تكليفـي را متوجـه هـر يـك از       داد رسمي در قرآن مي ازدواج را يك قرار 
   ).Roded, Women, p. 527سازد (طرفين ازدواج مي
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سـوره نـور  تصـريح     32با اشاره به آيـه   در رابطه با حقوق بردگان و كنيزان نيز رودد  
كنيـز خـود را فـراهم     مالك از نظر اخالقي شايسته است، زمينه ازدواج بـرده و  "كند كه مي
  ."كند

بـه  سوره نور  2سوره نساء و  25عالوه بر موارد مطرح شده، نويسنده با استناد به آيات   
دهـد و  گزارش صوابي از محتواي اين دو آيـه  ارائـه مـي    كند و مي مجازات زناكاران اشاره 
بـر  " .كندرا مطرح و تصريح مي شرايط سخت اثبات زنا  سوره نور  4در ادامه با اشاره به آيه 

بايسـت چهـار شـاهد بـر مـدعاي      مـي  اساس اين آيه هر كس به زنان عفيف نسبت زنا دهد، 
. بـه   )Roded, Women, p.527-528( "شـود مي ه باشد وگرنه حد بر او جاري خويش داشت 

راه تهمـت زدن و پـرده دري را بـر مؤمنـان      گيري در اين زمينـه  رسد اسالم با سختمي نظر 
  بسته است.

      
  برداشت صحيح از برخي آيات فقهي قرآن .3-3

برداشـت صـحيحي داشـته    سـوره نسـاء    24رودد از ازدواج موقت (متعه) براساس آيه 
ناظر بـه ازدواج   "فَما استَمتَعتُم"به عقيده علماي شيعه    .  )Roded, Women, p.527است  (

؛  514، ص1ج تـا، بـي ؛ مقدس اردبيلـي،  52، ص3ش، ج1372موقت (متعه) است. (طبرسي،
  ). 271، ص4ق، ج1417طباطبايي،

نكـاح اسـت؛ زيـرا واژه     "اسـتَمتَعتُم فَمـا  "اما مفسران اهل سنت معتقدند كـه مـراد از    
گيري است و نكاح نيز نوعي تمتّـع اسـت. پـس ايـن     به معناي مطلق التذاذ و بهره "استمتاع"  

كـه  ). مهـم ايـن  49، ص10، جتـا بـي آن حمل شده اسـت ( فخـررازي،    واژه به معناي لغوي 
متعـه ارائـه و از    نويسنده گزارشي از اختالف علماي شـيعه و سـني در رابطـه بـا مشـروعيت     

   تكذيب  يا تصديق نظرات  خودداري كرده است.
طالق مبحث فقهي ديگري است كه نويسنده با استناد به آياتي از سوره طالق، نساء و 

تقريبا برداشت صحيحي از آن داشته است. او در ابتدا به تفويض حـق   بقره به آن پرداخته و 
سـوره بقـره عـده طـالق و      228اسـتناد بـه آيـه     ا كنـد و در ادامـه بـ   طالق به شوهر اشاره مي

  دهد. حكمت تشريع آن را شرح مي
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در صورت باردار بودن زن، پدر فرزند مشخص شود. همچنين عده "اين توضيح كه  با 
دهد تـا چـه بسـا زن و شـوهر دوبـاره بـه زنـدگي دلنشـين         طالق اين فرصت را به طرفين مي 

  ).  Roded,Women , p.528( "بازگردند
انـد (از جملـه: ابـن    مفسران نيز اين دو حكمت را در تعيـين مـدت عـده مطـرح كـرده     

ــور،  ــيعاش ــا،ب ــايي، 371، ص2ج ت ــي،230، ص2ق، ج1417؛ طباطب ، 2ق، ج1418؛ زحيل
   ).300، ص4ق، ج1419؛ فضل اهللا،323ص

  
  هاي قرآنيرعايت امانت در نقل برخي داستان .3-4

رودد گاه نقش زنان را در برخي از داستان هاي قرآن صحيح گزارش كرده اسـت؛ از  
جمله حوا و آدم (ع). نكته قابل توجه آنكـه او بـه دام روايـات اسـرائيلي نيافتـاده و تصـريح       

  .  ), p.530 Roded, Women (كرده كه هردو فريب شيطان را خوردند 
باشـد، ابتـدا حـوا فريـب     اسـرائيليات مـي  در حالي كه بر اساس نظري كـه برخاسـته از   

شيطان را خورد و سـپس آدم (ع) را اغـوا كـرد. بنـابراين حـوا مسـئول گمراهـي آدم (ع) و        
، ص 1ق، ج 1404؛ ســيوطي، 187-188، ص 1ق، ، ج 1412طبري، هبــوط او بــه دنياســت(

كته اشاره ). نويسنده همچنين ضمن مطرح كردن داستان ملكه سبا و سليمان (ع)  به اين ن53
سبا در قـرآن بـه عنـوان يـك حـاكم مقتـدر و بـاهوش معرفـي شـده اسـت            كرده  كه ملكه 

)533 Roded, Women , p.(  درك: النمل: . آيات قرآن نيز مؤي)44-32همين مطلب است.(   
؛ 47-35نويسنده به شرح زندگاني مريم (س) بـا اسـتناد بـه آيـات قـرآن (آل عمـران:      

در برخي مواضع مطابق عقايد اسالمي در رابطه با  فرزندش اظهـار  ) پرداخته و 23-16مريم:
كرده است. از جمله به باطل بودن اين اعتقاد كه  عيسي (ع) فرزنـد خداسـت، اشـاره و     نظر 
ــي ــد  م ــد      "نويس ــبتش دهن ــه او نس ــا ب ــت ت ــر نداش ــنس بش ــدري از ج ــي (ع) پ ــه عيس  "ك

)p.533  Roded, Women ,  .( 1        

                                                 
؛ 9همسر فرعون است كه در دو سوره از قرآن آمده است (القصص :. از ديگر زنان مورد اشاره مؤلف، آسيه 1

دختر جحش و ازدواج او با پيامبر  سوره احزاب  به زينب  37). عالوه بر اين موارد، رودد با استناد به آيه 11التحريم:
  دهد.كند و داستان اين ازدواج و علت آن را مطابق با نص قرآن توضيح مي(ص) اشاره مي
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  "زنان و قرآن"مقاله  نقاط ضعف .4

گاه از آيات و تعاليم قرآن مطالب ناصحيحي برداشت كرده كه موجب ضعف  ،رودد
بررسـي   هـاي ناصـحيح   برداشـت  شده است. در اين بخش علل اين  "زنان و قرآن"مدخل 

  شود. مي
  

  بسنده كردن به معناي ظاهري آيه  .4-1
، عادت ماهيانه را از نظر "طهر"و  "اذي"سوره بقره و واژه  222مؤلف با استناد به آيه 

 "اذي"واژه  كـه  . در حـالي  )  , p.524  Roded,Women  (قرآن بيماري و ناپاكي دانسته اسـت  
با آن توصيف شده به معناي چيزي است كـه مـورد كراهـت و ناخوشـايندي      "محيض"كه 

  ) نه به معناي بيماري.66، ص1ش، ج1320؛ مصطفوي،51، صق1420فارس، است (ابن 
ربوط به جمـاع در ايـن دوران اسـت    كراهت و ناماليمتي از جانب اين عارضه يا م اين 
هاي آن از قبيـل كمـي حوصـله، درد    يا مربوط به مشقت )207، ص2ق، ج1417(طباطبايي،

ين عادت ماهيانـه فـي   ). بنابرا64، ص2ش، ج1377(حائري تهراني،  جسماني و عصبي شدن 
نيست و منظور از طهر و پاكي در اين آيه كه مجوز نزديكـي   ذاته امري مكروه و ناخوشايند 
باشـد و در مقابـل نجـس و كثيـف نيست(حسـيني جرجـاني،       است، انقطاع خون حيض مـي 

؛ فضل 210، ص2ق،ج1417؛ طباطبايي،515،ص1ق،ج1415؛ آلوسي،72، ص1ق، ج1404
اصـطالحات شـرعي بـا  محـاورات روزانـه       ). نتيجه آنكـه معنـاي   244، ص4ق، ج1419اهللا،

تفاوت دارد، در حالي كه نويسنده متوجه اين تفاوت نشده و با اكتفا بـه ظـاهر آيـه، عـادت     
   دوران ناپاك دانسته است. ماهيانه و به تبع آن  زنان را در اين 

بـه كشـتزار، از آنجـا     سوره بقره و تشبيه زنان 223عالوه بر اين رودد با تمسك به آيه 
 مالك زمين و كشتزار هستند، مدعي مملوك بودن زنان از نگاه قرآن شده است ها كه انسان

)p. 524  Roded, Women ,  شـود و هـم در   هم در خصوص زمان استفاده مـي   "انّي").  واژه
و «د: چنين خواهد بوخصوص مكان. اگر در اين آيه شريفه بر مكان داللت كند، معناي آيه 

و اگر بـه معنـاي زمـان باشـد معنـايش      ». از هر محل كه خواستيد به كشتزار خود وارد شويد
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ق، 1417طباطبـايي،  ( و در هر زمان كه خواستيد بـه كشـتزار خـود درآييـد    « گونه است:اين
   )446، ص2ش، ج1378 طيب، ؛212، ص2ج

ارع بـراي اينكـه   رسد مراد از ايـن تشـبيه ايـن اسـت كـه همانگونـه كـه ز       اما به نظر مي
محصول خوبي برداشت كند بايد به زمـين خـود توجـه و رسـيدگي كنـد و آن را در زمـان       
مناسب آبياري نمايد، مرد نيز نسبت به همسرش مسئول است و بايد به او توجه كافي داشـته  
باشد و در هر زماني با او آميزش جنسي نداشته باشد (مثال حيض) تـا فرزنـدان حاصـل ايـن     

  الح باشند. رابطه، ص
در اين آيه  ناظر بـه مكـان و منظـور از آن فـرج اسـت و انتخـاب واژه        "أنّي"بنابراين 

حرث در آيه نيز به همين نكته اذعان دارد؛ زيرا تنها آميـزش از قبـل موجـب داشـتن فرزنـد      
؛ مقـدس  565، ص2ش، ج1372؛ طبرسـي، 223، ص2ج تـا،  يخواهد بود ( رك : طوسي، ب

ــي، بـــ  ــا،ياردبيلـ ــاتي از  399، ص6ق،ج1383؛ دروزه، 555، ص1ج تـ ــين روايـ ). همچنـ
 ،ق1413 (حـر عـاملي،  كنـد  (ع) مبني بر كراهت رابطه از دبر اين معنا را تأييد مـي معصومين

  ). 147، ص20ج
نويسنده همچنين ضمن شرح داستان يوسف (ع) و همسـر عزيـز مصـر و بـا اسـتناد بـه       

يوسـف فريـب همسـر عزيـز را     "است كـه   شده  سوره يوسف، مدعي  24معناي ظاهري آيه 
حقيقـت آن اسـت كـه همسـر      اما  )؛  , p.530   Roded,Women ( "خورد و به او تمايل داشت

بشـري،   طبـع   ي كند. يوسف (ع) هم به مقتضاي عزيز تصميم داشت  از يوسف (ع) كامجوي
اگر برهان پروردگارش؛ يعني روح ايمان، تقوي، تربيت نفس و مقام عصمت در ايـن ميـان    

كرد؛ ولي او معصوم بود و چنين نكرد و از ايـن جهـت ميـان    قصد كامجويي مي نبود،  حائل 
  ). 370، ص9، جش1374زليخا تفاوت وجود دارد (مكارم شيرازي،  هم  هم او و 

كه در  "كيد"همين داستان با اشاره به واژه  شرح  عالوه بر اين مؤلف مدخل در خالل 
مكر زنان در مقابل زندگي  و  "كيد"سوره يوسف به كار رفته، مدعي شده است كه  28آيه 

كه عزيـز   هنگامي  پر از مخاطره يوسف پررنگ نشان داده شده است؛ زيرا بر اساس اين آيه 
 "كيد"گناهي يوسف (ع) شد، خطاب به همسرش گفت : اين كار از مكر و متوجه بيمصر 

  .  ) .Roded,Women , p  530 ( "كه مكر شما زنان بزرگ است زنان است  
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(رك:  چه بسا اين عبارت كالم خدا نباشد و حكايت سخن عزيز مصر يا شـاهد باشـد  
همـان زنـان    سـوره يوسـف     51). به عـالوه بـر اسـاس آيـه     81، ص4ق، ج1416نيشابوري، 

تبرئه كردنـد   گناهي يوسف (ع) را تصديق و او را پرست اولين كساني بودند كه بي شهوت 
به اين منظور  پرستي زنان  ). از سوي ديگر شايد پررنگ نشان دادن شهوت 68ص  (گرجي،  

ايي و البتـه زيبـ    گنـاهي و پاكـدامني يوسـف (ع) در مقابـل آن برجسـته شـود.      باشد كـه بـي  
اسـت. بنـابراين رودد در طـرح ايـن ادعـا بـه        جذابيت سيماي يوسف (ع) هم دخالت داشته

ظاهر آيه بسنده و عجوالنه داوري كرده و نسبت به تركيـب واژگـاني آيـه ونكـات بالغـي      
  نهفته در آن بي توجه بوده است.

  
  توجه نكردن به سياق آيات و سبب نزول .4-2

مـدخل مـدعي    و ذكر زنان در ميان يتيمان، مؤلف  1نساءسوره  3و  2در رابطه با آيات 
. ايـن ادعـا قابـل    ) , p.524  Roded,Women  (شأن فرودست زن از ديدگاه قرآن شده اسـت  

جايگاه يتيمان در قرآن فرودست نيست تا لزوما ذكر زنان در  باشد؛ زيرا  شأن و تصديق نمي
عالوه بررسي سياق آيات و توجه به سبب  به كنار ايشان حاكي از مقام فرودست آنان باشد. 

نزول، رابطه بين صدر و ذيل آيـه؛ يعنـي رعايـت قسـط در مـال يتيمـان و نكـاح بـا زنـان را          
كند. توضيح آنكه اسالم به رعايت قسط و حق كودكان و يتيمان بسـيار تأكيـد   مي مشخص 

بـا دختـران يتيمـي     اما بزرگان عرب. )177؛ البقره:9؛ الضحي:152كرده است (رك: االنعام:
اموالشـان را بـا امـوال خـويش      كردنـد و  كه اموال زيادي بـه ارث بـرده بودنـد، ازدواج مـي    

  آميختند. مي
خداوند در اين آيه به رعايت حقوق يتيمان، حتي اگر همسـر فـرد باشـد، تأكيـد و بـه      

نيد، با زنـان  با آنها قسط و عدل را رعايت نك ترسيد در رابطه كند كه اگر ميآنها توصيه مي
                                                 

اموال يتيمان را پس از بلوغ به دست آنها بدهيد و مال بد خود را به خوب  آنها تبديل مكنيد و اموال آنان را به و  . 1
).اگر بترسيد كه مبادا در باره يتيمان مراعات عدل  نكنيد 2ضميمه مال خود مخوريد كه اين گناهى بس بزرگ است (

را نيكو و مناسب با عدالت است: دو يا سه يا چهار (نه بيشتر) و پس آن كس از زنان را به نكاح خود در آوريد كه شما 
اگر بترسيد كه چون زنان متعددگيريد راه عدالت نپيموده و به آنها ستم كنيد پس تنها يك زن اختيار كرده و يا چنانچه 

  )3كنيزى داريد به آن اكتفاء كنيد كه اين نزديكتر به عدالت و ترك ستمكارى است (
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ــور،     ــن عاشـ ــد (ابـ ــان ازدواج كنيـ ــر از يتيمـ ــري غيـ ــيديگـ ــا،بـ ــص4ج   تـ ؛ 16-15، صـ
ق، 1419؛ فضـل اهللا، 20، ص2ق، ج1419؛ مدرسي،167-165،صص4ق، ج1417طباطبايي،

صدر و ذيل آيه كامالً هماهنـگ هسـتند؛    ). بنابراين 13،ص8ق، ج1383؛ دروزه،43،ص7ج
و سبب نزول  مدعي فرودستي زنان در قـرآن شـده    ولي نويسنده بدون توجه به سياق آيات

   است.
) نيـز بـي توجـه       228نويسنده به سياق آيه  بـوده و   سوره بقره (و للرِّجالِ علَـيهِنَّ درجـةٌ

مطـرح   "درجـه ". )  , p.525  Roded, Women  ( مدعي شده در قرآن  مرد از زن برتـر اسـت  
)، ولي آيـه در  233،ص2ق، ج1417شده در آيه  به معناي برتري و منزلت است (طباطبايي،

روابط خانوادگي و برتري شـوهر بـه همسـر خـويش ظهـور دارد و در آن سـخن از مسـائل        
برتري انساني نيسـت، بلكـه برتـري  مـرد در      "درجه"طالق و عده است. بنابراين مقصود از 

رايي خانه و قواميـت  او در زنـدگي خـانوادگي و شـامل حـقّ طـالق و ديگـر        اداره امور اج
؛ قرطبـي،  396، ص 1ق، ج 1419حقوق خاص شوهر (يعني حق استمتاع) اسـت (مدرسـي،  

  تـا، بـي ؛ شـمس الـدين،   380، ص 2تـا، ج  ؛ نظر عبده در المنار، بـي 168، ص 5ش، ج1364
  ).69، ص 2ج

مورد حقوق غير از آن اخـتالف وجـود دارد   متضمن حق طالق است؛ اما در  "درجه"
شـود آن را بـه همـه    )  پـس نمـي  37ق، ص 1418؛ امـين،  91ق، ص 1417(رك: فضل اهللا، 

  ها تعميم داد. حوزه
كـه براسـاس آن زنـان بـراي شوهرانشـان خلـق        1سوره شـعراء  166مثال ديگر: آيه      

ه اين آيه خطاب بـه قـوم لـوط    . اما حقيقت آن است ك) , p.526  Roded, Women  (اند شده
خداونـد آنهـا را تـوبيخ     اسـت؛ بـه همـين دليـل      بـازي آنـان   به سـبب عمـل وقـيح همجـنس    

كند كه براي رفع نياز جنسـي خـود   ) و به آنان يادآوري مي44، ص2ق، ج1417(طباطبايي،
ر دسوره روم به اين رفع نياز و ايجاد سكني و آرامـش   21همسراني دارند. همانطور كه آيه 

  هردو طرف ازدواج اشاره دارد.

                                                 
  گذاريد راستى كه شما گروهى متجاوزيد. همسرانتان را كه پروردگارتان براى شما آفريده وا مىو  . 1
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معنا را استنباط كرد كه ذكر خلق زنان براي شوهرانشـان از مقـام    توان اين بنابراين نمي
زيرا سياق آيه به نكته ديگري اشعار  فرودست زن و تحت سلطه مرد بودن او حكايت دارد؛ 

       1دارد.
  

  عدم مراجعه به منابع اصيل لغوي .4-3
معناي دقيق واژگـان قرآنـي بـه منـابع لغـوي متقـدم مراجعـه نكـرده يـا          رودد در تبيين 

در آن  "حجـاب "سـوره احـزاب و واژه    53مراجعه اندكي داشته است؛ مثالً با استناد به آيه 
اين  رعايت حجاب تنها براي همسران پيامبر (ص) واجب است؛ زيرا "مدعي شده است كه 

عمال و به مؤمنان توصيه شده است كه اگر متاعي واژه در آيه مورد نظر فقط براي ايشان است
 ,p.525  Roded ( "بخواهنـد  "حجـاب "همسران پيـامبر (ص) خواسـتند، آن را از وراء    را از 

Women , (  .  
در اين آيه معناي لغوي آن است؛ يعني   "حجاب"واقعيت آن است كه منظور از واژه 

 ،1320و بـه يكـديگر اسـت (مصـطفوي،     د آن چيزي كه  مانع از رسيدن دو چيز  يا اثـر آن  
شـود  مكالمات روزانه استعمال مـي  ) مانند پرده؛ نه معناي اصطالحي آن كه در 167ص ج،2

 ،8ش، ج1372؛ طبرســي،357ص ،8، جتــابــيو آن عبــارت اســت از پوشــش زن (طوســي، 
  ).407، ص7ق، ج1383؛  دروزه،340، ص8ق، ج1419؛ فضل اهللا،576ص

بي توجه بـوده   "حجاب"در طرح اين ادعا به معناي لغوي واژه به اين ترتيب نويسنده 
در تبيين آن به منابع لغوي اصيل مراجعه نكرده و قرآن را بـه معنـاي عرفـي امـروز دانسـته       و 

   است.

                                                 
به فضاي  در آيه،   "حيض"بودن  "اذي"سوره بقره و  222. شايان ذكر است كه نويسنده همچنين ذيل بررسي آيه  1

هاي مختلف در مسئله جا كه طائفهز آناند انزول آن بي توجه بوده است؛ زيرا مفسران در شأن نزول اين آيه آورده
اي نسبت به زن حائض داشتند و او را گيرانهحيض  برخوردهاي مختلفي داشتند؛ به طوري كه يهوديان اعمال سخت 

كردند و حتي با زنان انداختند، اما مسيحيان در اين مسئله اهمال ميدانستند و حتي چشم بر روي او نمينجس مي
كردند، مسلمانان از كيفيت آميزش جنسي در اين دوران از پيامبر (ص) سؤال كردند و اين آيه مي حائض مجامعت نيز 

، 2ق، ج1417طباطبايي،   ؛ 258،ص1ق، ج1404؛ سيوطي،562، ص2ش، ج1372پاسخ آنها نازل شد (طبرسي، در 
   ).246، ص4ق، ج1419؛ فضل اهللا، 207ص
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توجه بي "قواميت"مرد نيز  به معناي لغوي  "قواميت"همچنين مؤلف مدخل در بحث 
. اين ) , p.524  Roded, Women  (زن حمل كرده است برتري مرد نسبت به  بوده  و آن را بر 

به معناي مراعات كردن چيزي يـا    "قَوم"كنند كه در حالي است كه لغت دانان تصريح مي
 كفالــت و نگهــداري اســت (ابــن منظــور، )، اصــالح، 690ش، ص1362حفــظ آن (راغــب،

  ). 37،ص9ش،ج1369، زبيدي، 359-355،صص11ج  ق، 1413
ي كه  به خويشتن متّكي است و در اين آيه كسـي اسـت كـه بـر زن در     قوام يعني كس

ــدي   ــاختن نيازمن ــورش و برطــرف س ــدبير ام ــراف دارد (مصــطفوي، ت ــايش اش ش، 1320ه
اداره  انـد قواميـت مـرد بـه معنـاي      ). برخي مفسران و فقيهان نيـز اذعـان داشـته   344،ص12ج

 ،2ق، ج1406 ابـن بـراج،  ؛ 324،ص4جتـا، بيمعاش، كفالت و نگهداري زن است (طوسـي، 
؛ 161،ص7ق، ج1419؛ فضـل اهللا، 349  -348صـص  ،5ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازي،225ص
  ).73، ص 2ق، ج 1419مدرسي، ؛ 73ص ،2ج

طبق نص آيه قواميت مرد به زن نتيجه فضيلت و برتري مردان به زنان و همچنـين دادن  
به معناي شوهران   "رجال"اين آيه،  نفقه به آنان است. گروهي از مفسران و فقها معتقدند در

به معناي همسران است. بنابراين، مفاد آيه اين است كه شوهران تنها بر زنان خـود   "نساء"و 
و مرد نسبت به زني كه  حق سرپرستي و قواميت دارند كه آن هم معلول پرداخت نفقه است

، 7ق، ج 1419( فضل اهللا، زدپرداهمسر او نيست قواميت ندارد، زيرا هزينه زندگي او را نمي
  ).65تا، ص ؛ شمس الدين، بي161ص 

باشـد  نيز در اين آيه برتري مردان در برخـورداري از ارث مـي   "فضل"مراد از  چه بسا
)؛ زيرا در آيات قبلي سخن از ارث و چگونگي تقسيم آن 169، ص 5ش،ج 1364(قرطبي، 

محـدوده خـانواده و زنـدگي     و در ايـن صـورت حـق سرپرسـتي مـرد بـر زن، تنهـا در        1بود

                                                 
1 ». ا ما فَضَّلَ اللَّهنَّوال تَتَم لىوع ضَكُمعب نْ   بِهم ئَلُوا اللَّهس نَ وبا اكْتَسمم يبنَص لنِّساءل وا وبا اكْتَسمم يبلرِّجالِ نَصضٍ لعب

كانَ بِكُلِّ شَي إِنَّ اللَّه هفَضْل الْأَقْرَب دانِ والْوال ا تَرَكمم يواللْنا معكُلٍّ جل يماً * ولع ء متُوهĤَف مانُكُمأَي تقَدينَ عالَّذ ونَ و
    »ء شَهِيدًا كُلِّ شَي  على نَصيبهم إِنَّ اللَّه كانَ

نسبت به آنچه شما نداريد و خدا به ديگران مرحمت فرموده تمنا مكنيد، زيرا اين خدا است كه بعضى را بر بعضى 
ش از كار و كسبى است كه دارد، اگر درخواستى داريد از خدا برترى داده، هر كسى چه مرد و چه زن بهرمندي

  بخواهيد، فضل او را بخواهيد، كه او به همه چيز دانا است.
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زناشويي و به معني اداره معـاش اوسـت و نبايـد آن را بـه ديگـر مـوارد تعمـيم داد (جاللـي         
). ممكن است منظور توانايي جسمي بيشتر مردان باشـد (فضـل   213ش، ص 1383 كندري،

  سـلطه شـوهر نسـبت بـه زن نيسـت.      ) و هرگز به معناي برتري و 237، ص 7ق، ج 1419 اهللا،
ش، 1372انـد (طبرسـي،  و آن را چنين پنداشته ه برخي نيز برداشت خانم رودد را داشتهگرچ
ــادي،68،ص3ج ــه هرحــال 505،ص1ق، ج1407؛ زمخشــري،14،ص2ق، ج1408؛ گناب ). ب

كـرد و بـه نقـل نظـر گروهـي اكتفـا       شايسته بود خانم رودد نظرات مختلف را مـنعكس مـي  
  1آورند.كرد تا خوانندگان مدخل درك بهتري بدست نمي

   
            بي توجهي به خصوصيات زبان عربي  .4-4

نويسنده در اثبات عدم استقالل زن و وابستگي او بـه مـرد در قـرآن، از جملـه بـه ايـن       
كه در قرآن يا از زنان، ياد نشده يا معموال با عناويني مثـل مـادرِ، همسـرِ و ...     "استناد كرده 

  . ) , p.524  Roded, Women  ( "مرد منسوب شده است به 
اين برداشت نويسنده ناشي از عدم توجه كافي به زبان  عربي و ويژگي هاي آن است؛ 

از ضماير و افعال مـذكر بـر ضـماير و افعـال مؤنـث غلبـه دارد و        زيرا در زبان عربي استفاده 
شود ولي نبايد اين استفاده مي معموال براي يادكرد جمع زنان و مردان، از صيغه جمع مذكر 

و لَقَـد نَعلَـم أَنَّهـم    «سـوره نحـل    103را نشان وابستگي زن دانست. قرآن نيز بـر اسـاس آيـه    
بـه زبـان     2»يقُولُونَ ِإنَّما يعلِّمه بشَرٌ لسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي و هـذا لسـانٌ عرَبِـي مبِـين    

  واعد آن تخلف نكرده است. شده و از ق عرب نازل 
در آنهـا مـردان بـه زنـان منتسـب       كنـد كـه   مؤلف مدخل  همچنين به آياتي اشاره مـي 

چنانچـه   اند و اين دوگانگي را نشـان از توصـيف دوگانـه زن در قـرآن دانسـته اسـت.        شده
كـرد، بـه ايـن حقيقـت رهنمـون      نويسنده به خصوصيات زبان عربي و  سياق آيات توجه مي

                                                 
اصيل لغوي مراجعه نكرده است  سوره بقره نيز به منابع معتبر و 222در آيه   "طهر"و  "اذي".رودد در تبيين واژه  1

  از همين نوشتار). 6-5: ص(رك
كنند عجمى است و  دهد، زبان كسى كه بدو اشاره مى دانيم كه آنها گويند قرآن را فقط بشرى بدو تعليم مى ما مى . 2

  . اين زبان عربى روشن است
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زنان به مردان و در برخي ديگر مردان به زنان منسوب يا بـا   كه چرا در برخي مواضع شد مي
سـوره طـه، هـارون (ع) بـرادرش      94اند. به عنوان مثال در آيه نام و عنوان آنان خطاب شده

  ."يابن ابي"كند و نه خطاب مي "اميابنَ"موسي (ع) را با عنوان 
بـردن ايـن خطـاب قصـد داشـت عواطـف او را        هارون (ع) با به كار به عقيده مفسران 

 ؛ طبرسـي، 549،ص4ج تـا، بـي (طوسـي،    تحريك كند و شفقت و رحمـت وي را برانگيـزد   
  ).1374،ص3ج  ق، 1412؛ سيدقطب،100،ص9ق، ج1418 ؛  زحيلي،742،ص4ش، ج1372

) تا نشان دهد زنان شـهر  30تعبير شده است (يوسف: "زن عزيز"عكس  از زليخا به  به
كردند كه بـا وجـود اينكـه در نكـاح فـرد قدرتمنـد و ثروتمنـدي         دليل او را سرزنش به اين 

خويش شده است.  بنابراين انتسـاب زنـان بـه مـردان      همچون عزيز مصر بوده، دلباخته غالم 
بودن مـرد از ديـدگاه قـرآن نيسـت؛ بلكـه مصـداقي از        هرگز دليل برتري مرد به زن و اصل 

است و قرآن با استفاده از اين زبان و خصوصـيات آن، مطالـب   همراهي قرآن با زبان  عربي 
يـاراي   هـيچ كـس  مورد نظر خود را در قالبي زيبا و بليغ ارائه داده اسـت، بـه گونـه اي كـه     

هماوردي با آن را ندارد. به عالوه يـادكرد مـريم (س) و تصـريح بـه نـام اودر قـرآن، خـود        
  شاهدي بر رد ادعاي نويسنده است.

سوره مائده مبنـي بـر پذيرفتـه نشـدن      106دعاي نويسنده در خصوص آيه مثال ديگر ا
رسـد دسـتاويز   . بـه نظـر مـي   ) , p.525  Roded, Women  (وصيت اسـت   شهادت زنان در امر 

عبـارت اسـت كـه در     و مذكر بودن ايـن   "اثنان ذواعدل"نويسنده در طرح اين ادعا عبارت 
كند. مفسران و فقها در شرح اين آيـه و  تبيين ميامر وصيت بر دين (قرض) شرايط شاهد را 

آيـه بـه    استنباط حكم فقهـي از آن هـم داسـتان نيسـتند؛ بسـياري از مفسـران در تفسـير ايـن         
ش، 1372؛ طبرسـي، 44،ص4تـا، ج ند (از جمله: طوسـي، بـي  ااي نكردهجنسيت شهود اشاره

 ؛ طيـب، 118ص،2ق،ج1408؛ گنابـادي، 474،ص1ج تـا، بـي ؛ مقدس اردبيلي، 395ص ،3ج
  ). 377ص ،8ق، ج1419؛  فضل اهللا،140،ص3ق، ج1424؛ مغنيه،488،ص4ش، ج1378

گرچه برخي ديگر از مفسران  در تفسير آيه و تبيـين شـرايط شـاهد، بـه مـرد بـودن او       
)؛ امـا  195، ص 5ق، ج 1417؛ طباطبايي، 721، ص 2تا، ج تصريح كرده اند (ابن عربي، بي

  ن برداشتي كرد. توان چنياز ظاهر آيه نمي
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داننـد و  همه زمـاني نمـي   1بقره 283و  282حتي برخي از فقها حكم شهادت را در آيه 
دقتي زنان در امـور مـالي و   معتقدند علت تصريح شده در آيه فراموشي و كمي حافظه و بي

اقتصادي است و اين طبع زنان در زمان نزول دو آيه بوده اسـت؛ ولـي اگـر در  هـر زمـاني،      
ن و مرد در شرايط مساوي قرار گرفت يا حافظه زنان از مـردان بهتـر شـد، شـهادت     حافظه ز

آنان برابر با شهادت مردان است، حتّي شهادت يك زن برابر با شهادت دو مرد كـم حافظـه   
  ).508ش، ص 1385دقت خواهد شد (صانعي، و بي

ت برداشـ  بي توجهي نويسنده بـه مقتضـيات نـزول قـرآن و زبـان عربـي موجـب سـوء         
هـاي بهشـتي بـراي    ديگري هم براي نويسنده شده اسـت؛ چنانكـه او ادعـا كـرده  در وعـده     

سـوره   22آيات قرآن ماننـد   بر اساس برخي "مؤمنان تعارض وجود دارد؛ با اين توضيح كه 
شوند؛ اما بر اسـاس  شان محشور ميسوره زخرف مردان با همسران دنيوي 70صافات و آيه 

شوند و بهشتي مزدوج مي سوره طور مردان مؤمن با حوريان  20آيه ديگر مانند  برخي آيات 
باشـد، ايـن نشـانٍ تعـارض     جاكه جمع زنان دنيوي و حوريان بهشتي امكان پـذير نمـي  از آن

  .) , p.523  Roded, Women  ( "هاي بهشتي استوعده قرآن در 
هـاي مـذكر بـر مؤنـث در ايـن      اما بر اساس قواعد زبان عرب و تغليب استفاده از صيغه

باشـد تـا ايـن نتيجـه حاصـل      زخرف صرفا مردان نمـي   70صافات و  22زبان، خطاب آيات  
                                                 

اى در بين شما آن را به درستى  اى مؤمنان هر گاه به يكديگر وامى تا مدت معينى داديد آن را بنويسيد، نويسنده . 1
اى نبايد از آنچه خدايش آموخته دريغ كند، پس حتما بنويسيد، و بايد كسى كه حق به عهده او  بنويسد، و هيچ نويسنده

است و بدهكار است، امال كند، (نه طلبكار)، و بايد كه از خدا و پروردگارش بترسد، و چيزى كم نكند و اگر بدهكار 
و دو گواه از مردان و آشنايان به گواهى  تواند بنويسد سرپرستش به درستى بنويسد، سفيه و يا ديوانه است، و نمى

پسنديد، تا اگر  بگيريد، و اگر به دو مرد دسترسى نبود، يك مرد و دو زن از گواهانى كه خود شما  تقوايشان را مى
يكى از آن دو يادش رفت ديگرى به يادش بياورد، و گواهان هر وقت به گواهى دعوت شدند نبايد امتناع ورزند و از 

تر و براى گواهى دادن استوارتر، و  چه به مدت اندك و چه بسيار، ملول نشويد، كه اين نزد خدا درست نوشتن وام
دهيد، پس در  اى نقدى باشد، كه ما بين خودتان انجام مى تر است، مگر آنكه معامله براى ترديد نكردن شما مناسب

، و نبايد نويسنده و گواه را زيان برسانيد، و اگر اى كرديد گواه گيريد ننوشتن آن حرجى بر شما نيست، و چون معامله
  )282كه او به همه چيز دانا است (دهد،  رسانديد، ضررى به خودتان است، از خدا بترسيد خدا شما را تعليم مى

اى نيافتيد، بايد گروى گرفته شود، و اگر بعضى از شما بعضى ديگر را امين شمرد،  و اگر در سفر بوديد و نويسنده
دار بايد امانت او را بدهد، و از خدا و پروردگار خويش بترسد، و نبايد گواهى را كتمان كنيد، و با اينكه  امانت
  كنيد دانا است. ام، كه هر كس شهادت را كتمان كند دلش گنهكار است، و خدا به آنچه مى ايد، بگوئيد: نديده ديده
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باشند. به احتمال بسـيار قـوي زنـان    در اين دو آيه زنانِ اين مردان مي شود كه مراد از ازواج 
هستند. از سوي ديگر به عقيده برخي از مفسران منظور از تـزويج در   نيز  مخطاب اين آيات

، 14ق، ج 1415سوره طور، نكاح نيست؛ بلكه اقتـران و مصـاحبت اسـت (آلوسـي،      20آيه 
). بـه  246، ص 10ش، ج 1377؛ حائري تهرانـي،  12، ص 19ق، ج 1417؛ طباطبايي،32ص 

دنيوي ايشان باشد (ابـن عاشـور،    عالوه ممكن است منظور از حوريان بهشتي همان همسران
).در ايــن صــورت هــيچ  359، ص 27ش، ج 1365؛ صــادقي تهرانــي،62، ص 27،ج تــابــي

    تناقضي ميان اين آيات وجود ندارد. 
  

  عدم مراجعه به آيات مشابه در يك موضوع .4-5
هـاي اقتصـادي   گرچه زنـان در بهـره بـردن از فعاليـت    "مؤلّف مدخل ادعا كرده است 

. نويسـنده از  ) , p.527  Roded, Women  ( "اخروي مـردان هسـتند   دارند؛ اما پاداش استقالل 
اي شـمرد، بـه گونـه   اين رهگذر وجود زنان را از نگاه قرآن در مرتبه ثانويه و فرودست مـي 

شوند. در حالي كه چنين نيست كه فقـط بـه مـردان در    كه به عنوان جايزه به مردان داده مي
 24در آيه  "غلمان"   داده شده باشد؛ برخي از مفسران معتقدند منظور ازبهشت وعده تزويج 

شوهران بهشتي براي زنان مؤمن  1»و يطُوف علَيهِم غلْمانٌ لَهم كَأَنَّهم لُؤْلُؤٌ مكْنُون«سوره طور 
  ).57،ص9ج  ش، 1336؛ كاشاني، 35،ص14ق، ج1415 است (رك: آلوسي، 

مفسران براي زنان نيز معادل آنچه به مـردان بـه منظـور رفـع نيـاز      بنابر نظر اين دسته از 
چنانكه آياتي به پـاداش ازواج مطهـر  بـراي      داده شده است، وجود د ارد. شان وعده جنسي

  ).57؛ النساء :  15عمران :؛ آل25كند (رك: البقره: همه مؤمنان ياد مي
 2سوره نـور  33ل با استناد به آيه ذيل مبحث حقوق بردگان و كنيزان، نويسنده مدخ     

 ,p.527  Roded ( "داشته باشد تواند با كنيز خود ارتباط جنسي مالك نمي"آورده است كه 

Women ,   .(  
                                                 

  ريدى نهفته در صدف هستند.گردند كه گويا مروا و نوجوانانى پيرامونشان مى .1
و كسانى كه وسيله نكاح كردن ندارند به عفت سر كنند تا خدا از كرم خويش بى نيازشان كند و از مملوكانتان  .2

كسانى كه خواستار آزادى خويش و پرداخت بهاى خود از دسترنج خويشند اگر خيرى در آنان سراغ داريد 
خواهند داراى عفت  عطايتان كرده به ايشان بدهيد و كنيزان خود را كه مىپيشنهادشان را بپذيريد و از مال خدا كه 
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سوره مؤمنون ارتباط جنسي مالك با كنيـز بالمـانع    6و  5در حالي كه بر اساس آيات 
   خود را مهيا سازد.مملوك  است؛ گرچه شايسته اين است كه مالك وسيله ازدواج 

از ديگر مباحثي كه نويسنده بدون مراجعه به آيات مشابه به آن پرداختـه اسـت، سـهم    
سـوره نسـاء     12كـه بـر اسـاس آيـه     توضيح آن ). , p.529  Roded, Women  (ارث زن است 

رسـد و اگـر   دنيا برود و فرزندي نداشته باشد، نصف اموالش به شوهرش مـي  زني از  چنانچه 
گيرد. چنانچه مـردي از دنيـا بـرود و    اموالش به وي تعلق مي چهارم  ي فرزند باشد، يك دارا

رسد و اگـر فرزنـد داشـته باشـد يـك      فرزندي نداشته باشد يك چهارم اموالش به زنش  مي
  شود. هشتم ماترك از آنِ زنش مي

ي از سهم ارث شوهر است و آن را بازتـاب  نصف  گيرد سهم ارث زن نويسنده نتيجه مي
اينگونه نيست كـه سـهم ارث زن    هميشه  داند؛ اما واقعيت آن است كه جايگاه فرعي زن مي

سهم ارث هـر يـك    مثال  نصف سهم ارث مرد باشد؛ گاه سهم ارث مرد و زن مساوي است. 
از پدر و مادر وقتي كه با فرزند متوفي همراه شوند، يـك ششـم مـاترك اسـت. گـاه ديگـر       

بيشتر است. مثال در صورتي كه متوفّي فرزند نداشـته باشـد،    مرد  ث سهم ارث زن از سهم ار
  ). 11(النساء: مادر يك سوم و سهم پدر همان يك ششم است سهم  

گرفت، مدعي نصف بـودن  چنانچه نويسنده آيات مشابه را ذيل بحث ارث در نظر مي
فاوت  سـهم ارث  شد.  به عالوه چه بسا علت تسهم ارث زن نسبت به مرد به طور مطلق نمي

      1مرد به دليل وظيفه او در تأمين معاش خانواده باشد.
 

 رويكردهاي جانبدارانه  .4-6

رودد در طرح برخي مباحث، موضعي كامال جانبدارانـه داشـته اسـت؛ از جملـه تعـدد      
زوجات  يا چندهمسري  كه جواز آن را تضييع حقوق زن و لگدمال شدن حيثيت انساني او 

سـوره نسـاء خداونـد بـه      3. توضيح آنكه بر اساس آيه ) .Roded, Women , p  527 (داند مي 
  دهد تا با چهار زن ازدواج كنند.يمردان اجازه م 

                                                                                                                   
باشند به خاطر مال دنيا به زناكارى وامداريد، و اگر كنيزى به اجبار مالكش وادار به زنا شد خدا نسبت به وى آمرزنده 

  . و رحيم است
  شود.ميبيشتر توضيح داده  7-4در اين باره ذيل عنوان  .1
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ترسند كه قـادر بـه   مي البته به شرط آنكه قسط را در حق ايشان رعايت كنند؛ ولي اگر 
اختيار كننـد؛   ها يك زن رعايت اين  مساوات نباشند، توصيه خداوند به آنها اين است كه تن

  زيرا رعايت نكردن قسط بين زنان ستمكاري در حق ايشان است. 
مشروط به رعايت قسط در بين همسران است. البتـه توجـه    بنابراين مجوز چندهمسري 

به اين نكته نيز ضروري است كه اسالم مبدع آيين چندهمسري نبوده؛ بلكه اين رسم قبل از 
توانست صدها زن اختيـار  ملل مختلف رايج بود و حتي يك نفر مي اسالم و در ميان قبايل و

)؛ ولي اسالم تعداد همسران را به چهـار زن محـدود   547ص ،5ق، ج1413كند (جوادعلي، 
كرد و رعايت قسط ميان همسران را شرط كرد. در حالي كه قبل از اسـالم معمـوال عـدالت    

از امتيازات و حقـوق بيشـتري نسـبت بـه     يك زن به عنوان سوگلي  شد و ميان زنان اجرا نمي
  ).451-445ش، صص1376هاي ديگر برخوردار بود (رك: مطهري، زن

زنـان   هـاي خـاص از جملـه حقـوق     از سوي ديگر اعطاي مجوز چندهمسري در زمان 
شود؛ زيرا آمار نشان داده اسـت كـه معمـوال جمعيـت زنـان در سـن ازدواج از       محسوب مي

شود گروهـي از زنـان از   اين فزوني جمعيت زن به مرد باعث مي بيشتر است. جمعيت مردان 
محروم بمانند. بنابراين مجوز چندهمسري اين فرصت را به  داشتن شوهر و زندگي مشترك 

  ).412-401دهد كه از حق تأهل برخوردار شوند (رك: همان، صصآنان مي
برنـد و  مـي  جنسـي  به عالوه در جوامعي كه مردان در قالب غيررسمي از چند زن بهره 

در قبال هيچ يك از آنان مسئوليت و تعهـدي ندارنـد، حيثيـت انسـاني زن خدشـه دار شـده       
اي بايد اجرا شود و مـرد در مقابـل   جوامع اسالمي كه اين قانون در شرايط ويژه است، نه در 

ر ادا كنـد. بـه نظـ    هر يك از زنان خود وظيفه دارد و بايد تمام حقـوق آنهـا و فرزندشـان را    
   رسد نويسنده درباره اين موضوع عادالنه داوري نكرده است.مي

ــاره آيــه  جاكــه دســتور از آن"ســوره احــزاب معتقــد اســت  33نويســنده مــدخل درب
هاي آيه (اقامه نماز، پرداخت زكات و اطاعت از خدا و رسـولش) متوجـه همـه زنـان     العمل

سـلمان اسـت، نـه فقـط همسـران      مسلمان است، فرمان ماندن در خانه نيز متوجه همه زنـان م 
 "پيامبر (ص). به همين دليل مسلمانان همسران خويش را در خانه منـزوي و حـبس كردنـد.   

) p.525  Roded,Women , (.  
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سـوره احـزاب بـه همـه زنـان       33ادعاي خانم رودد مبني بر متوجه بودن خطـاب آيـه   
از باب تأكيد است و  "النبينساء "مسلمان، صحيح است؛ زيرا بنا به تصريح مفسران خطاب 

همسران پيامبر (ص) بايد به ايـن امـور بـيش از ديگـر زنـان اهتمـام بورزنـد، نـه اينكـه ايـن           
؛ 499،ص10ش، ج1378(طيـب،  ها تنها مخصوص همسران پيـامبر (ص) باشـد  دستورالعمل

  ).298-297،صص18ق، ج1419، فضل اهللا
صوص حبس همسرانشـان در خانـه   اما ادعاي نويسنده مبني بر عملكرد مسلمانان در خ

ش، 1362به معنـاي اسـتقرار داشـتن، ثابـت بـودن (راغـب،        "قَرنَ"پذيرفته نيست؛ زيرا واژه 
ــطفوي،397ص ــدي، 326،ص9ش، ج1320؛ مصـ ــنگيني (فراهيـ ــاري و سـ ق، 1410)، بردبـ
) است و هرگز معناي 529؛ راغب، همان،ص 641،ص2ق، ج1420؛ ابن فارس،208،ص5ج

  شود. استنباط نميحبس و انزوا از آن 
كه در مقـام نهـي    "و ال تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهليةِ الْأُولى"از سوي ديگر با توجه به عبارت 
آمده است، منظـور از   "و قَرْنَ في بيوتكُن"ي فرمانِ از آشكار كردن زينت است و در ادامه

ب توجـه اسـت (فضـل اهللا،    ماندن در خانه، خـارج نشـدن از آن بـه قصـد خودنمـايي و جلـ      
). زيرا اگر قرار باشد زني هرگز از خانه خويش خارج نشـود، ديگـر   315،ص18ق، ج1419

لزومي ندارد خداوند او را از اظهار زينت نهي كند! بـه عـالوه نـه تنهـا تـاريخ هرگـز گـواه        
هـاي اجتمـاعي و سياسـي    حبس زنان مسلمان در منزل نيست. بلكه از حضور زنان در صحنه

رسـد رودد درايـن   بنابراين به نظـر مـي   ).95ش، ص1383كند (جاللي كندري، ايت ميحك
    1باره با سوگيري و مغرضانه داوري كرده است.

   
 مراجعه نكردن به تفاسير متعدد و نظرات مختلف    .4-7

رودد در طرح برخي مباحث به منابع تفسـيري متعـدد رجـوع نكـرده و از آراء برخـي      
دين پژوهان غافل مانده و همين مسئله سبب شده است برداشت صحيحي از مباحث مختلف 

                                                 
توجه كافي   "قواميت"كه به معناي لغوي عالوه بر اين  گيرانه پرداخته است.نيز جهت "قواميت"بحث . رودد به  1

مرد به زن و فرودستي زن   رسد جانبدارانه مدعي سلطه نداشته و نظرات مختلف را دراين باره بررسي نكرده، به نظر مي
  . از ديدگاه قرآن شده است
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بـر اسـاس نظـر برخـي مفسـران و       نداشته باشد؛ از جمله فلسفه تفاوت سهم ارث زن و مـرد. 
ارث به سيسـتم خـانواده و وظـايف زن و شـوهر در آن     گران، اسالم در تعيين سهم پژوهش

گـاه از   كه تأمين معاش زندگي به عهده مـرد اسـت، سـهم ارث او     است. از آنجا  داشته  نظر 
ق، 1419؛ فضــــل اهللا،215،ص4ق، ج1417 ارث زن بيشــــتر اســــت (طباطبــــايي، ســــهم 

  ).466ش، ص 1377 مهريزي، ؛ 283ش، ص1376 ؛ مطهري،114،ص7ج
لزوما ايـن نتيجـه حاصـل     نيست تا  ك در تعيين سهم ارث، زن يا مرد بودن بنابراين مال

رودد در   اسـت.  قائـل   شود كه اسالم جايگاه زن را ناديده گرفتـه و بـراي او ارزش كمتـري     
زن نيسـت و   اين نوع طالق از نظـر اقتصـادي بـه نفـع     "رابطه با طالق خلع مدعي شده است 

 "بايسـت تبعـات مـالي طـالق متوجـه مـرد باشـد       اليكـه مـي  براي او تبعات مالي دارد. در ح

)p.529  Roded, Women , .(  
است كه هر يك از طرفين كـه آغـازگر طـالق اسـت، بايـد تبعـات مـالي         واقعيت آن 

كنـد، وظيفـه   طالق رجعي مرد اقدام بـه جـدايي مـي    طالق را به عهده بگيرد. از آنجا كه در 
). 104،ص2ش، ج1374ا پرداخت كنـد (مكـي عـاملي،    دارد مهريه زن و نفقه دوران عده ر

به شوهرش ببخشد  اما در طالق خلع زن خواهان جدايي است، به همين دليل بايستي مالي را 
مؤلف مـدخل در   رسد ). بنابراين به نظر مي112ص  ،2تا او به جدايي راضي شود (همان، ج

   ه داوري كرده است.طرح اين شبهه نيز به منابع مرتبط مراجعه نكرده و عجوالن
سوره بقره به تفاوت قصاص زن و مرد تصريح  178نويسنده مدخل با استناد به آيه       

   ). , p.525  Roded,Women  (داند كرده و آن را نشانِ جايگاه تنزّل يافته زن نسبت به مرد مي
قصـاص زن   مـرد بـه   باشـد،  زيرا بنا به نظر اكثر فقهاي اماميه كه مستند بـه روايـات مـي   

شود؛ يعني اگر مردي از روي عمد زني را بـه قتـل برسـاند، در صـورتي خـانواده      كشته نمي
توانند تقاضاي قصاص كنند كه نيمي از ديه يك انسان كامل را بـه خـانواده قاتـل    مي مقتول 

مقتول تقاضاي ديه كنند، نيمي از ديه يك انسـان كامـل بـه آنهـا      بپردازند و چنانچه خانواده 
  ).264-263ش، صص 1374؛ مكي عاملي،145ص ،5ق، ج1407گيرد (طوسي،ق ميتعل

معتقدند اين نابرابري و تفاوت در قصاص از آن جهت است كه تـأمين مخـارج    برخي
زندگي به عهده مرد است و با قصاص او لطمه اقتصـادي بـه خـانواده و بازمانـدگان او وارد      
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از ايـن   خانواده قاتل (مرد) براي جبران قسمتي شود. به همين دليل پرداخت نصف ديه به مي
   ).115ق، صص1417؛ فضل اهللا، 611،ص1ش، ج1374خسارت است (مكارم شيرازي،

پـذيرد و بـه   شايان ذكر است كه يكي از فقهـاي معاصـر ايـن حكـم را از اسـاس نمـي      
حكم معتقد است. ايشان رواياتي را كه فقهاي شيعه در صدور اين  برابري قصاص زن و مرد 

دانـد  كند و آن را مخالف كتـاب، سـنت و عقـل مـي    مي اند، بررسي و نقد بدان استناد كرده
  ). 60-59ش، صص1383(رك: صانعي، 

تـوان  كنـد، مـي  اينكه وي با داليل و براهين  محكم ايـن حكـم را نفـي مـي     با توجه به 
يـن حـوزه بـه    آنجـا كـه رودد در ا   گفت حداقل امكان بازنگري در آن وجود دارد؛ ولي از 

   منابع متعدد مراجعه نداشته، از نظر مخالفان اين حكم غافل مانده است.
نويسنده ذيل شرح داستان مريم (س) به اختالف مفسران در رابطـه بـا نبـوت يـا عـدم      

 اسـت  و مدعي اجماع اهل سنت بر نفي نبوت مريم (س) شده  كرده  نبوت مريم (س) اشاره 
)p.534  Roded,Women ,  (.   (س) در حالي كه گروهي از مفسران اهل سنت معتقدند مـريم

) و در مقابل گروهي از معتزله نه تنها نبوت او 83ص ،4ج  ش، 1364نبي بوده است (قرطبي، 
ق، 1407(زمخشـري،   پذيرنـد  كننـد، بلكـه  داراي كرامـت بـودن او را نيـز نمـي      را انكار مـي 

  ).362-361،صص1ج
رويكـرد وجـود    دو  مـريم (س) ميـان دانشـمندان اهـل سـنت      به اين ترتيب در رابطه با 

همچنين نويسنده مدعي است كه دانشمندان اهل سنت به دليل مسئله قاعدگي، نبـوت   دارد. 
حال آنكـه هـيچ يـك از مفسـران      ). .Roded, Women , p  534 ( اندكرده انكار  مريم(س) را 

اند. به اين ترتيب در اين موضع نيز نكرده مستدل  اهل سنت مدعاي خود را به دليل ياد شده، 
   خانم رودد از تفاسير و آراء مختلف غافل مانده است. 

سوره نور به داستان افك اشاره كرده است  26-11نويسنده همچنين با استناد به آيه     
)  p.535  Roded, Women , .(  است كه بر اساس آيات مذكور چند نفر به  شرح  داستان بدين

مـردم پخـش    ميـان   زني از خانواده پيامبر (ص) نسبت فحشاء دادند و منافقـان ايـن شـايعه را    
  ).  89ص ،15ق، ج1417كردند (طباطبايي، 
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؛ 15،ص7ج تــا،بـي داننـد (طوسـي،   غالـب مفسـران شـيعه و سـنّي مـتّهم را عايشـه مـي       
ش، 1364قرطبـي،  ؛ 105،ص2ق، ج1408 ؛ ابوالفتـوح رازي، 204،ص7، جش1372طبرسي،

  ).15،ص4ج  ق، 1414 ؛ شوكاني،259،ص6ش، ج1336؛ كاشاني،197،ص13ج
كـه در قـرآن بـه عايشـه اشـاره       كند ازآنجايي شيعه اظهار مي"نويسنده ادعا كرده كه   

. البتـه سـخن   ) , p.535  Roded, Women  ( "نشده است، او هرگـز از تهمـت زنـا تبرئـه نشـد     
منظور او اين است كه شـيعه آيـات افـك را در     شايد  نويسنده در اين قسمت واضح نيست؛ 

 اغلب مفسران شـيعه نيـز ايـن    شد،  داند؛ اما همانطور كه در سطور قبلي گفته شأن عايشه نمي
  دانند.آيات را درباره عايشه مي

لت آيات بر تبرئه نشدن متّهم از نظر دال اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور نويسنده  
باشد و باتوجه شيعه است. البته برخي از مفسران شيعه معتقدند آيات در مقام تبرئه متّهم نمي

، 15ق، ج1417توان متّهم را مشخص كرد (طباطبـايي،  هاي روايي موجود، حتّي نميبه نقل
مؤمنان به يكديگر سـوءظن   ). آيه درصدد بيان اين است كه نبايد در اينگونه مسائل102ص

عـدم   رسـد  داشته باشند؛ زيرا اقتضاي ايمان دوري جستن از چنين اعمالي است. به نظـر مـي  
  مراجعه نويسنده به منابع تفسيري متعدد، موجب اين برداشت ناصحيح شده است.

  
 نتيجه گيري

بـه قلـم راث رودد  بـا آيـات      "زنـان و قـرآن  "برخي از مطالب مطرح شده در مدخل 
هـاي اسـالم  ناهمسـو اسـت. از     با آيات قرآن و آموزه قرآن سازگار است؛ ولي برخي ديگر 

جمله نقاط قوت اين مقاله، برداشت  صحيح از آياتي اسـت كـه بـه تسـاوي معنـوي زنـان و       
  حق حيات و استقالل اقتصادي اشاره دارد.  مردان و برخي از حقوق زنان مانند

نويسنده همچنين آياتي را كه در رابطه با بحث فقهي طالق و عـده اسـت، بـه درسـتي     
گزارش كرده است. رعايت اين موارد از ناحيه مؤلف مدخل سـتودني اسـت. درعـين حـال     

آيـات برداشـت   مواضع با اكتفاء به ظواهر آيات و عدم توجه به سـياق از   نويسنده در برخي 
صحيح نداشته است؛  به عالوه محدوديت تفاسير مراجعه شده، چـه از نظـر تعـداد و چـه از     
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باعـث   توجهي به معاني لغوي واژگان و خلـط آن بـا معنـاي اصـطالحي،     نظر رويكرد، و بي
  ضعف جدي مدخل شده است. 

و  موضـع نويسـنده در برابـر برخـي مباحـث فقهـي و اجتمـاعي، ماننـد تعـدد زوجـات          
جانبدارانه است و نداشتن مطالعه گسـترده پيرامـون مبـاحثي همچـون سـهم ارث و       حجاب، 

تـرين  علت شـده اسـت. شـايد اصـلي     اطالعي از نظرات مختلف فقها نيز مزيد بر طالق و بي
  .اشكال اين مدخل نيز فقدان اطالعات كافي نويسنده باشد
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