
 
   اجتماعی فرهنگها پیرامون مواجهه قرآن با  شناسی دیدگاه گونه

 نز حقوق درباره نزول عصر
  

  1عبدالمجید طالب تاش
  )31/2/1401 :مقاله پذیرش تاریخ ـ5/12/1400 :مقاله دریافت (تاریخ

  

  چکیده
حقوق زنان در جامعه از مسائل مهم فرهنگی اجتماعی است. قـرآن، متنـی فرهنگـی و اجتمـاعی اسـت؛ در      
نتیجه به حقوق زن در عصر نزول توجه داشته است. پژوهش حاضر به روش توصـیفی تحلیلـی پاسـخ ایـن پرسـش      

مواجهه قرآن با فرهنـگ عـرب عصـر نـزول در بـاره حقـوق زن چـه         بنیادین را جستجو کرده است که در خصوص
دست داده است که عربیت زبان قـرآن مـورد اتفـاق اندیشـمندان اسـت؛ لکـن       ه هایی وجود دارد؟ این تحقیق ب دیدگاه

دار فرهنگ عربـی   پیرامون ارتباط قرآن با فرهنگ عصر نزول دو دیدگاه کالن وجود دارد: گروهی فرهنگ قرآن را وام
محصـول شخصـیت    مـتن قـرآن  و احکام قرآن در خصوص زنان را متأثّر از فرهنگ عربی می دانند؛ چـرا کـه     دانسته

که این دیدگاه با تصریح آیات مغایرت دارد  هدست داده پیامبري است که  در فرهنگ عربی تکون یافته است. تحقیق ب
بـا   هاسـت و نـازل شـده تـا     گذاري بر فرهنگ قرآن، اثر فلسفه نزولکه انگاري شده است. گروه دوم معتقدند   و مردود
در قرآن نیامـده تـا در برابـر فرهنـگ جـاهلی      از این منظر، مبارزه کند. عصر نزول ها و رسوم فرسوده جاهلی  عادت

؛ بلکه به بازسازي و اصالح فرهنگ عرب عصر نزول در خصوص جایگـاه زن  باشد پذیر اثرمنفعل و یا  خصوص زنان
  ت. این دیدگاه با تصریح آیات همسویی داشته و اثبات شده است.پرداخته اس

  
  .حقوق زن ،قرآن، فرهنگ عربی، جایگاه زن، عصر نزولها:  کلید واژه
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  بیان مسأله -1

قرآن کریم در عصري نازل شد که به عصر جاهلی شهرت یافته است. از آنجا که قرآن، 
تفـاوت نبـوده و    ملـه مسـأله زنـان بـی    متنی فرهنگی است نسبت به مسائل جامعه و از ج

شخصیت و جایگاه اجتماعی زن را مورد توجه قرار داده است. هدف این تحقیـق دسـتیابی   
خوردار بود؟ و در  به پاسخ این پرسش است که زن در عصر نزول از چه حقوق اجتماعی بر

ایی هـ   خصوص مواجهه قرآن با  حقوق اجتماعی زنان در فرهنگ عصر نزول چـه دیـدگاه  
گردد به مسأله وحیانیت قـرآن و اینکـه جامعـه عصـر      وجود دارد؟ پیشینه این بحث بر می

پیامبر تا چه اندازه در تولید فرهنگ قرآن نقش داشته است کـه از دیـر بـاز مـورد توجـه      
از محمـد   شبهات و ردود حـول القـرآن الکـریم   علماي علوم قرآنی قرار گرفته بود. کتاب  

گیري قرآن در برابر فرهنگ عرب عصر نـزول و بخصـوص    ی موضعهادي معرفت به بررس
موضع قرآن در برابر حقوق اجتماعی زن پرداخته است. وي به اثرگذاري قرآن بر فرهنـگ  

 جایگـاه حقـوق زن در قـرآن کـریم    عصر نزول درباره حقوق زنان حکم کرده است. مقاله 
کـه پرسـش آن چیسـتی     منتشر شده است توسط عبدالرضا عطاش در نشریه زن و فرهنگ

دهی رابطه زنـان بـا    حقوق زن از منظر قرآن است و نویسنده به نقش قرآن در جهت سامان
مردان پرداخته و نتیجه گرفته که قرآن در جهت ایجـاد جایگـاه بـراي زنـان و اختصـاص      

را در  قرآن و فرهنگ زمانهحقوق اجتماعی به آنان اقدام کرده است. رضایی اصفهانی مقاله 
منتشر کرده است که در آن به بررسی برخورد قرآن با فرهنـگ حـاکم بـر    نامه معرفت فصل

عصر نزول پرداخته است. وي نتیجه گرفته که قرآن برخی از آداب و رسوم عرب که مبتنی 
بر ادیان ابراهیمی است را تأیید کرده لکن بسیاري از آداب منفی و عـادت هـاي نامناسـب    

دامنه مقاله حاضـر متفـاوت اسـت و در    اما ري کرده است. عرب عصر نزول را مردود انگا
جستجوي آن است که به صورت اختصاصی به جستارهاي فرهنگـی در خصـوص حقـوق    

ها را بررسی و تحلیل کند و  زنان در عصر جاهلی بپردازد و رویکرد قرآن در مواجهه با آن
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و اثـر پـذیري یـا    هاي مختلف در این خصوص را شناسایی، بررسی و تحلیل کنـد   دیدگاه
اثرگذاري قرآن را نسبت به فرهنگ زمانه در خصوص جایگاه زنان تبیین کند که تـا کنـون   

این پژوهش به روش توصیفی تحلیلـی   تحقیقی مستقلّی در این زمینه صورت نگرفته است.
هاي مختلف در خصوص چگونگی ارتباط قـرآن بـا    براي دستیابی به دیدگاه لذاانجام شده 

نزول در مسأله حقوق زن، به متون علمی معتبر، و مستندات متنی مورد نیـاز  فرهنگ عصر 
بندي و تنظیم شده؛ آنگاه مطالب مستخرج مورد  مراجعه و مستندات الزم را استخراج، دسته

  تحلیل و نتیجه گیري قرار گرفته است. 
 

 $جزیره عربستان در عصر بعثت پیامبراکرم . وضعیت اجتماعی زن در شبه2

نـزول قـرآن، بـه اقتضـاي بادیـه نشـینی از        عصـر شـبه جزیـره عربسـتان در     نساکنا
). اغلب اعراب، بـدوي و بیابـانگرد   2ابن خلدون، (دور بودند ي فرهنگ و تمدن، ها جایگاه

). این 25 عبدالجیل،توان در باره ایشان از مرکز ثابت شهرنشینی سخن گفت ( بودند؛ لذا نمی
داد  چه مالك پیوند واقعی میـان اعـراب را تشـکیل مـی     آندوري از تمدن، سبب شده بود 

همـه حقـوق و وظـایف     و که در سلسله نسب ذکور جریان داشت؛ باشدهمانا پیوند خونی 
به همین دلیل زن از ارزش انسانی مسـتقلّ  بود. نسل مذکّر اشخاص مبتنی بر ارتباط خونی 

). 17، انجـا برخوردار بودند (همبرخوردار نبود و تنها مردها از جایگاه انسانی و حقوق آن 
زن و مرد از حقـوق اجتمـاعی همسـان برخـوردار      این وضعیت منشأ شرایطی شده بود که

مردهـا  زن در ردیـف  ه باشد؛ و و بر زن حقّ حیات داشتبوده مالک خانواده  ،مردنباشند و 
و حتـی در برخـی مـوارد در ردیـف کاالهـاي زنـدگی       ، بلکه انسانِ درجۀ دو جاي نگیرد

در دست است کـه   خلیفۀ دوم در باب وضعیت زنان در جاهلیتلذا نقلی از د. وحسوب شم
). از آنجا که 3/86 خاري،ب(آوردند  اذعان کرده در دوره جاهلیت زنان را چیزي بشمار نمی

ها مردمی دور از تمدن و دستخوش اوهام و خیاالت بودنـد و بـه پنـدارهاي خرافـی      عرب
نسبت به دختران همراه بـا تنفّـر بـوده و گسـتره فحشـاء، زنـا، و        اعتقاد داشتند، رفتارشان
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)، و بین دختـر و پسـر تبعـیض    15، 11ایازي، شماره( هاي غیرمنطقی رواج یافته بود طالق
زمـانی،  ورزیدند ( و به داشتن آن فخر می شدند گذاشتند و تنها براي پسر ارزش قائل می می

ل یافته بود که از جهت اجتماعی در زمره افراد ). در این دوره وضعیت زن تا جایی تنز169
شد و عقیده داشتند کـه زنـان،    آمد؛ بلکه مظهر نیرنگ و فریب شمرده می جامعه بشمار نمی
). این وضعیت سبب شـده  1/467زبیدي، ه دنبال فریب دادن مردان هستند (همانند شیطان ب

شدند که در اختیار پدر یا  ی میبود زنان عرب زندگی پر رنجی داشته و به منزله کاالیی تلقّ
هاي آنان بشمار می آمدند که همراه بـا کـاالهی دیگـر     شوهر و یا پسر بودند و جزء دارایی

در رفـت و   بشمار میمنافع قبیله و زن در خدمت مرد ). 4/204دورانت، ( شد ارث برده می
خ االمم و الملـوك،  تاریطبري، ( ساز و مهیج براي نبرد بود هاي جاهلی، عاملی انگیزه جنگ

). تعداد بسیاري از زنان عصر جاهلی کنیزانی بودند که یا در خدمت زنـان اشـراف   2/510
بودند و یا براي رفع نیازهاي جنسی در خدمت مردان بودند. برخی از آنان آوازه خوانـانی  

 کردنـد. و در  نواختند و محیط را براي عیاشـی مـردان فـراهم مـی     ها می بودند که در میکده
یه غذا بـراي  ا سبوس و تهیعرصه اجتماعی تنها به دوشیدن گاو و گوسفند، آرد کردن گندم 

خنساء شاعره زن در بازار عکاظ اشعار خود را  ).426گوستاولوبون، مردان مشغول بودند (
به مسابقه گذاشت و نابغه ذبیانی داور مسابقه به وي گفته بود اگر جایزه را به شـاعر نابینـا   

بخشیدیم. این گفته بر حسان بـن ثابـت بسـیار گـران آمـد و       اده بودیم به تو میاالعشی ند
اند و او را بر وي تـرجیح   رنجیده خاطر شد که چرا یک زن را با شاعران مرد مقایسه کرده

شود که در عصر جـاهلی، بـه دلیـل حاکمیـت پیونـد       مالحظه می ). 52عبدالجیل، اند ( داده
شد و از  شد، زن به مثابه یک انسان درجه دو تلقّی می می خونی که در فرزندان پسر جاري

حقوق انسانی مساوي با مرد برخوردار نبوده و بسیاري از آنان در خدمت عیاشـی مـردان   
  شدند.  بکار گرفته می
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  ها در خصوص مواجهه قرآن با فرهنگ عربی در خصوص جایگاه زن . دیدگاه3
 مر آن است که زبان آورنده متن قرآن عربی بودقرآن به زبان عربی نازل شد. دلیل این ا

). بنابراین زبان قرآن، عربی است و از این جهت ساختار ادبی قرآن بر پایه 4: ابراهیم، ـ نک(
زبان عربی بنا شده است و از آن تأثیر پذیرفته است. این روش قـرآن، یعنـی اثـر پـذیري     

ارتبـاط    اي زبانی، سبب شـده مسـأله  ه بکامل از زبان عربی در استفاده از واژگان و ترکی
طور خاص چگونگی مواجهه قرآن با فرهنگ عربی در خصوص  قرآن با فرهنگ عربی و به

حقوق اجتماعی زنان مورد توجه اندیشمندان واقع شود. در نتیجـه در بـاره اثرگـذاري یـا     
صر عربی در خصوص مواجهه قرآن با حقوق اجتماعی زن در ع اثرپذیري قرآن از فرهنگ

 شود: ها پرداخته می نزول دو دیدگاه کالن وجود دارد که به تبیین آن

   
 پذیري قرآن از فرهنگ زمانهدیدگاه نخست: اثر. 3-1

صاحبان این دیدگاه که ابتدا برخی از مستشـرقان و خاورشناسـان ماننـد بروکلمـان و     
انـد تـالش    و به دنبال آن برخی روشـنفکران مسـلمان از آن طرفـداري کـرده     بودهآرگیپ 
مصدر و منبع آیات قرآن را فرهنگ جزیزه العـرب در عصـر نـزول معرفـی کننـد       ،اند کرده

هایی که در فرهنـگ عربـی   مثال مفاهیم و تصورات واستفاده قرآن از )، و به 165زمانی، (
انـد؛ و   و آن را دلیل بر حاکم بودن فرهنگ عربـی بـر قـرآن گرفتـه      استناد کردهرایج است 
ها ساکن هستند و پـرداختن   آن از مفاهیمی مانند حوریان سیه چشم که در خیمهاستفاده قر

به مسائل رایج عصر نزول مانند زنده به گور کردن دختران را دلیل بـر اثرپـذیري صـد در    
). از 55سروش، اند ( صدي قرآن از فرهنگ عربی در خصوص حقوق اجتماعی زنان دانسته

ـ    منظر این گروه قرآن تولید پیـامبر   رآن را بایـد تـابع افکـار و    اکـرم اسـت؛ از ایـن روي ق
هاي ایشان دانست. در حقیقت شخصیت پیامبر اکرم در فرهنگ عـرب عصـر نـزول     اندیشه

تکون و شکل گرفته است و قرآن محصول شخصیت پیامبر است. در نتیجه قـرآن محصـول   
اسـت، در   فرهنگ عرب عصر نزول است و همچنان که قرآن صد در صد تابع زبـان عربـی  
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). عبدالکریم سروش با چنـین رویکـردي   68 ابوزید،همان سطح تابع فرهنگ عربی است (
معتقد است قرآن در باب نکاح و طالق و زینت و لباس چیزجدیدي را نیـاورده اسـت کـه    
براي  اعراب جدید باشد؛ لذا همچنان که زبان قرآن عربی است، فرهنگ قـرآن هـم عربـی    

أثیرپـذیري آن از  أثیرپذیري قرآن از فرهنگ عربی همسان میزان تاست. از نظر وي میزان ت
هاي حامد ابوزید قابـل   ). این بیان سروش در راستاي اندیشه54سروش، زبان عربی است (

مـتن  داند و معتقد اسـت   محصول فرهنگ عربی زمان نزول می را قرآنتعریف است که وي 
). 68ابوزیـد،  تکون یافته است ( محصول شخصیت پیامبري است که در فرهنگ عربی قرآن

از این منظر قرآن در مسأله حقوق زنان، متأثر از فرهنگ حاکم بر عصـر نـزول اسـت؛ در    
شود برخاسته از دیدگاه حاکم بـر   نتیجه آنچه از احکام در خصوص زنان در قرآن یافت می

ظر این گروه فرهنگ عربی است که پیامبر آن را از جامعه عربستان دریافت کرده است. از ن
اسالم قوانین جدیدي در باره حقوق زنان وضع نکرده است؛ بلکه اکثر قوانین اسالم قبـل از  
نزول وحی بر پیامبر اکرم به صورت عدات و رسوم و قواین عرفی یا دینی در میـان عـرب   

ی و اخالقـی آن قـوانین بـوده اسـت     وجود داشته است و پیامبر محکم کننده مبـانی ارزشـ  
گیـرد ضـمن    هایش در این گروه جاي مـی  ). فضل الرّحمن که اندیشه78تري، مجتهد شبس(

کنـد کـه قـرآن از قلـب پیـامبر       اینکه بر کالم الهی محض بودن قرآن اذعان دارد، تأکید می
). وي معتقـد اسـت   83فضـل الـرّحمن،   ذا با اعماق درون او مرتبط است (برخاسته است؛ ل

ه، متناسب با شـرایط ویـژه عصـر نـزول اسـت و      احکامی که در آیات فقهی قرآن بیان شد
اجتمـاعی اقـوام و    –دون در نظر گرفتن مقتضیات فرهنگـی ها به همه ي اعصار ب تسرّي آن

ي ایـن کتـاب آسـمانی     ها کمکی به تحقـق اهـداف عالیـه    ملل و شرایط زمانی و مکانی آن
و فاعل وحی مـی  ).  این گروه شخصیت پیامبر را محل و موجد و قابل 138آزاد، کند ( نمی

). مالحظـه  13سـروش،  یامبر بود، نه پیامبر تـابع وحـی (  داند و معتقد است که وحی تابع پ
شود که از نظر این گروه قرآن در مسأله حقوق زنان تابع وضعیت موجود در عصر نزول  می

است و در برابر آن منفعل عمل کرده است. در نتیجه آموزه هایی که در باره حقوق زنان در 
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هاي مربوط به حقوق زنـان در جامعـه عـرب عصـر      شود برخاسته از گزاره آن یافت میقر
  هاي جدیدي پدید نیاورده است.   نزول است و قرآن در این زمینه گزاره

استدالل صاحبان دیدگاه نخست با نص برخی آیات قرآن مغایرت دارد؛ چـرا کـه  بـر    
ع وحی است، نـه وحـی تـابع پیـامبر     خالف قول این گروه قرآن تصریح کرده که پیامبر تاب

هد که پیامبر بر خالف قول سروش فاعل وحـی نیسـت و   د ). این آیه نشان می50نعام، ال(ا
کنـد کـه    یادآوري مـی  ،تنها قابل وحی است. ربانی گلپایگانی ضمن مردود انگاري آن قول
ن تصـریح  شـود؛ زیـرا قـرآ    اعتقاد به فاعلیت پیامبر در نزول وحی، منجر به شرك داتی می

). جوادي آملی از این 312، گلپایگانی ربانی(کند که خداوند فاعل وحی است، نه پیامبر  می
تواند از شخصیت پیامبر اثر پذیرفته باشد؛ در  کند که وحی نمی آیه استفاده کرده و  تأکید می

هـایی   ). بنابراین مثال68نتیجه وحی تابع پیامبر و فرهنگ قوم پیامبر نیست (جوادي آملی، 
ها را نشأت گرفته از فرهنگ  آورند و آن که این گروه از احکام مربوط به زنان در قرآن می

دانند درسـت نیسـت؛ زیـرا مـتن وحـی تـابع شخصـیت پیـامبر و فرهنـگ           عصر نزول می
قرآن نیامده تا در برابر فرهنگ جاهلی عرب منفعل و یـا  جغرافیایی ایشان نیست؛ و اصوالً 

؛ ه کرنش در مقابل عرف حاکم که جز ناروایی چیز دیگري نبود، بپـردازد تاثیرپذیر باشد و ب
هـاي   هاي غلطی بپردازد که در حـوزه  ها و سنت بلکه آمده تا به بازسازي و اصالح فرهنگ

)؛ به این معنا که از طریق 47معرفت، (مختلف و از جمله حقوق زنان در آن عصر رایج بود 
تغییر دهـد. و فراتـر از ایـن، بـر سـایر       صورت لزوم اصالح و درآن را  ها، شناسایی ضعف

ها بپردازد. در واقع مـتن قـرآن،   اصالح آنتقویت و هاي برتر نیز تاثیر بگذارد و به فرهنگ
ها و رسوم جاهلی که محتواي زبانی گذاري کند و عادت فرود آمده تا تمدن جدیدي را پایه

ربی را به خود اختصاص داده است، از آید و در اصطالح نام فرهنگ ع ها به شمار میعرب
روشـن اسـت کـه مـتن     بین ببرد و فرهنگ و تمدن جدید اسالمی را جـایگزین آن نمایـد.   

آسمانی نیامده تا زبان قوم پیامبر را تغییر دهد، اما آمده تا فرهنگ آن قوم را اصالح کنـد و  
ضـرورت نبـوت   در خصوص اقبال الهوري در مواردي که نادرست است آن را تغییر دهد. 
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نیاز جوامـع  پیامبر اسالم در قرن ششم میالدي از قول یکی از مورخان تاریخ تمدن درباره 
تغییر حرکـت   کند که گوید و تأکید می سخن میعصر آن بشري به ظهور فرهنگی جدید در 
نمود که تمدن بزرگی که براي ساخته شدن آن چهـار هـزار    جهان به سوي تمدن، چنان می

ف شده بود، در شرف تجزیه و متالشی شدن بود، و نوع بشر در معرض خطر سال وقت صر
اي ضـد فرقـه و    بازگشت به دوره جاهلیت و بربریت قرار داشت که در آن هر قبیله و فرقه

فرهنگ حاکم بر عصر بعثـت   . وي معتقد استقبیله دیگر بود و قانون و نظمی شناخته نبود
گزین جـای بتوانـد  ن، محتاج فرهنگ جدیـدي بـود کـه    جهااهللا، به انحطاط گراییده و  رسول

در جامعـه  اي  تـازه  و پیامبر اکرم مبعوث شـده تـا روح   فرهنگ استبدادگرایانه پیشین شود
). 168اقبـال،  ( کنـد جانشین وحدت مبتنی بر پیونـد خـونی    بشري بدمد و پیوند انسانی را
دي قرآن که نقش قطعـی در  کند که هر چند اصطالحات کلی ایزوتسو بر این مسأله تأکید می

جهان بینی قرآن دارند تازه وضع نشده بود و همگی بـا گسـتره معنـایی محـدود تـري در      
ادبیات عرب پیش از اسالم رواج داشت لکن قرآن، ایـن واژگـان را توسـعه معنـایی داد و     

متون بشري، بر پیشـینه ). 6ایزوتسو، ها وارد کرد ( فرهنگ جدیدي را در فضاي مفهومی آن
اي علمی؛ فرهنگی و فکري نویسنده متن مبتنی است، لذا تاثیر پذیري نویسنده یا گوینده ه

محصـول دانـش    اما مـتن الهـی قـرآن    .متن بشري از فرهنگ خویش، اجتناب ناپذیر است
هاي بشـري در آن راه نیافتـه    پیامبر اسالم نیست بلکه محصول علم خداوند است و اندیشه

در نتیجه نه تنها از  ؛هاي فرهنگی عصر نزول استبر زمینه آمدهفرود  )؛ و82است (النساء، 
و دیگـر  آن فرهنگ تاثیر نپذیرفته که براي تاثیر گذاري شگرف و اساسی بـر آن فرهنـگ   

بنابراین دیدگاه نخست در خصوص برخورد قـرآن بـا فرهنـگ     نازل شده است.ها  فرهنگ
فتنی نیست؛ چرا که فلسفه نزول قرآن شود و پذیر انگاري می عصر نزول در باره زنان مردود

بر این امر استوار است که فرود آمـده تـا فرهنـگ عصـر نـزول را بـازآفرینی کـرده و در        
خصوص حقوق زن، جایگاه وي را که از جهت اجتماعی هم پایه مـرد نبـود و در خـدمت    

  عیاشی او بود تا جایگاه انسان تأثیرگذار در جامعه ارتقا دهد. 
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 م: تأثیرناپذیري قرآن از حقوق اجتماعی زن در عصر نزول دیدگاه دو. 3-2

این گروه معتقدند که قرآن بر خالف ارتباطش با زبان که منفعل بوده و از زبـان عربـی   
اثر پذیرفته  است، در مسأله فرهنگ عربی عصر نزول منفعل نبوده و فعال بـوده اسـت؛ بـه    

هاي جاهلی مبارزه کند، نه اینکه اثر  ا عادتاین معنا که قرآن نازل شده تا اثرگذار باشد و ب
هـاي   بپذیرد و تسلیم عادت عرب عصر نزول بشود. به همین لحاظ بـا آن دسـته از عـادت   

هـاي   سازي اندیشـه  جاهلی که ناروا بوده مخالفت کرده است و در زمینه حقوق زنان به باز
این گروه بـه مسـأله   ). هر چند برخی از طرفداران 111معرفت، عصر نزول پرداخته است (
انـد   کم بر عصر نزول تصریح کـرده له حقوق زنان  از فرهنگ حاأتأثیرناپذیري قرآن در مس

) و برخی دیگر از قبول عناصر مثبت و برخـورد  42؛ موسوي، 18 ،57 تاش، شماره طالب(
انـد خـود را از گـروه طرفـدار      و تـالش کـرده    انکاري با عناصر منفی سخن به میان آورده

)، لکن هر دو دیدگاه یکسان اسـت  70-54ناپذیري قرآن جدا کنند (رضایی اصفهانی، تأثیر
توان هر دو را با عنوان دیدگاه تأثیرناپذیري قرآن از حقـوق اجتمـاعی زن در عصـر     و می

هـاي مشـترك،      گیري ها، و موضع نزول تلقّی کرد؛ زیرا از اصول، مبانی، تبیین، توضیح، مثال
کنندگان به تأثیرناپذیري، منظـور خـود را همـان     ردار است و تصریحسان برخو سو و هم هم

). از منظـر ایـن   235تـاش،   (طالباند  تصدیق عناصر مثبت و انکار عناصر منفی تلقّی کرده
گروه قرآن در برابر مسأله حقوق اجتماعی زنان در جامعه عـرب عصـر نـزول برخـوردي     

نگ عـرب را کنـار گذاشـته و نـه همـه      منطقی کرده است؛ یعنی نه یکسره همه عناصر فره
عناصر آن را پذیرفته است. بلکه عناصر مثبت که موافق وحی، عقل، علم و فطرت بـوده را  
صواب دانسته و تصدیق کرده است؛ و عناصـر منفـی را کـه ریشـه در خرافـات، جهـل و       

؛ 42موسـوي،  ( تعصبات اجتماعی و انحرافات عقیـدتی و اخالقـی داشـته رد کـرده اسـت     
). آن دسته از عناصر مثبت فرهنگی عرب که قرآن پذیرفتـه ریشـه در   60ایی اصفهانی، رض

ادیان ابراهیمی داشته که آنها را پیرایش کرده، تکامل بخشیده و امضاء و تأیید کـرده اسـت،   
هـاي غیرصـحیح،    لکن عناصر منفی و خرافات اعراب جـاهلی ماننـد نکـاح بـدل، طـالق     
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هاي عـرب   گري زنان، نامحدود بودن تعدد زوجات، افراطیانحرافات جنسی در برخورد با 
جاهلی در مورد زنان حائض که تحت تأثیر افکار یهود بـود، معاوضـه همسـران و مسـأله     

گونـه خرافـات    دخترکشی را نپذیرفته و با آن ها مقابله کرده است؛ و به دلیل گستردگی این
، 26 همـو، شـماره  (تعبیر کرده است است که قرآن، از عصر قبل از بعثت، به دوره جاهلیت 

رو این گروه با استناد به منابع تاریخی و تبیین وضعیت نابسـامان زن در عصـر    )؛ از این52
کنند که قرآن در عصري که زن از حقوق اجتماعی مناسـبی برخـوردار    جاهلی استدالل می

سوره نساء  32ند آیه نبود نازل شد و با این نگرش مخالفت کرد. آنها با استناد به آیاتی مان
کننـد کـه قـرآن، زن را از     شان همانند مردها دانسته تأکید می ها از حاصل تالش که بهره زن

جهت کرامت انسانی هم ردیف مرد قرار داده و هنگامی کـه از انسـان سـخن مـی گویـد و      
 شـود و بـدون در نظـر    کند، تفاوتی میان زن و مرد قائل نمی حکمی را در باره او صادر می

). از منظر این گروه آیات قـرآن  116(معرفت،   کند گرفتن جنسیت در باره انسان حکم می
هاي بسیاري که در عصر نزول رایج بوده اند بـه   که آداب، باورها و سنتحاکی از آن است 

کن شده است؛ و در حوزه زنان آدابی مانند زنده به  وسیله وحی از متن جامعه آن روز ریشه
اخالقی، حکم ظهـار، آزادبـودن مـرد در امـر     غیر ن، انواع ازدواج و طالقگور کردن دخترا

هوس رانی و شهوت پرستی در برابر زن نمونه هایی است که با نور وحی از ذهن و زندگی 
). این گروه مبنـاي تشـریع در قـرآن را فطـرت و     40کالنتري، (مردمان آن روز زدوده شد 

احکام مربوط به حقوق زنان، اسـتمرار و دائمـی   دانند؛ در نتیجه اصل در  سعادت بشري می
بودن آن است؛ زیرا آن حقوقی که با فطرت و سعادت بشري هماهنگ اسـت تحـت تـأثیر    
زمان و مکان قرار نمی گیرد. در نتیجه احکام مربوط به حقوق اجتماعی زنـان مربـوط بـه    

). ایـن   328، گلپایگـانی  ربـانی حیط اجتماعی پیامبر اسـالم نیسـت (  مرزهاي جغرافیایی م
خیزد که معتقدنـد وحـی    رویکرد در باره حقوق اجتماعی زنان در قرآن از این اندیشه برمی

دانند؛ بلکـه پیـامبر    از شخصیت پیامبر اثر نپذیرفته و آن را تابع پیامبر و فرهنگ قوم او نمی
سـتناد  شود که این گروه با ا ). مالحظه می168آورند (جوادي آملی،  را تابع وحی بشمار می
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به آیات، معتقدند که قرآن در برابر جایگاه زن در جامعه عرب عصر نـزول موضـع گیـري    
کرده و به صراحت متعـرض فرهنـگ زن تحقیـري در دوره جاهلیـت شـده و بـا نگـاهی        

انگاري کرده است. از این روي  بازسازي فرهنگ عرب  انکارگرایانه آن فرهنگ را نادرست
سازي جدیـدي   و زدودن عناصر جاهلی از آن و فرهنگدر خصوص حقوق اجتماعی زنان 

آفرینی قرآن براي زن در جامعه  توان از آن به ارزش را در دستور کار خود قرار داده که می
  انسانی یاد کرد.  

این دیدگاه مبناي فکر خود را آیات قرآن قـرار داده اسـت. لـذا بررسـی آیـات نشـان       
ي جاهلی در خصوص حقـوق زنـان کـه ریشـه در     ها دسته از عادت دهد که قرآن با آن می

جهل، خرافات، تبعیض، اوهام و خیاالت دارد مبارزه کرده و به بازسـازي اساسـی در ایـن    
کنـد بـا    زمینه اقدام کرده است. در سوره مائده پس از آنکه احکامی از اسـالم را بیـان مـی   

یکرد خرافی گرایانـه آنهـا   گرایانه نسبت به برخورد اعراب با این احکام، از رو نگاهی انکار
و در سـوره احـزاب احکـامی را در     ،)50مائـده،  ال: ـ نکـ ( کنـد  در عصر جاهلی انتقاد می

کنـد و   خصوص ضرورت عفاف و پاکدامنی اجتماعی براي سالم سازي جامعه مطـرح مـی  
هـاي دوره   زنان پیامبر را از هر گونه رفتار ناپسند و خودآرایی اجتماعی که حاصل عـادت 

کند که طناّزي زنان در گفتگو بـا مـردان    ت است منع کرده و بر این مسأله تصریح میجاهلی
که بر جاي مانده از دوره جاهلیت است سبب ایجاد فساد اخالقی و اجتماعی خواهد شد و 

انگیزد و با این استدالل زنان پیامبر را از زینت آرایی جاهلیت باز  طمع بیمار دالن را بر می
کـه تصـریح بسـیاري از ایـن آیـات      شود  ).  مالحظه می33و  32حزاب ال: اـ نک( دارد می

حاکی از مخالفت اسالم با عناصر منفی فرهنگ عصر جاهلیت در خصـوص زنـان اسـت و    
دهد که نگاه قرآن به زن با نگاه دوره جاهلی متفاوت است و در صدد آن است تا  نشان می

ارائه کنـد. بـه همـین    ایگاه زن در جامعه را با ارائه یک مدل رفتاري جدید تعریفی نو از ج
بینیم هر چند وضعیت فرهنگی اعراب تا پیش از ظهور اسالم در وضـعیت   میدلیل است که 
ماندگی قرار داشت؛ اما با بعثت پیامبر اکرم، ساختار اجتماعی جدیدي  وضـع   ضعف و عقب
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اري اسـالم بـر آن   شد و بخصوص جایگاه ممتازي براي زنان ایجاد شد که منشـأ تأثیرگـذ  
فرهنگ شد. همین امر سبب شد نقش اعراب در ساختمان فرهنگـی جهـان بشـري کـامالً     
دگرگون شود و ماهیت سهمی را که در پیشـرفت فرهنـگ جهـانی و بخصـوص در حـوزه      

ها سر و کـار داشـتن بـا     حقوق زنان بر عهده داشتند عوض کند. به این معنا که پس از قرن
کرد، در حـالی   هاي بازرگانی حرکت می هایی که در پیچ و خم راه ناسب و شتر، و با کاروا

هاي بسته و عصبیت خـونی   که ایمان جدید، الهام بخش و محرکشان بود از محدودة اندیشه
عربی و مرد ساالري بیرون آمدند و دولتی بر مبناي خدا محوري و همسـان پنـداري زن و   

روح و جلوة دینـی تکامـل یافـت (هلـت،      مرد تأسیس کردند که در داخل آن تمدنی نو با
کـه در  در بـاره زنـان   قرآن، بسیاري از آداب و رسوم دوران جـاهلی  ). در همین راستا 59

از  را شـد  مـی  تحقیر زنـان میان اعراب وجود داشت و بر روابط انسانی مبتنی نبود و سبب 
دون حقـوقی و   قبیل ارث، ازدواج اجباري، جایگاه درجه دومی از جهت انسانیت، جایگـاه 

به اصالح آن فرهنگ همت مطرح نموده و احکام اجتماعی مربوط به زنان در عصر جاهلی 
هاي قرآنی در خصوص زنان و ارج نهادن به جایگاه اجتماعی آنـان حـاکی    گماشت. گزاره

از این است که اسالم، فرهنگ حاکم بر عصر نـزول قـرآن در بـاره زنـان را کـه بـر پایـه        
کاالپنداري آنان استوار بود و به منزله کنیز در خدمت مرد تعریـف شـده   شیءانگاري زن و 

واره برخوردار نبود بازنگري کـرد و در جهـت تحـول ایـن      بود و از حقوق اجتماعی انسان
اي در جامعـه آن عصـر    جایگاه مقرّرات بسیاري را بازآفرینی کرد و از این جهت روح تازه

براین بررسی وضعیت زنان در عصر جاهلی و تطبیق آن دمید و به آن جانی تازه بخشید. بنا
با آیات قرآن نشان می دهد که این دیدگاه از پشتوانه منطقی برخوردار است و با مضـامین  

  قرآنی مطابقت دارد.  
  

  ترین مسائل زنان در جامعه عصر نزول   مواجهه قرآن با مهم -4
بوط به زنان در شرایط اجتمـاعی  در اینجا به بحث پیرامون چهار مسأله حائز اهمیت مر
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  شود: ها پرداخته می عصر نزول و چگونگی مواجهه قرآن با این حوزه
  

  آفرینی زن در جامعه  قرآن و نقش .4-1
آمیـز خـود در بـاره حقـوق اجتمـاعی زن را در       گر و اصـالح  هاي هدایت اسالم برنامه

توجه کرد؛ چرا کـه رسـالت    اولویت قرار داد و از همان آغاز بعثت، به بازسازي این حقوق
آغـاز کـرد تـا همـه      1ان نخستین ایمان آورنده بـه اسـالم  خود را با حضور یک زن به عنو

بـه   تصورات پیشین در باره زنان را موهوم پنداري کرده و با ارتقاي جایگـاه اجتمـاعی او  
د کـه  گاه مطمئنّ و آرامش بخش روحی براي پیامبر اکرم معرفی کر مثابه یک حامی و تکیه

هاي قوم پیـامبر   گري ها و ستم آفرینی کرده، در برابر سفاهت توانست در امر مهم بعثت نقش
هـا را از خـاطرش بزدایـد (ابـن هشـام،       به او استمالت دهد و دل وي را خوش کند و رنج

). گزارش تاریخی از فرزندآوري جامعه جاهلی حاکی از آن است که در زمـان بعثـت   114
آمد؛ لذا زنـان   آوري مایه ننگ و پسرآوري مایه افتخار خانواده بشمار می پیامبر اکرم دختر

به دلیل همـین جایگـاه فرودسـتی    ). 4/204دورانت، (در جامعه حضور تأثیرگذار نداشتند 
گیري شرمسارانه پدر در نحوه برخورد بـا   تصمیم گاهیزنان در جامعه عرب عصر جاهلی، 

(مقاتـل بـن    انجامیـد  کـردن نـوزاد مـی   گـور   به زندهنوزاد دختر، به متواري شدن خود و یا 
؛ طبـري،  4/70الطبرانـی،  ؛ 7/2287ابـن ابـی حـاتم،    ؛ 2/285؛ صنعانی، 4/601سلیمان، 

). این رسم در میان قبایلی مانند بنـوتمیم و  14/84ق، جامع البیان فی تفسیر القرآن، 1409
آمیز با ایـن   ویکردي سرزنشاز این روي قرآن با ر ). 5/44 بروسوي، (بنومضر رواج داشت 

سـازي فرهنـگ تکـریم دختـران در      فرهنگ اجتماعی مخالفت کرده و در صدد جـایگرین 
و  58: النحـل،  ـ آید و رفتار عرب عصر نزول را مورد سرزنش قرار داده (نکـ  جامعه بر می

 )، و2/285صنعانی، ؛ 19/231(قرطبی،  سازي کردهزشتی چنین فرهنگی را آشکار و )،59

                                                                                                                                        
ز وي خدیجـه همسـر پیـامبر    ابیطالب و پس انخستین کسی که به پیامبر ایمان آورد علی بن  ها برخی نقلاساس بر . 1

  ).3/857 تاریخ االمم و الملوك،(طبري، ها خدیجه نخستین ایمان آورنده بود  بود و براساس برخی نقل
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زدایی از نگاه تحقیرآمیز به زن، در نگاهی تحلیلی، علل و عوامل این رفتار  ف فرهنگبا هد
شـود کـه در جهـت     نادرست اجتماعی را آشکار سـاخته اسـت. از ایـن رو مالحظـه مـی     

بـود جـایگزین   مالك برتري و امتیاز  در آن عصرجنسیت را که  آفرینی زن در جامعه، نقش
منشأ امتیاز و برتري زنـان و مـردان نسـبت بـه     ه عنوان بو تقوا و پارسایی را  سازي کرده

و حقـوق زنـان را بـا مـردان  همسـان      ، )13حجرات، ال: ـ نک( به جاي آن نشاندهیکدیگر 
. این رویکرد قرآن زمینه حضـور اجتمـاعی زنـان را    )72نحل، ال: ـ نک( انگاري کرده است

  آورند.  آفرینی اثرگذار در جامعه روي فراهم کرد و سبب شد به نقش
  

  زنان  ظهارقرآن و  مسأله . 4-2
چنانچه میان زن و شوهر بگو مگو و درگیري  اساس شرایط اجتماعی دوره جاهلیت،بر

توانست او را ظهار کنـد؛ بـه    می ،شد آمد و احیاناً مرد عصبانی و خشمگین می به وجود می
ه من به منزله پشـت  که تو نسبت ب ساخت این عبارت را بر زبان جاري میاین معنا که اگر 

آمد و براي همیشه آن زن بر شوهر  به شمار می بدون بازگشتبه منزله طالق  مادرم هستی!
کـه در حقیقـت بـه مثابـه تجـویزي بـراي مـرد در جهـت         شد. این عمل را  خود حرام می

در اصطالح ظهـار  آمد را  جانبه او بشمار می سازي یک دوراندازي بدون هزینه زن و جدایی
و بخصوص زنان ها دهامشکالت بسیاري را براي خانو). ظهار، 9/542ند (طوسی، دنامی می

امکـان   ،کردنـد  آورد و مردهایی که در حال عصبانیت همسر خود را ظهار می به وجود می
فرزندان ، در نتیجه زن و در نهایت ها به زندگی مشترك وجود نداشتي آن بازگشت دوباره

ایـن قـانون در   شـدند.   اي مواجه مـی  بیت با مشکالت عدیدهتر و در امر تغذیه خانوادهآن 
رفتـار   ایـن کـه اسـالم    تا اینحقیقت رفتاري یک جانبه و  زیان آور براي زنان جامعه بود؛ 

نفی کرد و به طور کلی فرهنگ ظهار را از بین برد و از مسمانان خواسـت کـه از   را جاهلی 
کن کند  ه براي این که به طور کلی آن را ریشه. و البتکننداین رفتار خرافی و جاهالنه پرهیز 

و از سوي آن را گفتاري زشت و دروغ معرفی کرد که پرهیز از آن واجب است  از یک سو
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بایسـت   د که چنان چه این گفتار ناپسند بر زبان مسلمانی جـاري شـد، مـی   رک تأکید دیگر
ین وسیله فضاي خـانواده کـه   تا به ا)، 4/185 تاریخ االمم و الملوك،طبري، (کفّاره بپردازد 

از ایـن   . با گفتار نیکو و پسندیده سازگار است به گفتگوهاي زشت و ناپسند آمیخته نشود
انگـاري کـرده و    شود که قرآن کـریم بـه صـراحت ایـن رفتـار را نادرسـت       رو مالحظه می

فرهنگـی   هـاي  ). بنابر این قرآن بـا گـزاره  2المجادله،  :ـ کند (نک مسلمانان را از آن نهی می
جدید، شرایط حاکم بر روابط خانوادگی و نگاه تحقیرآمیز به زنان در عصر نزول را به کلی 

که فرهنگ جدیـدي حـاکم شـود؛ از    دگرگون کرد و با تعلیمات خود زمینه اي فراهم آورد 
رو در حیطه رفتاري، زن را پایه اساسی نظام خانواده معرفی کرد تا مرد مسـلمان، او را   این

 ساز آرامش شخصیتی خود بداند و وي را مظهري از رحمت خداوند بـه شـمار آورد  زمینه 
گویش قرآن حاکی از آن است که منشأ آفرینش زن و مرد یکی اسـت و   ).21روم، ال: ـ نک(

گونه برتري میان آن دو وجود ندارد؛ و البته زن و مرد را از نظر جنسیت متفاوت خلق  هیچ
و رحمت دو طرفه میان همسران که به معناي دوست داشـتن  کرده تا زمینه برقراري مودت 

و محبت ورزیدن دو سویه همراه با رقّت، عطوفت، علقه و تمایل قلبی دو طرف نسـبت بـه   
) فراهم آید. بر اساس چنین نگاهی است که قـرآن در  861یکدیگر است (راغب اصفهانی، 

). تعبیر 187: البقره، ـ کند (نک تعبیري دیگر، زن و مرد را لباس و پوشش یکدیگر معرفی می
نگر قرآن به زن و مـرد اسـت کـه اسـتکمال زن را      دو جانبه لباس حاکی از دیدگاه مساوي

اسـاس همـین   ). بر13تـاش،    کنـد (طالـب   ریـزي مـی   سان مرد در نظام خـانواده طـرح   هم
 کریم کندداند که زنان را بیشتر ت آفرینی قرآن است که پیامبر اسالم کسی را برتر می فرهنگ

نگـر در   ). بنابراین قرآن ظهار را که  به مثابه حربه اجتمـاعی یـک جانبـه   14/255نوري، (
آمیـز   طلب بود مردودانگاري کرد و ارتباط دوسویه احترام آلود یا قدرت اختیار مردان هوس

را جایگزین آن ساخت و به این وسیله از طریق بازنگري در فرهنگ جامعـه عـرب عصـر    
زي کلـی چنـین جایگـاهی، شخصـیت اجتمـاعی جدیـدي بـه زن داد و بـا         نزول و بازسا

آمیز به جاي تحقیرسـازي زن، بـر فرهنـگ عصـر نـزول اثـر        جایگزین سازي نگاه تکریم
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گذاشت و در مسأله حقوق اجتماعی زن و شیوه برخورد مردان با زنان، فرهنـگ عـرب را   
  متحول و دگرگون ساخت. 

  
 قرآن و طالق زنان . 4-3

تنهـا  طـالق  البته عده بود و زمان جاهلی، جواز طالق و رجوع در  عصرب در رسم عر
کـرد زن   به این معنا که مرد هرگاه اراده می؛ هیچ حد و مرزي نداشتدر انحصار مرد بود و 

کـرد و   نشست دوباره رجوع می خشمش فرو می داد و به محض این که احیاناً را طالق می
زن ایـن کـار را    دهیآزارا هدف و گاهی ب .داد ا طالق میپس از مدت کوتاهی دوباره او ر

کنـد   ). قرآن این رسم جاهلی را به هم زده و تأکید مـی 178کرد (معرفت،  پیوسته تکرار می
که چنانچه زندگی زناشویی منجر به طالق شد مردان حق ندارند حقوق زنان را تضییع کنند 

  ).49حزاب، ال: اـ نک( هندبایست با وجهی نیکو این جدایی را انجام د و می
کند که بهره گیري قرآن از واژگان معروف، جمیل و سراح در تبیین  سید قطب تأکید می

فرایند زندگی زناشویی و طالق، حاکی از ضرورت سیادت این مفـاهیم در زنـدگی اسـت؛    
اي خواه رشته زندگی پیوسته باشد و خواه گسسته؛ و اینکه مرد اجازه ندارد طالق را زمینه 

ایمـان بـه    براي آزار و ایذاء زن بکار گیرد؛ بلکه آنچه اهمیت دارد اینکه سراسر زنـدگی را 
گیرد و ارتباطات بر پایه تکریم دو طرف و احسان به یکدیگر نظام خدا و روز رستاخیز فرا

زا بـراي زنـان، یـک سـوره      قرآن کـریم در رویکـردي کرامـت   ). 1/250یابد (سید قطب، 
با عنوان طالق نام گذاري کرده کـه فضـاي حـاکم بـر سـوره را تکـریم و        اي را آیه دوازده

کند کـه در بـاره زنـان     بزرگداشت زنان شکل داده است. این سوره کوتاه، پنج بار تأکید می
بـا  )؛ دو بار از تعبیر 10، 5، 4، 2، 1هاي  طالق داده شده به تقوا و پارسایی رفتار کنید (آیه

)، که حاکی از دستور شرعی به رفتار مالیمت آمیـز و  6و  2 (آیه کند استفاده می رفتار نیکو
کند که ظلم به زنان و تجاوز به حـدود الهـی    شخصیت مدار با زن است؛ هم چنین تأکید می

زیانی به آنان نرسانید تا زندگی را )؛ و یک بار از تعبیر 1عقوبت سختی به همراه دارد (آیه 
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)، و از باب تذکر و تنبه، تعبیرهایی مانند 6 کند (آیه ه میاستفاد کنید ها سخت و دشوار بر آن
) و 1)، آنان را سکنی دهیـد (آیـه   1آنان را بیرون نیفکنید، (از خانه خود) بیرون نروند (آیه 

نفق یعنی باید مرد هزینه کند ( نفق و فلی ها را به عنوان  گیرد. و همه این ، را به کار می7آیه لی
فرماید: ذلک امر اللّه أنزله إلیکم یعنـی: ایـن فرمـان     کند و می ان میفرمان صریح خداوند بی

)، و به هیچ عنوان در امر طـالق بـه   5آیه ( خداوند است که آن را بر شما فروفرستاده است
و یـا او را در تنگنـا قـرار دهـد      گونه ضرر و زیانی به زن برسـاند  مرد اجازه نداده که هیچ

قابـل انکـار قـرآن از    ین رویکرد نشان دهنده حمایت غیرا).  187معارف، پژوهش دینی، (
    زنان، و شخصیت اجتماعی واال قائل شدن براي آنان است.

  
   ارث زنانقرآن و  .4-4

هاي تاریخی حاکی از این است که بر اساس رسم جاهلی، زن به منزله کـاالیی   گزارش
رو هـر یـک از فرزنـدان     شد. از این رفت به ارث برده می بود که وقتی همسرش از دنیا می

شـد و   انـداخت مالـک و صـاحب وي مـی     میت که پیش از دیگران پارچه اي روي او مـی 
توانست او را در اختیار بگیرد و با او ازدواج کند. مقاتل که از متقدمان تابعین بـه شـمار    می
 مـرد کـه   یکی از مردان یثرب می کند که وقتی آید طی گزارشی از این وضعیت تأکید می می

برد، خواه زن  انداخت آن همسر را به ارث می دوستی داشت و پارچه اي روي همسر او می
ـلَبِ  ). قمی نقل کرده زمانی که أَبو1/364راضی باشد یا ناراضی باشد (مقاتل،  س أَ یسِ بنُ الْ قَ

از دنیا رفت همسرش نزد پیامبر آمد و از ایـن رسـم جـاهلی شـکوه کـرد. پیـامبر از وي       
لـذا آیـه    .)1/134انه برگردد تا خداوند برایش گشایشی حاصل کند (قمـی،  خواست به خ

پنداري آن رفتار، مسـلمانان را از ایـن کـار     نازل شد و این رفتار را مطرح کرده و با زشت
قرآن در ادامه، ازدواج با همسر پدران را بـه منزلـه عمـل زشـت و      ). 19نساء، (ال نهی کرد

شود کـه قـرآن در ایـن     مالحظه می). 22نساء، (ال کند هی میکند و از آن ن فحشاء معرفی می
آیه به صراحت نگاه تحقیرآمیز به زن را که سبب شده بود تا سطح یک کاال و یک حیـوان  
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پایین بیاید و مردهاي جامعه، هویت انسانی او را پایمال کرده و او را بـه ملکیـت خـود در    
را تا سطح کرامت و فضـیلت انسـانی ارتقـا    آورند ملغی کرد و نحوه ارتباط میان زن و مرد 

داد و او را در شخصیت انسانی هم سطح مرد قرار داد. البته این رویکرد قرآن به زن، سـبب  
شـود کـه حتـی در میـان      نشده نگاه تحقیر آمیز اجتماعی به زن از بین برود و مالحظه مـی 
ه فوق که حاکی از دفـاع  مفسران همچنان آثار نگاه پیشین مشهود است. بروسوي در تفسیر آی

ها در رفتارهـاي   کند که برخورد با زن گریزانه تأکید می از شخصیت زن است، با رویکردي زن
اجتماعی کار دشواري است. وي دلیل این امر را در ضعف ایمان، کاستی عقل و تنگی خلق و 

کننـد   یشه مـی کند کسانی که در برابر جور زنان صبر پ داند؛ از این رو حکم می خوي زنان می
این در حـالی اسـت کـه     ).2/182شوند (برسوي،  به منزله مجاهدان در راه خدا محسوب می

قرآن، زن را رکن اصلی و اساسی خـانواده معرفـی کـرده و او را سـبب سـکونت، امنیـت، و       
داند و ارتباط میان زن و مرد را بر پایه مودت و رحمت طرح ریزي کـرده   آرامش خانواده می

ـ  )؛ و مرد را مسؤول سالمت آفرینی خانواده می21م، روال( است بنـابراین   ). 6تحـریم،  د (الدان
کند با الغاي آن دسته از قوانین اجتمـاعی کـه موجبـات تحقیـر زن را فـراهم       قرآن تالش می

کند، جایگاه زن در جامعه را به مثابه مکمل شخصیت مـرد معرفـی کـرده و بـه او هویـت       می
ستیابی جامعه به وضعیتی شخصیت بخش بـه هـر دو رکـن خـانواده     انسانی ببخشد و زمینه د

نسـاء،  (ال را قانونی کـرد در کنار مردان زنان بردن ارث یعنی زن و مرد را فراهم آورد و مسأله 
  .)228البقره، داد (ي انسانی، زن را هم سنگ مرد قرارهاو در حقوق و بهره)، 7

 
  مقالهنتایج  -5

نـزول قـرآن، بـه اقتضـاي بادیـه نشـینی از        عصرتان در شبه جزیره عربس ساکنان. 1- 5
دور بودنـد. ایـن دوري سـبب شـده بـود زن از ارزش انسـانی       ي فرهنگ و تمدن، ها جایگاه

در ردیـف کاالهـاي   که شود مستقلّ برخوردار نباشد و به مثابه انسان درجه دو و ناتوان تلقی 
 .سازدبازي او را فراهم  و هوسزمینه عیاشی باشد و گزار مرد  خدمتشده، محسوب زندگی 

در خصوص مواجهه قرآن با فرهنگ عصر نزول در باره حقوق اجتماعی زنان دو . 5-2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            18 / 23

http://pdmag.ir/article-1-1569-fa.html


  109///  نز حقوق درباره نزول عصر اجتماعی فرهنگها پیرامون مواجهه قرآن با  شناسی دیدگاه گونه

  دیدگاه وجود دارد:
اسـتفاده قـرآن از   دیدگاه نخست مربوط به گروهی از متفکران معاصر است که به  الف)

اند و آن را دلیل  کردهاستناد هایی که در فرهنگ عربی رایج است مثال مفاهیم و تصورات و
و   بر حاکم بودن فرهنگ عرب عصر نزول در خصوص حقوق اجتماعی زن بر قرآن گرفتـه 

به اثرپذیري قرآن از فرهنگ عرب عصر نزول در ایجاد قوانین و احکام مربـوط بـه زنـان    
هاي این گروه نشان داد که با تصریح آیات قرآن مغایرت دارد و  معتقدند. تحلیل قرآنی داده

انگاري شد. همچنین روشن شد که این دیدگاه با فلسفه نزول قرآن که فرود آمده تـا   مردود
 در خصوص مسائل فرهنگی، آموزه هاي پیشرفت جامعه را ارائه کند مغایرت دارد. 

دیدگاه دوم مربوط به عالمانی است که معتقدند قرآن از فرهنگ جاهلی عصر نزول تأثیر  ب)
عصر نزول تأثیر گذاشته و به بازسازي احکام مربوط به زنان در جامعه  نپذیرفته بلکه بر فرهنگ

بـا گـزاره هـاي    عصر نزول اقدام کرده است. تحلیل داده هاي مبتنی بر دیدگاه دوم نشان داد که 
قرآن با بسیاري از احکام عصر نزول در خصـوص زنـان مخالفـت    قرآنی مطالقت دارد؛ چرا که 

  جایگاه زن را در جامعه ارائه کند.تاري جدیدي از کرده و در صدد است تا مدل رف
پندارانه و تحقیرآمیز همراه  فرهنگ عصر نزول در باره جایگاه زن که با نگاه شیء. 5-3

را تسـاوي  شخصـیت زن و مـرد   بـا آن مقابلـه کـرده،    قرآن بود مورد تأیید قرآن نیست و 
نهـد و منـافع    دوششان وامـی  ی را برهاي دینی و اجتماعی مشترکمسئولیت کند، انگاري می

، در قـرآن  کند. این نگاه تازه حاکی از آن است کـه  اجتماعی همسانی را برایشان تعریف می
و نـه تنهـا    هدر پیش گرفتگرانه را  مواجهه با جایگاه و نقش زن در جامعه، موضعی حمایت

اثر  ق زنو حقواجتماعی شخصیت ؛ که بر فرهنگ حاکم در باره هاز آن فرهنگ اثر نپذیرفت
هـاي   بخشی، او را به مثابـه بخـش مهمـی از پایـه     و در یک فرایند شخصیت ه است.گذاشت

د. نآفرینی کن سازي اسالمی نقش تا دوشادوش مردان در جامعه هاسالمی معرفی کرداجتماع 
شیوه طالق دهی زن، و با نحوه تقسیم ارث در  بهبا مسأله ظهار، به عنوان نمونه روي  از این

اي  مخالفـت کـرد و روابـط میـان زن و مـرد در خـانواده و جامعـه را بـه گونـه          آن عصر
  دهی کرد که هر دو بتوانند به عنوان دو عضو اصلی و اثرگذار به رضایتمندي برسند.  سامان
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 ق. 1409، مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات ،بیروت االمم و الملوك،تاریخ ، . همو27
 تا. وت، دار احیاء التراث العربی، بیطوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیر. 28
  . 1382، انتشارات امیرکبیر. تهران، ترجمه آذرتاش آذرنوش ،تاریخ ادبیات عرب، عبدالجیل، ج.م. 29
 .1393، تابستان 16مجله زن و فرهنگ، شماره ، جایگاه حقوق زن در قرآن کریم، ش. عبدالرضااعط .30
 م.2017فضل الرحمان، ملک، االسالم، بیروت، المکتب الرئیسی، . 31
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  111///  نز حقوق درباره نزول عصر اجتماعی فرهنگها پیرامون مواجهه قرآن با  شناسی دیدگاه گونه

 .1364، محمد بن احمد، الجامع الحکام القرآن، تهران، ناصر خسرو، قرطبی. 32
 .1383، روتیل القرآن، دارالشروق، بالظ فی، دیقطب، س .33
 .1363 قم،، الکتاب دار القمی، تفسیر ابراهیم، بن على قمى،. 34
 .1380، زهرا، دانشگاه ال40شماره  ،یمجله علوم انسان ت،یو فرهنگ جاهل ی، وحمیابراه ،يکالنتر. 35
 .1380 اب،یافراس، تهران ،ییفخر دا یمحمدتق دیترجمه س ،یو عرب یتمدن اسالم خیتار ،گوستاو لوبون .36
 .1375تهران، انتشارات طرح نو،  مجتهد شبستري، محمد، هرمنوتیک، کتاب و سنت، .37
صـلنامه پـژوهش دینـی،    هـاي اخالقـی آیـات طـالق در قـرآن، دو ف      گیـري  معارف، مجید و فهیمه گرجی، جهت. 38

  .1399، بهار و تابستان 40شماره
 ق.1424، مؤسسه فرهنگی التمهید حول القرآن الکریم، قم، ودرود ي، شبهات ومعرفت، محمدهاد .39
 .ق1423 بیروت،، العربی التراث إحیاء دار سلیمان، بن مقاتل تفسیر سلیمان، بن مقاتل .40
 .1399از فرهنگ زمانه، بوستان کتاب، قم،  موسوي، محمد علی، تأثیرپذیري قرآن. 41
 .ق1408 البیت، آل مؤسسۀ قم، ،الوسائل مستدرك حسین، میرزا نوري، .42
  .1386کبیر، انتشارات امیر هولت، پی. ام، تاریخ اسالم، ترجمه احمد آرام. تهران، .43
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