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با رویکردی موضوع جنسیت در قرآن  به ،رو در جلساتِ پیش اشاره:
 ، پس از بیانِ مساله، واژگاننخست جلسه شود. در شناختی پرداخته میانزب
خواهد ها، بررسی  و شقوق مختلف آنشناسی شده  مفهوم« زبان»و « جنسیت»

بیان و بعد از آن به  شناسی جنسیت و زبان های پژوهشی ه، حوزهر ادامشد. د
 شود. هم ان پرداخته میبررسی جنسیت در حوزۀ ساختار و حوزۀ واژگان زب

های زبانی و چگونگی رفع  سه نظریه فمینیستی که به چرایی تفاوت چنین به
شود. سه دلیل که از سوی برخی اندیشمندان  پردازند، اشاره می ها می آن

شود و نقد این دالیل نیز در این  دربارۀ فرودستی زنان در زبان عربی بیان می
 جلسه از نظر خواهد گذشت. 

 مسالهبیان . 1

 های روزافزونی هستیم که با دغدغه حوزه الهیات جنسیتی، شاهد پژوهش در
دانان فمینیست  هایی که الهی گیرد. از جمله موضوع های فمینیستی انجام می

نان در متون دینی اند، جایگاه ز متعددی درباره آن انجام دادههای  پژوهش
های  در رشته های مطرح ها و روش ها که از آخرین نظریه است. این پژوهش

برند، در راستای  شناسی اجتماعی بهره می شناسی، به ویژه زبان مربوط به زبان
های  پژوهشاند.  ا و پنهان در این متون انجام شدهنشان دادن مردساالری پید

دانند و بر این  این متون را بسیار حائز اهمیت میمذکور سوگیری موجود در 
ن باورند که کاربرد بسیار این متون در جوامع دینی سبب بازتولید و نهادینه شد

زی که در شود. این متون به دلیل جایگاه ممتا معانی مردساالرانه در فرهنگ می
کنند و  گیری ذهنیت مؤمنانه ایفا می لفرهنگ دینی دارند نقش مؤثری در شک

شود.  ستمرار فرودستی زنان در جامعه میها سبب ا فرودستی زنان در آن
کنند،  ن هنگام خواندن این متون پیدا میاحساس ناخوشایندی که زنان متدی

دانان فمینیست به چالش  است که متون دینی را از سوی الهیدلیل دیگری 
 کشانده است. 

گران غیرمسلمان،  در قرآن نیز از سوی برخی پژوهشتصویر زنان 
ا داد شده است. ظاهر برخی از آیات قرآن نیز چنین برداشتی ر فرودستانه قلم
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کند. استفاده فراوان از الفاظ مذکر در زبان قرآن، تشبیه زنان به  تقویت می
در (، پرورش زنان 23)نساء، « ونقوّام»(، تعبیر از شوهر به 222)بقره، « حرث»
(، ذکر پسران در 81رف، ان زر و زیور و عدم توانایی آنان در استدالل )زخمی

(، اعتراض به مشرکان 83-88های خدا و عدم ذکر دختران )مدثر،  بیان نعمت
خود پسر و برای خدا نسبت به دختر دانستن فرشتگان و این که چرا برای 

به حوریان بهشتی  ( و اشاره فراوان853-831گزینند )صافات،  دختر را برمی
(، 23-22به عنوان پاداش اخروی که تنها با امیال مردانه سازگار است )واقعه، 

توانند فرودستی  اساس خوانشی فمینیستی، می از جمله آیاتی هستند که بر
است که قرآن، کتاب مقدس  رآن را نتیجه دهند. اعتقاد ما اینزنان در ق

ازل شده و تحریفی در آن راه نداشته مسلمانان، با الفاظ خود از جانب خدا ن
است و از این جهت با کتاب مقدس ادیان دیگر متفاوت است. از همین رو، 

. دانیم های مقدس را متوجه آن نمی انتقادهای وارد بر دیگر کتاببسیاری از 
کند. این دو  داوند عادل است و به کسی ظلم نمیخ ما این است که باور دیگر

مردساالری دغدغه نشان دادن دهد که در بحث حاضر،  پیش فرض اجازه نمی
این اعتقاد و با به  با به تعلیق انداختن . با این حال،این متون را داشته باشیم

شناسی، پرسش از چگونگی حضور زنان  های موجود در زبان کارگیری روش
  دهیم. خود قرار می در زبان قرآن را سؤال اصلی

 شناسی مفهوم. 2

 جنسیت. 2-1
به ویژه در  - رسد هایی که توجه به آنان ضروری به نظر می خستین واژهن

. در حوزه مطالعات زنان و باشند می« جنسیت»و  «جنس» ،-مطالعات زنان
و  1«جنس» نمایی میان دو واژۀ العات فمینیستی، تفکیک رایج و نخمط
 کند، های زیستی زن و مرد اشاره می به تفاوتوجود دارد؛ جنس  2«جنسیت»

                                                           
8. sex 

2. gender 
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هایی که ذاتی روحیات زن و مرد نیست و صرفًا  جنسیت به تفاوتا امّ
شناسان  گرچه زبان. (Nicholson ،211شود ) برساختۀ اجتماع است، گفته می

اند  و نه جنس را مورد توجه قرار دادههای خود جنسیت  فمینیستی در پژوهش
جنس »ر، ( با این وجود، مراد ما از جنسیت در عنوان بحث حاض263)جینت، 

ها نیست؛ مراد از جنسیت، معنای عامی است که  از نگاه فمینیست« نسیتو ج
هایی که در جامعه به  ویژگیگردد؛ یعنی  هر دو معنای پیش گفته را شامل می

   شوند. های زنانه و مردانه بازشناخته می عنوان ویژگی

 زبان . 2-2
شود. لذا، در ابتدا توجه  شناسان، به دو معنا استعمال می در عرف زبان «زبان»

« زبان»کنیم تا مراد ما از  متمرکز می 2«گفتار»و  1«زبان»به تفاوت خود را 
 نماییم.  را بیان می «سوسورفردینان دو »ن منظور دیدگاه مشخص شود. برای ای

داند که با  ها می دستگاهی ثابت و بنیادی از نشانه را «زبان»سوسور 
عملی فردی  «گفتار»و غیرفردی است. در مقابل،  قراردادی اجتماعی ایجاد شده

شود. متکلم برای ایجاد یک  روی اراده و هوش متکلم انجام می است که از
گفتار نیاز به زبان دارد تا گفتار او قابل فهم باشد و از سوی دیگر برای ایجاد 

 (. 21و  22و  28، 8212زبان و تحول آن، گفتار الزم است )
 ای از ساختارها و نشانه ایز، زبان عربی را که مجموعهن تمبا توجه به ای

های معنادار است، به عنوان زبان و قرآن را که برای انتقال پیام خود از زبان 
 که گفتاری از پس درصدد هستیم کنیم. به عنوان گفتار بررسی میبهره برده 

 رسیبرمورد بحث و « جنسیت و زبان»در بحث را زبان عربی یعنی گفتار قرآن 
 دهیم. قرار 

 شناسی های پژوهشی جنسیت و زبان حوزه. 3
توان  شده در موضوع زبان و جنسیت را میهای انجام  ردپای نخستین پژوهش

                                                           
8. Language 

2. Speech 



                                                        5 

 

های  م به بررسی زبانپژوهانی یافت که در قرن هفده های زبان در گزارش
 ها چنین آمده است: ا پرداختند. در یکی از این گزارشبومی دنی

 ها را می دی مختص به خود دارند که زنان آنبسیار زیامردان الفاظ »
آورند. از طرفی، زنان الفاظ و  ها را به زبان نمی فهمند، ولی خود هرگز آن

برند؛ چه در  ها را به کار نمی عبارات خاص خود را دارند که مردان هرگز آن
دا ... گویی، زنان دارای زبانی ج گیرند غیر این صورت مورد تمسخر قرار می

 .«(805، 8236از مردان هستند )ترادیگل، 
از زوایای گوناگونی  گرفته صورتهای  نسیت در پژوهشرابطه زبان و ج

 ها در زبان از پژوهشای  ار گرفت که هر زوایه از آن، حوزهمورد توجه قر
 گیرد. سه حوزۀ معروف بررسی زبان و جنسیت عبارتند از:  شناسی را نشانه می

 در این قسم از مطالعات، گفتار  ار دو جنس.بررسی تطبیقی گفت
ها  شوند و سپس، تفاوت زن و مرد بررسی و مقایسه می

 یابی می یابی و ریشه علتها  این تفاوتمشخص و در نهایت، 
شناسان با بررسی  زبان ها، بر اساس نتایج این پژوهش. گردند

وت ای متفا یافتند که زنان، زبان را به گونههای گوناگون در زبان
دهد که زنان  ها نشان می برند. این پژوهش از مردان به کار می

تری  تر و مؤدبانه تر، خالص معموالً از ساختارهای زبانی کهنه
تر از مردان  ر تلفظ کلمات بیشچنین، د کنند. هم استفاده می

برند. در آفریقای جنوبی پژوهشی  های معیار را به کار می واج
سن  آموزان دختر و پسر دبیرستانی هم دانش درباره مقایسه گفتار

اگردان دختر شهری، نشان داد که شاگردان پسر بیش از ش و هم
محلی استفاده کنند. نتایج  های نامعیار احتمال دارد از تلفظ

آن است که زنان از ناسزاهای گر  های دیگر نیز نمایان پژوهش
کنند و به کلمات خود نیروی دو  تری استفاده می ضعیف

دهند تا اهمیت گفته خود را به مخاطب منتقل کنند.  نی میچندا
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در میان زنان بسیار پرکاربرد  tag question8 در زبان انگلیسی،
دهنده نیاز به تأیید شدن  است. این تردید در صحبت کردن نشان

ایی که عواطف چنین، زنان به قیده از طرف مقابل است. هم
تر از  ی دارند و سریعتر کند عالقه بیش شدیدتری را بیان می

 ،و اسپیر 825-882، 8236 ،کنند )ترادیگل مردان صحبت می
 (. 23و  22، 2005

 .بررسی جنسیت  از این بحث، مقصود بررسی جنسیت در زبان
و...( است.  در یک زبان ثابت و کلی )فارسی، انگلیسی، عربی

ه شود که در زبان فارسی جنسیت تا چ برای مثال بررسی می
گذار بوده است؛ سپس حاصل تأثیرر ساختارها و واژگان اندازه د

 چون زبان عربی مقایسه می ها هم این مطالعات، با سایر زبان
صل شود که در زبان فارسی شود. ممکن است این نتیجه حا

  کمی در ایجاد ساختارها داشته است. تأثیرجنسیت 

 در این حالت، در گفتاری  .بررسی جنسیت در گفتاری خاص
...(، جنسیت و  شعر حافظ، قرآن، بیانات یک سخنرانخاص )
باید مشخص شود در  ها، شود. در این بررسی میبررسی 

واژگان و ساختار یک گفتار خاص، نسبت به جنسیت چه زاویه 
  و دیدی وجود دارد.

 بررسی جنسیت در زبان. 4
زه شناسان بازتاب جنسیت در زبان را هم در دایره واژگان و هم حو زبان

 دهند. اختار مورد توجه قرار میس

 حوزه ساختار. 4-1

                                                           
آیند. گوینده با بیان میهای خبری شود که بعد از جمله. به جمالت پرسشی کوتاهی گفته می 8

 ,the weather is hotکند، مانندداین پرسش تأیید جمله خود از سوی مخاطب را طلب می

n it?,is 
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  شود؛ های مختلف بررسی می زبان «ساختار»گذاری جنسیت در تأثیرگاهی 
، بین زن و مرد تفاوتی وجود در زبان فارسی در شش صیغه افعال مثال(

در رسد  باشند. به نظر می گونه می نیز همینهای اشاره  ندارد؛ ضمایر و اسم
در زبان اما در زبان فارسی، جنسیت باعث تفکیک نشده است.  حوزه ساختار

های دیگر، تفکیک  متکلم و چهار صیغه مثنی، در صیغهعربی به جز دو صیغه 
چون ضمایر و اسماء  در بقیه ساختارهای زبان عربی هم جنسیتی وجود دارد؛

  1.اشاره نیز تفکیک وجود دارد. لذا تفکیک جنسیتی در زبان عربی بسیار است

 حوزه واژگان. 4-2
های مختلف مورد توجه و  زبان «واژگان»های جنسیتی در حوزه  گاهی تفاوت

در زبان هایی که مورد مطالعات جنسیتی قرار گرفته گیرند.  پژوهش قرار می
ن به کار اند، مشاهده شده است که واژگان متفاوتی برای اشاره به زنان و مردا

 ؛ (2002 ،روند )هلینگر و بوبمان می
در « ژاله»و « گهوشن»، «مرغ»، «عمو»، «آبجی»، «زن»هایی مانند  واژه مثال(

ها مرد یا زن هستند. واژگانی  هایی هستند که مدلول آن زبان فارسی، واژه
ها جنسیت خاصی نیست،  نیز گرچه مدلول آن« غمزه»و « گیس»، «النگو»مانند 

، 8218 ،است )پاک نهاد ها تنها برای جنسیتی خاص مورد قبول ولی کاربرد آن
 (.53و  56

                                                           
گونه تفکیک جنسیتی در قواعد صرفی و نحوی وجود ندارد )ترادیگدل در زبان فنالندی هیچ .8

-هم جدا مدی(. در زبان انگلیسی فقط در ضمیر سوم شخص مفرد، دو جنس از 801، 8236

برای مؤنث(. در زبان فرانسوی در سوم شخص جمدع نیدز زن  sheبرای مذکر و  heشوند )
بدرای مؤندث(. در زبدان تایلنددی، در  ellsبرای مذکر و  ilsشوند )و مرد از هم تفکیک می

سطح، حتی در اول شدخص مفدرد هدم بدین زن و مدرد تفداوت محاوره مؤدبانه بین افراد هم
(. در زبدان فرانسدوی 801برای مؤنث( )همدان،  dichenبرای مذکر و  phomوجود دارد )

شوند و حرف تعریدف، صدفت و ضدمیری کده بندی میها بر اساس مؤنث و مذکر طبقهاسم
رود باید در جنسیت با اسم مطابقت داشته باشد. در این زبان اگر زنی بدا برای اسم به کار می

 شود.مؤنث برای اشاره به او استفاده می گذاری شود باز هم از الفاظنام مذکر نام
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 سه نظریه فمینیستی در حوزه زبان. 5
های زبانی  ها و چگونگی رفع تفاوت به چرایی تفاوتفمینیستی سه نظریه 

  . این سه نظریه را در ادامه بیان خواهیم کرد.زنان و مردان اشاره دارند میان

 ؛ رابین الکوفنظریه نقصان. 5-1
نظریه نقصان است. او در کتاب زبان و جایگاه زنان،  نماینده «رابین الکوف»

موقعیت فرودست زنان در جامعه  تفاوت زبانی بین زن و مرد را شاهدی برای
زنان و مردان به این سبب است که در  ، تفاوت گفتارداند. طبق این نظریه می

تری دارند. ممکن است این  نسبت به مردان جایگاه فرودستانه جامعه زنان
د؟ پاسخ را ضمن دارندیگر  با یکاین دو چه ارتباطی که ایجاد شود  السؤ

 کنیم.  بیان می زیر مثال
 در زبان انگلیسی بیشنسبت به مردان زنان گونه که اشاره شد،  همان مثال(

کنند. بنابر تعبیر لکوف، سبک صحبت زنان به  استفاده می Question tagتر از 
کند که گوینده در مورد  ب را القا میکه به مخاطب این مطلای است  گونه
مردّد و فاقد اعتماد به نفس است؛ لذا برای اطمینان های خود نامطمئن،  گفته
 چنین، طبق این نظریه، هم هم کند تا مطمئن گردد. ال میتر، بالفاصله سؤ بیش

دالنه بودن زنان نشانۀ فرودستی زنان در جامعه است؛ چراکه زنان همیشه از 
  اند. جویانه نداشته قابتی دور بوده و نیاز به روحیه و زبان ستیزههای ر عرصه

ف برای از بین بردن فرودستی زنان، فرادست راه حل و سیاست زبانی لکو
تغییر جایگاه زنان در جامعه و رفع  معتقد است ویشدن زنان در جامعه است؛ 

جنس در  های بین دو کند و تفاوت فرودستی آنان، مشکل زبانی را برطرف می
  برد. زبان را از بین می

 ؛ دیل اسپندرنظریه سلطه. 5-2
گران به نظریه دوم در تحلیل جنسیت و زبان، نظریه سلطه است که بیش از دی

 ل به شمار میشود. اسپندر که فمینیستی رادیکا دیل اسپندر نسبت داده می
ند. ک یهایی را بر دیدگاه الکوف وارد منقد ،رود، در کتاب زبان مردساخته

ان مخالف است، زیرا های زبانی زنان و مرد اسپندر با فهرست نمودن تفاوت
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گر را بر واقعیت  های جنسیتی چشم پژوهش فرض ها پیش در این پژوهش
اسپندر معتقد است که باید به ریشۀ فرودستی دقت شود؛ در واقع بندد.  می

ستانه زنان در جایگاه فرود داند نه صرفاً مشکل را خود زبان می ریشۀ وی،
 فرودستانه اجتماعی زنان را برای حل تفاوت جامعه. به تعبیری، تغییر جایگاه

 زبانِ  داند، بلکه معتقد است های زبانی میان زنان و مردان بسنده نمی
با ساختارها و واژگان خود، زنان را در موقعیت فرودستی قرار داده مردساخته 

  است.
اند  ز قدرت، سلطه و کنترل قرار داشتهتی ا، مردان در موقعیدر نظر اسپندر

گذاری کنند و زبانی را بسازند که  اند جهان را از دید خودشان نام که توانسته
برای اهداف خودشان مناسب باشد. اگرچه دیگران نیز ممکن است زبان را 
مردساخته بدانند، اما اسپندر با بیان این که این مردساختگی از سر تصادف 

 از دیگران متمایز می گردد. نبوده است 
ای است زنانه  زند که به نظر او تجربه را مثال می« مادر»اسپندر واژۀ  مثال(

 نایی که از این کلمه به ذهن میاند. اولین مع گذاری کرده که مردان آن را نام
های مختلف پر از  و این واژه در زبان رسد رضایت و خرسندی زنانه است

لی بسیاری از زنان که ، وباشد از درد و رنج می تقدیس و ستایش و خالی
ا معنای مردانۀ مادری مادری ندارند، چون تجربه خود را ب از ای چنین تجربه
شاهد دیگر او . کنند کفایتی و سردرگمی می احساس بی ،بینند سازگار نمی

 در معنای عام به کار می« He»و « Man»های فراگیر است. هنگامی که  واژه
شود که زنان  هم مردان را در بر بگیرد، سبب مینایی که هم زنان و روند، مع

 ابل ذهن شنونده جلوهها مردان در مق ه نشوند، زیرا با شنیدن این واژهدید
 (.21، 2005 ،کنند )اسپیر نمایی می

، تغییر زبان است؛ به اعتقاد برای حل مشکل فرودستی زنان راه حل اسپندر
شناسی، تجربیات خود را وارد کنند و  های زبان بایست در بحث میزنان وی، 
  تا زبان، برای بیان مقصودشان مناسب گردد. ساختارها را تغییر دهند حتی

chai»از واژۀ  «رئیس جلسه»اشاره به انگلیسی برای در زبان  مثال( man» 
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؛ اما به معنای فردیت و شخصیت است «man» جا، شود که در این استفاده می
ی نسبت به زنان دارد و لذا ا نگاه فرودستانه «man»این  اسپندر،طبق دیدگاه 

به کار رود. بنابراین،  «sonpechai» ن واژه تغییر یابد و به جای آنباید ای
chai»اصطالحی مانند  pe son »است که ای از بازتولید معانی جنسیتی  نمونه

chai»کلماتی مانند  زدگی در مقابل برای دوری از جنسیت man » رئیس(
 که ه، مشخص شدپژوهشی که صورت گرفتهطبق اند.  جلسه( وضع شده

chai»ها از لفظ  فرد مورد اشاره مذکر بوده، رسانههرگاه  man »استفاده کرده 
chai»نث بوده، واژه ر مؤاند و هرگاه فرد مذکو pe son »اند  را به کار برده

در پی این یک جنسیتی در واقع، نوع دیگری از تفک (.23-22، 2005 ،)اسپیر
 تغییرات در زبان رخ داده است.

 ؛ دبورا تانننظریه تفاوت. 5-3
تر بر کاربرد زبان تمرکز دارد،  سومین نظریه در رابطه جنسیت و زبان که بیش

های کالمی زنان و مردان، آن  است. دبورا تانن با پذیرش تفاوت نظریه تفاوت
نه نتیجه سلطه فراگیر مردان. او گرچه داند و  تی زنان میرا نه ناشی از فرودس

واره نشأت گرفته از کند، این پدیده را هم لطه مردان در جامعه را انکار نمیس
های زبانی  ن و مردان در نظر تانن دارای سبکداند. زنا نیت سلطه نمی

. پسران و دختران در دو ر عین حال با درجه اعتبار یکسان هستندمتفاوت و د
ها مانند  های زبان آن یابند و تفاوت سبک کلمات رشد می نیای متفاوت ازد

شود. در  متعلق به دو فرهنگ مختلف دیده میهایی است که بین مردم  تفاوت
ها  رهنگ اعتبار یکسانی دارند، تفاوتارتباط بین دو فرهنگ گرچه هر دو ف

(. لذا تانن 85و  83، 8236های بسیاری را سبب گردد ) ممکن است بدفهمی
به زنان  چون نقصان و سلطه، همرویکردهای پیش گرفتن د است به جای معتق

ی میان خودشان را درک کنند؛ در این ها و مردان آموزش داده شود تا تفاوت
 نظریهشود.  صورت، از ایجاد سوءتفاهم بین زنان و مردان جلوگیری می

 رواندر « جان گری»چون  تفاوت، کاربردهای فراوانی پیدا کرد و افرادی هم
 شناسی خانواده از این نظریه بسیار سود جستند. 
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 فرودستی زنان در زبان عربی. 6
این سؤال  که گفتیم در زبان عربی تفکیک جنسیتی گسترده است، حال چنان

بی، نشانه فرودستی زنان آیا تفاوت بین زن و مرد در زبان عرمطرح است که 
ختارها بین زن و مرد تفکیک سایر سا اگر زبان عربی در افعال، ضمایر واست؟ 

نگاهِ فرودستانۀ زبان عربی به زنان است؟ برخی  شود، آیا این به معنای قائل می
زنان در این زبان که تفکیک جنسیتی در زبان عربی، فرودستی  اند بر این عقیده
 . برای ادعایِ فرودستی زنان در زبانِ عربی، سه دلیل ذکر میدهد را نشان می

  و نقد آنان را بیان خواهیم نمود.مه این سه دلیل که در اداشود 

 . سه دلیل فرودستی زنان در زبان عربی6-1

 مؤنثم لَ رف به عَعدم لحوق تنوین صَ. 6-0-0
ر زبان عربی بیان شده است، یکی از شواهدی که برای فرودستی زنان در ساختا

 تنوین می،خی از اسادر زبان عربی به بر 1است. مؤنثالصرف بودن اسم  ممنوع
م مؤنث الحاق عَلَبه اسم  که، این تنوین شود؛ از جمله این اضافه نمی صرف

 را عربی ندانسته است. همم مؤنث عَلَکه زبان عربی، اسم  گو این گردد؛ نمی
گیری و عدم الحاق تنوین صرف، نسبت به بیگانگان )از  چنین، این موضع

به عبارت  وجود دارد. های عجم که در اصل عربی نباشند( نیز جمله اسم
صرف است؛ م عجمی غیرمنمانند اسم عَلَم مؤنث عَلَدر زبان عربی اسم دیگر، 

 جای کسره با فتحه به کار میگیرد و در موضع جرّ به  بدین معنا که تنوین نمی
 تساوی بین زن و اعجمی در این مساله نشان ،ابوزیدنصر حامد رود. به نظر 

یز ها علیه بیگانگان، بلکه علیه زنان در یک نژاد ندهنده آن است که زبان نه تن
ل معاصر قاب رایجِ گفتمانِ این امر در سطحِ تأثیردارد.  نوعی تبعیض روا می

شود و بر نیاز او به تحت  ها برخورد می مشاهده است؛ با زن مانند اقلیت
شود. پیوستن تنوین صرف  می تأکیدبودن مرد  یت بودن و یا تحت نفوذحما

                                                           
گر ایدن های زبان عربی است که اگر به اسمی اضافه گردد، نشانتنوین صرف، یکی از تنوین .8

 باشد.است که آن اسم، درجۀ باالیی از عربیت را دارا می
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ان همانند بیگانگان از خودبرتربینی زبان عربی است و این زبان چون با زنناشی 
کند  الصرف استعمال می م عجمی ممنوعرا مانند عَلَ مؤنث مکند، عَلَ رفتار می
 (.20م، 8111 ،)ابوزید

 « إنّ التأنیث فرع التذکیر»قاعده . 6-0-2
شود،  ناد میان در زبان عربی به آن استله دیگری که برای فرودستی زنمسا
این قاعده، در (. 86م، 8116 ،باشد )غذامی می« إنّ التأنیث فرع التذکیر»ده قاع

بر مرد بودن  اصلْشود؛ گویی که  بسیار مشاهده میهای صرف و نحو  کتاب
 است.و زن فرع بر مرد گذاشته شده 

 . قاعده تغلیب6-0-3

 ستردهو گ است که در صرف و نحو در ادبیات عرب ای لفظی قاعده ،تغلیب
تغلیبِ جمع بر مفرد، مذکر بر  .شود ز آن، در بالغت درباره آن بحث میتر ا

اخفّ از دیگری است و تغلیب کلمه  ،ای که در تلفظ ه، تغلیب کلممؤنث
جا صرفاً به تغلیب مذکر بر  اشرف بر غیر آن از جمله این مواردند که در این

تغلیب در » کند: ین تعریف مینی قاعده تغلیب را چنپردازیم. تفتازا مؤنث می
شود، از جمله تغلیب ذکور بر اناث؛ به این صورت  موارد بسیاری جاری می

که صفتی که معنای آن بین مردان و زنان مشترک است، تنها برای مردان به کار 
(، 82)تحریم، « کَانَتْ مِنَ الْقَانِتِینَ»(؛ مثالً در آیه 222ق،8322 ،رود )تفتازانی
و مردان صاحب قنوت مشترک  )س( مریماست که بین حضرت قنوت وصفی 

غلبه پیدا کرده است. البته  مؤنثباشد، ولی در مقام بیان، لفظ مذکر بر لفظ  می
الزم نیست که برای جریان یافتن این قاعده، ماده مشترکی هم وجود داشته 

 شود؛ وجود تفاوت در ماده نیز جاری می باشد، بلکه گاهی قاعده تغلیب با
جا گرچه دو لفظ  شود. در این که به پدر و مادر اطالق می« بواناأل»مانند 

در ماده متفاوتند، در مثنی قاعده تغلیب جاری شده است « األم»و « األب»
تغلیب، عالوه بر قاعده  بنابراین باید توجه داشت که .«(18ق، 8322 ،)تفتازانی
 شود؛ ، در موارد دیگری نیز مشاهده میمؤنثمذکر و 

 ، گفته میگیرند قمر و شمس هر دو با هم مورد اشاره قرار می وقتیمثال( 
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« عمرین»از واژۀ « ابوبکر»و  «عمر»به چنین، برای اشاره  هم «.قمرین»شود: 
 می سیاری، یک واژه بر دو واژه، تغلیببنابراین در موارد ب گردد. استفاده می

؛ نیز، جمع مذکر کاربرد داردشود. برای اشاره به جمِع متشکل از مردان و زنان 
 . مؤنثولی مدلول هم مذکر است و هم  ،یعنی لفط مذکر است

ر فرودستی زنان در زبان ب دارند که این قاعده دلیل روشنی برخی بیان می
شود و این  عربی است؛ چراکه وجود زنان در جمع مردان نادیده گرفته می

  نِ زنان در زبانِ عربی.نادیده گرفتنِ زنان در لفظ یعنی فرودستانه بود

 نقد فرودستی زنان در زبان عربی. 6-2

نه معنوی و مربوط به  عدم لحوق تنوین صرف بحثی لفظی است. 6-2-0
 جنسیت زنان

ها در زبان عربی بیان  عدم پیوست تنوین صرف به برخی اسمحلیلی که برای ت
برخورد ها جاری باشد.  د تحلیلی باشد که در همه این اسمگردد، بای می

الصرفی مانند  ، تحلیلی نیست که در اسماء ممنوعآمیز زبان عربی تبعیض
ان و بسیاری دیگر از اسماء احمد، عمر، صحراء، معابد، غضبان، ابیض، رمض

که در واقع، واژگان متعددی در عربی وجود دارند الصرف جاری باشد.  ممنوع
د. نشو مینامیده  ممنوع الصرف اطالق ها وجود ندارد و تنوین صرف در آن

لمای نحو در اند، ع هایی که تنوین صرف را نپذیرفته به همین دلیل، در اسم
اند که سبب ضعف اسمیت باشد. گاهی یک علت  جست و جوی علتی بوده

های یگانه عبارتند از:  و گاهی دو علت. علت شود میسبب ضعف اسماء 
بی از دوگانه نیز ترکیهای  جموع و الف ممدوده و مقصوره. علتصیغه منتهی ال

میت( و هفت علت لفظی )الف و نون زائده، دو علت معنوی )وصفیت و عَلَ
به  وزن الفعل، عدل، ترکیب، تأنیث، عجمه و الف الحاق( هستند. وصفیت

ار علت لفظی آخر، سبب منع میت به همراه چههمراه سه علت لفظی اول و عَلَ
ا داشتن دو علت، ممنوع ب مؤنثم لَگردند. بنابراین، عَلَم عجمی و عَ صرف می

دانند، چرا که  را خالف اصل می میتعَلَ باشند. علمای نحو، از صرف می
 شوند. عجمیت هم خالف ته میاند، سپس شناخ گی اشیاء در ابتدا نکرههم
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سماء در زبان عربی های دیگر با وزن ا اصل است، چون وزن اسماء در زبان
علمای نحو، فرع بر تذکیر و خالف اصل  نیث نیز در کالممتفاوت است. تأ

با اضافه شدن عالمت تأنیت از  مؤنثاست؛ زیرا مذکر بدون عالمت است و 
ف اصل که ا یک خالخالف اصل )یگردد. هنگامی که دو  مذکر متمایز می

گردد(، در یک اسم جمع شوند، سبب ضعف آن  جانشین دو خالف اصل می
قوت اسم در  دهنده صرف که نشان ده و آن را از تنویناسم در اسمیت ش

 کنند. اسمیت است، محروم می
به وزن باب افعال مشابهت دارد، « احمد»می چون لَمثال( وزن اسم عَ

ل( و دلیلی معنوی )علمیت( به دلیلی لفظی )وزن الفع« احمد»بنابراین اسم 
 م مؤنث مانند فاطمه، به دو علت لفظیلَالصرف است. از این رو، اسم عَ ممنوع

 الصرف است.  نیث( و دلیل معنوی )علمیت( ممنوع)تأ
، مؤنثم ال نمایان است، سبب منع صرفِ عَلَگونه که از تحلیل با همان

لفظی است و هیچ گونه ارتباطی با تبعیض جنسیتی زبان عربی کامالً علتی 
های لفظی و در کنار الف  کالم علمای نحو نیز تأنیث در گروه علتندارد. در 
ه که همگی اموری آمد ،ئده، وزن الفعل، عدل، ترکیب و الف الحاقو نون زا

 باشند. مربوط به لفظ می
هر چه باشد، باید دقت  مؤنثم وه بر این، تحلیل منع صرف در عَلَعال

نیث است؛ ، عالمت تأشود می مؤنثم چه سبب منع صرف عَلَ نمود که آن
ای گرچه بر« معاویه»و « طلحه»هایی مانند  مگر آن عَلَم نام مرد باشد. عَلَحتی ا

شوند، ولی چون دارای تاء تأنیث هستند، ممنوع  نامیدن افراد مذکر استفاده می
، تفاوت مؤنثو جنسیت  مؤنثباشند. بنابراین، باید بین لفظ  از صرف می

 گذاشت و احکام یکی را به دیگری سرایت نداد.
ها و زنان  ملیتآمیز با  ین، اگر زبان عربی برخوردی تبعیضافزون بر ا

 ی مشمول چنین برخورد تبعیضمؤنثداشت، باید هر کلمه عجمی و هر اسم 
از این  و عجمی خارج مؤنثگردید؛ در حالی که بسیاری از اسماء  آمیزی می
م، مانند اسم فاعل، اسم مفعول و صفت غیر عَلَ مؤنثباشند. اسماء  حکم می
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گرچه « مدیرهٌ»، «مدیرهٌ ائتْج»پذیرند. در جمله  ، تنوین صرف میمؤنثمشبهه 
های  چنین، اسم است، ولی با تنوین صرف استعمال شده است. هم مؤنث

تر از  های عجمی که کم ماند و َعلَ م نبودهکه در زبان اصلی خود عَلَ عجمی 
 «.هندٌ»و « فیروزٌ»باشند؛ مانند  حرف دارند نیز ممنوع از صرف نمی چهار

 فرع لفظی است نه ارزشی ،«نیث فرع التذکیرإنّ التأ»عده فرع در قا. 6-2-2

نیث و تذکیر  مقصود از تأدر نقد این مطلب الزم است توجه شود که اوالً
باشد و ثانیاً فرعیت در این قاعده به  نمی مؤنثدر این قاعده، جنسیت مذکر و 

معنای فرعیت در ارزش نیست. این قاعده تنها یک قاعده لفظی است و به این 
 آن مؤنثباشند و  عربی اصل و اساس کلمات، مذکر می در زبانمعناست که 

شوند و تا زمانی که چنین  ها شناخته می ها با اضافه شدن عالمتی به آن
به بیان دیگر، چون شوند.  ه نشود، این کلمات مذکر شمرده میعالمتی اضاف

 مذکر، واژه بدون عالمت است و با اضافه شدن الفاظی به آن، مؤنث ایجاد می
به همین سان، علمای نحو در بحث شود که اصل مذکر است.  شود، گفته می

دانند؛ به این معنا  د و تثنیه و جمع، اصل را مفرد و مثتنی و جمع را فرع میافرا
فه شدن عالمتی به مفرد تثنیه و جمع را با اضاکه در ابتدا مفرد وجود دارد و 

  1آورند. به دست می
رایجی در ادبیات عرب است و در جای جای  مساله ،اندیشه اصل و فرع

در ادبیات  فرع در هر کاربردی 2.شود میکتب صرفی، نحوی و بالغی مشاهده 
 مدارانه است.  خالی از هرگونه نگاه ارزش عرب،

 

                                                           
ه دیگری ای می داند که به کلمو آن را کلمه« اول». ابن جنّی اصل را در قاعده فوق مرادف با 8

  (.232: 2م، 8152گردد )ابن جنّی باز نمی

مصدر اصل فعال، فعل اصل در عمل و فرع بر اسم، جمع فرع بر مفرد، معرفه فرع بدر نکدره . 2
و جمله فرع بر کلمه است. به همین ترتیب، تقدیم مبتدا بر خبر و معرفه بودن مبتدا اصل است. 

گدذاری بدین ث لفظی در میان است و اثری از ارزشدر همه این موارد، در کاربرد فرع، تنها بح
 خوردمدلول این الفاظ به چشم نمی
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