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Abstract
Linguistic anthropology" is one of the new approaches in anthropology that
deals with the extraction of cultural components in different languages, which
in their view "language" is considered as a cultural reserve. Confrontation with
religious texts, in particular, the Holy Quran through the lens of this
knowledge, will have very important achievements in drawing the
anthropological areas of the Holy Quran. Specifically, the present paper
focuses on two areas: The first is "metaphor and its role in drawing the
worldview that governs the view of language users" and the second is "the
language of the Qur'an and gender". In this regard, according to the gender
applications in the language of the Holy Quran and the classification of these
applications, the anthropological approach of the Quran in the face of gender
is explained. This brief study suggests that the study of the linguistic
dimensions of the Holy Qur'an through anthropological approaches has
opened new doors to the study of the Qur'an and hadith, and is able to solve
many theological and interpretive problems.
Keywords: Linguistic Anthropology, Quran, gender, discourse, metaphors,
worldview.
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چكيده

«انسا شناسی با شناختی» ا رویکردهای نوین انسا شناسی است که به استیراج منلفههای
فرهنگیِ موجود در با های میتلف میپردا د ،چه ن د ایشا « با » بهمثابه ذخيرهای فرهنگی
بهشمار مینید .مواجهه با متو دینی ،به شکل خاص ،قرن کریم ا دریچه این دانب،
دستاوردهای بسيار مهمی در ترسيم ساحتهای انسا شناختیِ قرن کریم در برخواهد داشت.
به شکل خاص در جستار پيبرو بر دو حو ه تمرک شده است :نیست «استعاره و نقب ن
در ترسيم جها بينیِ حاکم بر دیدگاه کاربرا ِ با » و دوم « با ِ قرن و جنسيت» .در این حو ه
ني به کاربردهایِ جنسيتی در با قرن کریم توجه داده شده و ا رهگذر دستهبندی
کاربردهایِ جنسيتی یاد شده ،تا حد یادی مينه تبيين رویکردِ انسا شناختیِ قرن فراهم
خواهد شد .این بررسیِ اجمالی حکایت ا ن دارد که بررسی ابعادِ با شناختیِ قرن کریم ا
طریقِ روینوردهای انسا شناختی ،دریچههای جدیدی به روی مطالعات قرن و حدیث
گشوده و قادر است بسياری ا معضالتِ اعتقادی و تفسيری را ني مرتفع نماید.
واژگان كليدی :قرن کریم ،انسا شناسی با شناختی ،استعاره ،جها بينی قرن  ،گفتما های قرننی ،با
قرن  ،جنسيت.
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مقدمه

در مواجهه با متن و تفسيرِ ن  ،ابعادِ انسا شناختی اهميت ویژهای مییابند .این اهميت
به دليل ارتباط عميقی است که ميا متن و بافتی که متن در ن توليد میشود ،وجود
دارد .این ابعاد انسا شناختی ،هم در فهمِ بهتر و عميقترِ متن کارنمد خواهند بود و هم
در استیراجِ احکام و بایستههایی که این متن در پِی بيا ِ ننهاست .برجستگی متن-
بودگی 1در قرن کریم به همين دليل ،اهميت انسا شناختی پيبگفته را داراست .گرچه
تاکنو ابعاد با شناختیِ قرن کریم بسيار مورد توجّه قرن پژوها و با شناسا بوده
است ،امّا پژوهبهای انسا شناختی مرتبط با این متن بسيار محدود و نحيف است.
انسا شناسی با شناختی ،با نگاه به انسا ن هم ا دریچه با  ،میتواند به رونق
هرچه بيشتر پژوهبهای انسا شناختی پيرامو قرن کریم منجَر شود .این حو ه دانشی
بهدنبال پاسخ به سناالت مهمی است .ا جمله اینکه -1 :انتقال و با توليد فرهنگی ا
طریق با چگونه رخ میدهد -2ارتباط ميا سيستمهای فرهنگی و اشکال میتلف
سا ماندهی اجتماعی چيست -3نقب شرایطِ مادیِ ندگی در فهم انسا ها ا جها
چيست  .بهشکل خاص در ارتباط با قرن کریم ،انسا شناسی با شناختی میتواند دو
کاربستِ اساسی در مطالعات قرننی داشته باشد .اول اینکه میتواند ما را ا طریق مواجه
با متن قرن کریم در دستیابی به جها بينی حاکم بر اذها میاطبين ن کمك کند.
دوم اینکه میتواند به ما در کشف گفتما های حاکم بر متن قرن کریم یاری رساند.
گرچه این دو کارکرد گاهاً مورد توجّه برخی قرن پژوها بوده است و در ضمن
پژوهب خود نيمنگاهی به ن داشتهاند ،امّا هيچگاه مستقالً مورد عنایت ننها نبوده است.

. Textuality
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در بحث دستیابی به جها بينی حاکم بر اذها میاطبين قرن کریم ،گرچه
پژوهبهای ای وتسو گاهاً مبتنی بر چنين رویکردی است ،اما عمالً در متن نثار او
نمی توا به صراحت دستاوردهای او را در این مينه مشاهده کرد .به بيا دیگر گرچه
او در روش صراحت دارد که کشف جها بينی حاکم بر متن در نگاه او اولویت دارد اما
نتایجِ او االباً معناشناختی است .استعارهها میتوانند پُل ارتباطی خوبی برای اتصال
مباحث با شناختی به مقوالت انسا شناختی و بهشکلخاص کشف جها بينی حاکم
بر اذها کاربرا ِ این استعارهها باشد .پُرواضح است که در با شناسی د شناختی ني
ارض اصلی ا مواجهة با استعارهها دستیابی به پيب مينههای شناختی مرتبط با
استعارههاست و نه کشف جها بينی حاکم بر اذها کاربرا این استعارهها.
در بحث کشف گفتما های حاکم بر متن ني بهشکل خاص در قرن کریم میتوا
به عنوا یکی ا نمونهها به موضوع «ارتباط با و جنسيت» در قرن کریم اشاره
کرد .کمتوجهی به این ارتباط در متن قرن کریم موجب ناسا گاری یادی ميا احکام
استنباط شده ا قرن گردیده است .در مينة نیات طالق ،1االب فقها بر اساس خطاب
مردانه در نیات طالق ،به یکطرفه بود ِ ن حکم دادهاند ،این در حالی است که بسياری
موارد دیگر یافت می شود که خطاب مردانه در ننها وجود دارد ،امّا بسياری ا فقها حکم
عام ا ن نیات برداشت کردهاند .تاکنو ضابطة قابل مالحظهای برای این تفاوت ،تمای
و تبعيض در مواجه با مقولة جنسيت در نیات ا جانب مفسرا و فقها ارائه نشده است.
چه بسا عدم ارائه چنين ضابطهای بهدليل عدمِ اتیاذ رویکردِ صحيح و مناسب برای ن
باشد« .انسا شناسی با شناختی» میتواند رویکردی مناسب و قابل توجه در
خودنگاهی داشتن در مواجهه با این نوع تفاوتها و تالش برای ارائه پاسیی قانعکننده
ا ن باشد .این مقاله در ادامه تالش میکند دو کارکردِ قابل توجه این رویکرد را تبيين
نماید.
 . 1بقره 223 ،و220؛ سوره طالق و . ...
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« .1انسانشناسي زبانشناختي» و رویآوردهای آن به زبان

«انسا شناسی با شناختی» 1که گاهی ني بهشکل همسا و جایگ ینی با « بدا شناسدی
انسا شناختی»2به کار می رود ،3دانشی ميا رشتهای محسوب مدیشدود کده «بده مطالعده
گفتار و با در چارچوبِ بافتِ انسا شناسی میپردا د»( .)Hymes, 1963, P. 277البته
این تعریف را نباید تعریفی جامع و با ج ئيات در نظر گرفدت .برخدی دیگدر بدا دقدت
بيشتری به تعریف ن پرداختهاند .دورانتی« ،مطالعة با به عنوا یك منبدع فرهنگدی و
مطالعة گفتار به عنوا یك عملِ فرهنگی»( )Duranti, 1997, P. 2را کار «انسا شناسدی
با شناختی» برمیشمرد .در تعریف اخير ا ایدن داندبِ نوظهدور ،ارتبداط عميدقِ ميدا
« با » و «فرهنگ» منلفهای اساسی برای این شاخه ا انسا شناسی محسوب مدیشدود،
چنانچه تمای ِ « با » و «گفتار» 3ني در ن لحا شده است؛ بنابراین در این تعریف هدم
ابعاد فردیِ با و هم ابعاد اجتماعی ن به عنوا یك پدیدار فرهنگی مدورد بررسدی و
ار یابی قرار میگيرند؛ بررسی ابعاد فردیِ با بيشتر ناظر بر جنبدة بدا شدناختیِ ایدن
رشته است و بررسی ابعادِ اجتماعی ن  ،بيشتر با جنبة انسا شناختی ن تناسب دارد.
بنابراین «انسا شناسیِ با شناختی» ،با را به عنوا یك مجموعة فرهنگی می-
نگرد و بهدنبال دستیابی به فهمی صحيح ا چنين مجموعهای است .لذا در این مسير،
ا روشهای موجود در رشتههایی ا قبيل «انسا شناسی» و « با شناسی» استفاده می-
کند تا به یك فهم صحيح ا جنبههای میتلف با بهعنوا یك مجموعهای ا
فعاليتهای فرهنگی دست یابد( .)ibid, P.3به عبارت دیگر ،این رشته ا دریچه
مالحظاتِ انسا شناختی به بررسی و معاینه با میپردا د( .)ibid, P.4پيبفرض
1

- Linguistic anthropology
-anthropological linguistics.
 -Hymes, 1964, pp. xxi–xxxii .برای نگاهی ا کاربردهای یکسا این دو اصطالح بنگرید به-:

 . 3جهت تفصيل برای «تمای
صص.31-21 .

2
3

با و گفتار» نك :فردینا دو سوسور ،دوره با شناسی عمومی،1033 ،
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دانشمندا این حو ه ،تأثير با بر حيات اجتماعی است .ا این رو تالشها در جهت
بررسی این تأثير بر چگونگی شکلیافتگی ارتباطات بشری و سا ما بیشی عقاید
فرهنگی میباشد.
در ميا رشته های میتلف در علوم اجتماعی و علوم انسانی که درباره فرایند ارتباط
تحقيق میکنند« ،جامعهشناسی با » بيب ا همه به «انسا شناسی با شناختی» ن دیك
است؛ چه با تکيه بر گذشته به سیتی میتوا ن ها را ا یکدیگر تميي داد .موضوعاتی
چو سياق کالم ،1با و جنسيت ،کنبهای گفتاری و گفتما با حو ههای مشترک
این دو محسوب میشود؛ اگر چه در برخی ا موضوعات مانند تاریخ با یکدیگر
متفاوت هستند و عالوه بر اهميت فرهنگ که خود تنهایی به روشها و اهداف نظری
«انسا شناسی با شناختی» را به طور کلی ا تحقيقات جامعهشناختی با متمای
میکند ،برخی داداههای نظری دیگر در دهههای گذشته بسط یافته که منحصراً به کار
«انسا شناسی با شناختی» مربوط است که در ادامه به تفصيل نمده است.
بیتردید درک صحيح و جامع ا اینکه «انسا شناسی» ا چه جهاتی به بررسی و
ار یابی با می پردا د ،ا اهميت باالیی برخوردار است و ا رهاورد این مهم ،میتوا
به تمای «انسا شناسی با شناختی» با دیگر رشتههای مشابه ا قبيل «انسا شناسی
فرهنگی» « ،با شناسی فرهنگی»« ،قوم -با شناسی» ،و  ...پرداخت.
در این رشته« ،انسا شناسی» ا جهات یر به بررسی با و ابعادِ ن میپردا د:
الف« .انتقال و بازتوليد فرهنگي»()ibid, P.4

با رویکردِ انسا شناسی به با و کاربردهای بانیِ کاربرا ِ ن  ،میتوا مي ا تبادالت
فرهنگیِ کاربرا را ار یابی کرد .همچنين ا این رهگذر میتوا با توليد مفاهيم قدیمی
و تغييراتِ مفاهيم فرهنگی را ني سنجيد؛

. speech register
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ب« .ارتباط ميان سيستمهای فرهنگي و اشكال مختلف سازماندهي اجتماعي»()ibid

رویکردِ انسا شناسی به با

میتواند نوع ارتباط ميا

سيستمهای فرهنگی و

سا ماندهی های اجتماعی را تشیيص دهد .در اینجا رویکردی فراتر ا واحدهای بانی
و فرهنگی به با مدنظر است و بهشکلی کالنتر ،سيستمهای فرهنگی مورد توجه قرار
گرفتهاند .بدین ترتيب در حو ة اجتماعی ني میتوا به گونههای میتلفِ سا ماندهی
اجتماعی پی برد.
ج« .نقش شرايطِ مادیِ زندگي در فهم انسانها از جهان» ()ibid

«کشف جها بينیِ افراد» ،سومين حو های است که انسا شناسی با شناختی به ن می-
پردا د .البته به طور ویژه «تأثير جنبههای مادّی ندگی بر نوع جها بينیِ افراد» در اینجا
مدّ نظر است.
تمای ِ اصلی این شاخه ا «انسا شناسی» با «انسا شناسی فرهنگی» در ن است که
«انسا شناسا

با شناختی» تأکيد یادی بر با ن هم به عنوا یك مجموعه ا افعال

دارند؛ مجموعهای که نقشی اساسی در وساطت ميا جنبههای مادی و اعتقادیِ ندگی
بشر دارد و بنابراین نقشی اساسی در ارائه راهکارهای ندگی در این جها دارد( ibid,

 .) PP. 4-5در اینجا با نگرشی پویا ا

با مواجه هستيم که جایگاهی منحصر به فرد

برای «انسا شناسی با شناختی» تعيين میکند .بنابراین میتوا گفت که داداه اصلی
هر دو شاخة «انسا شناسی فرهنگی» و «انسا شناسی با شناختی»« ،فرهنگ» است ،با
این تفاوت که در دومی ،این با است که ما را به فرهنگ میرساند؛ ن هم تلقیِ
خاصی ا

با که ن را منبعی برای فرهنگِ بشری در نظر میگيرد .بنابراین اگر قرار

باشد که برخی ا شاخههای با شناسی ذیل این رشته قرار بگيرند ،رویکردهای انسا -
شناختی با را باید مدنظر قرار داد که با را فعلی پویا و تأثيرگذار در اعتقادات و
جنبههای مادّی انسا در نظر می گيرند .بدو ِ وجود چنين رویکردی به با اساساً
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نمیتوا ارتباط مستقيم بين ن شاخههای « با شناسی» و رشتة «انسا شناسی با -
شناختی» در نظر گرفت.
با این توضيحات ،ن دیكترین شاخه با شناسی به «انسا شناسی با شناختی»،
شاخه «قوم -با شناختی» 1است .ارض اصلیِ این شاخه با شناسی «ارتباط پيوستة
با و اندیشه» است .در این رویکردِ بانی ،هر بانی متأثر ا جها بينیِ فکری کاربرا ِ
ن

با است .نسبيتِ بانی ا مهمترین نتایجِ دیدگاههای مردم با شناسا است .باید

توجه داشت که در «انسا شناسی با شناختی» االباً عکس این مورد نظر است؛ یعنی
نقب و تأثير

با

و افعال

بانی بر اعتقادات و افعالِ انسانی مورد توجه

است( .)Duranti,1997, PP.4-5اما با توجه به اینکه رابطهای دوسویه ميا « با و
فرهنگ» وجود دارد ،میتوا ا «تأثير فرهنگ بر با » ،به «تأثير با بر فرهنگ» ني
منتقل شد؛ به عبارت دیگر وقتی فرهنگ بتواند با را جهتدهی کند ،با « بانی
فرهنگی» مواجه خواهيم بود .واضح است که در اینجا فرهنگِ مندرج در با  ،امکا ِ
تأثير بر دیگر فرهنگها را خواهد داشت.
شاخههای دیگری ا

با شناسی ا قبيل « با شناسی شناختی» ،بهخصوص

رویکردهای انسا شناسانه فرهنگیِ «ليکاف» و «جانسو » به استعارهها ( Lakoff and

 ،)Johnson, 1980, P.15همچنين رویکردهای انسا شناسانه در « با شناسیِ تارییی»
که داداه شناسایی تغييراتِ فرهنگیِ بشری در خاللِ تغييراتِ تارییی را دارند ،ني
مرتبط با «انسا شناسی با شناختی» محسوب میشوند .ا این رو به نظر میرسد
«انسا شناسی با شناختی» با نگاهی فراگيرتر ا دیگر شاخههای بانی که داداه

. ethnolinguistic.
بنيا گذار شاخه قوم -با شناختی« ،وایسگربر» است و اندیشههای «ویلهلم هومبولت» در پدید نمد
ن بسيار تأثيرگذار بوده است.

1
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فرهنگی و انسانی دارند ،به با مینگرد .همچنين حو ههای فرهنگی که در این شاخه
ا با شناسی به ن پرداخته میشود ،بسيار متنوعتر است.
 .3انسانشناسي زبانشناختي و مطالعات قرآني

بیشك یکی ا ابعاد مهم هر متن ،ابعادِ فرهنگی و انسا شناختی ن است .اینکه فرهنگ
در پدید نمد ِ یك متن تأثيری جدی و اساسی دارد و امری پذیرفته شده است .امّا در
مباحث سنتیِ مطالعاتِ قرننی عموماً تنها به جنبههای تاریییِ این تأثيرات ن هم در
قالبِ «سبب ن ول» یا «شأ ن ول» نیات اشاره میشود .ننچه که «انسا شناسی با -
شناختی» را مهم میگرداند ،روینورد جدیدی است که نسبت به تأثير و تأثّر متو و
فرهنگ ارائه مینماید .استفاده ا روشهای انسا شناسانه برای بررسی کاربردهای
بانی ،وجه تمای این رویکرد نسبت به رویکردها با ارض مشابه است« .انسا شناسی
با شناختی» در تعامل با مطالعات قرننی میتواند دو نتيجه بسيار مهم داشته باشد:
نیست به پژوهشگرا کمك کند تا بتوانند جها بينی حاکم بر گ ارههای بانی را
استیراج نمایند؛ دوم اینکه قرن پژوها را قادر میسا د تا بتوانند گفتما های نهفته در
پَس گ ارههای بانی را کشف کنند .در این مقاله گفتما های جنسيتی حاکم بر گ اره-
های بانی در قرن کریم مورد توجه قرار گرفته است.
 .9-3انسانشناسي زبانشناختي و استخراج جهانبيني(های) حاكم بر متن

در قسمت پيشين بيا شد که یکی ا جهاتی که در «انسا شناسی با شناختی» ،انسا -
شناسی به مطالعة با میپردا د ،عبارت است ا « :بررسیِ نقب شرایطِ مادیِ ندگی در
فهم انسا ها ا جها »« .انسا شناسیِ با شناختی» بهدنبال ن است که نشا دهد
شرایطِ مادّی پيرامو ِ افراد چگونه تفکّر و فهمِ ن ها را تحت تأثير قرار میدهد و این
تأثيرات در قالبِ گ ارههای بانی خود را نشا میدهند.
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مطالعات قرننی ای وتسو میتواند ا اویهای شبيه به چنين رویکردی تلقی شود؛ چه
او معناشناسی را معادل با واژة نلمانی « »Weltanschungslehreبه معنای «علم تحقيق
در ماهيت ساخت جها بينی یك ملت در دورهای خاص ا تاریخ» میداند .در نگاهِ او،
با نه تنها وسيلة سین گفتن و اندیشيد بلکه وسيلهای برای تصوّر کرد و تفسير
کرد جهانی است که ن قوم را احاطه کرده است (نك :ای وتسو ،1321 ،ص.(3 .
چنانچه در سطور قبل اشاره شد ،یکی ا کارکردهای اساسی انسا شناسی با شناختی،
«نقب شرایط مادی ندگی در فهم انسا ها ا جها » (دورانتی )3 ،میباشد .یك
خوانب ا چنين ارتباطی به مال مه بين رویکرد ای وتسو و انسا شناسی با شناختی
در کارکرد منثر با در فرهنگِ کاربرا ن داللت دارد.
به نظر میرسد «ای وتسو» در کاربستِ این معنا تا حد یادی موفق بوده و توانسته
منلفههای انسا شناختی متعدد و بااهميتی را در دورا جاهليت و همچنين صدر اسالم،
ا طریق تمرک بر کاربردهایِ با شناختی ننها شناسایی کند ،اگرچه نيمی توا گفت او
با خودنگاهی نسبت به دیسيپلينهای انسا شناختی با در پی صورتبندی مباحث
خود میباشد .با این توضيح میتوا گفت علتِ تمرک «ای وتسو» بر روی دو واژة
«خدا» و «انسا » ني تبيينکنندة داداه انسا شناختی او در روینوری به با
است(برای نگاهی تفصيلی ا روش ای وتسو در پرداختن به گ ارههای قرننی نك:
عباسی و پورافیم1301 ،؛ پورافیم و عباسی .)1301 ،این دو واژه ا واژگا کليدیِ
قرن محسوب میشوند .ا این رو استیراج حو ه معناییِ ننها و همچنين تبدیلها و
تغيير و تحوالت تاریییِ ننها تا حدی «ای وتسو» را قادر ساخته که نقب ننها را در
ساخت جها بينیِ کاربرا ِ با ِ قرن کریم دریابد.
در این ارتباط ،یکی دیگر ا حو ههایی که میتواند بهخوبی در مطالعاتِ قرننی
کاربست پيدا کند ،تمرک بر روی ابعادِ شناختیِ با است« .استعارههای مفهومی» یکی
ا مهمترین مباحث در حو ة « با شناسی شناختی» محسوب میشوند که میتوانند

131

 ،سال بيست و ششم ،شمارة دوم (پياپي  ،)65پائيز و زمستان 9318

باورها و اعتقاداتِ کاربرا

با را به نمایب بگذارند .ليکاف و جانسو ( )1031برای

اولين بار به نقب بسيار مهمِ استعارهها و تغيير ننها ا فرهنگی به فرهنگی دیگر تصریح
کردند( .)ibid, P. 15ترجمة عنوا کتاب ليکاف و جانسو توسط برخی ا

با شناسا

به «استعارههایی که باور داریم ،»1میتواند به بحث بسيار کمك کند .در حقيقت
استعارهها نمایشگرِ اعتقادات و جها بينی ما هستند و متقابالً میتوانند سوگيریِ ندگیِ
ما را ني تغيير دهند؛ یرا سمت و سوی ندگی انسا بر اساس نوع بينب و نگرشِ او
به ندگی است که شکل میگيرد.
اینکه در یك مباحثه داغ ا استعارة دفاع و حمله استفاده میشود و دائما گفته می-
شود که «به من حمله شده است» یا «به دفاع ا خود پرداختهام» ،در عمل ني جنبههای
مساعدت و همکاری در بحث را به شدت تضعيف میکند .کاربرِ با در این دیدگاه
دائما در حال شکستِ حریف و البه بر اوست .در اینجا دیگر مباحثه و گفتگو،
کارکردی معرفت شناسانه ندارد و سِرِشت جدلی در ن پر رنگ و برجسته خواهد بود.
مثال کاربردیتری را میتوا در حو ه نمو ش کودکا بيا کرد :در مدارس ابتداییِ
کشورما ایرا ن چي ی که بهشکل االب میتوا در کتب درسی مشاهده کرد،
استعاره اطاعت و مُنقاد بود است .حال ننکه در مدارس کشوری مثل نلما  ،استعارة
«پيشرفت» است که به کودک انتقال پيدا میکند .استقالل و فردیت مهمترین مظاهر این
استعاره است .وقتی استعاره اطاعت حاکم میگردد نوعی نگاهی پایين به باال در فرد
ایجاد می شود .امّا در استعاره پيشرفت کامالً برعکس ،نگاهی ا باال به پایين حاکم
خواهد بود.
بررسی گ ارههای قرننی و استیراج استعارههای پرکاربرد ،قادر است برجستگی-
های فرهنگی میاطبينِ اوليه قرن و همچنين بایستههای فرهنگیِ مورد نظر این کتاب
نسمانی را نمایا سا د .این فواید و نثار فارغ ا کمکی است که این رویکرد ،به فهم ما
. Metaphors we live by

1
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ا نیات میکند .ا طریقِ تمرک بر روی استعارههای پرکاربرد در قرن  ،میتوا اصلی-
ترین اعتقادات و نگرشهای مردم ن دورا را شناسایی کرد .کاربرد متعددِ استعارههایی
که با حو ههایی هم چو  :سفر ،جنگ ،اب ارهای ندگی ،تجارت ،و  ...مرتبط هستند،
میتوانند چارچوبِ جها بينی حاکم بر ن افکار را ترسيم نمایند .در ادامه برای تبيين
نمونهمحورِ این مطلب ،به «استعارة تجارت و خرید و فروش» در قرن کریم می-
پردا یم.
 .9-9-3استعارة تجارت (خريد و فروش) در قرآن كريم

خرید و فروش در قرن کریم یکی ا استعارههای پُرکاربرد محسوب میشود .در موارد
متعددی برای اشاره به مفاهيمِ انت اعی و عينيت بیشيد ِ به ن ا این استعاره استفاده
شده است .مضامينی چو  :عهد و پيما  ،نیات الهی ،هدایت و ضاللت ،ما ان ل اهلل ،و
 ،...مضامينی انت اعی هستند که ا طریقِ استعارة تجارت به سادهسا ی و تفهيم بهترِ ننها
برای میاطب عصر ن ول پرداخته شده است .اهميّت «تجارت» در جها بينیِ حاکم بر
اذها ِ میاطبينِ قرن موجب شده است که این استعاره در حو ههای معنایی میتلف ،و
بعضاً معارض به کار رود.
به محتوای نیات یر دقت نمایيد که استعارة تجارت در سياقی منفی و برای مذمّت
افراد بهکار رفته است:
«إِ َّ الَّذِینَ یَکْتُمُو َ مَا أَنْ َلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتَابِ وَیَشْتَرُو َ بِهِ ثَمَنًا قَلِيالْ أُولَئِكَ مَا یَأْکُلُو َ
فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا یُ َکِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»(البقره)113/
«إِ َّ الَّذِینَ یَشْتَرُو َ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيالْ أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ وَلَا
یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا یَنْظُرُ إِلَيْهِمْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا یُ َکِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»(نل عمرا )11/؛
«وَإِ َّ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ لَمَنْ یُنْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْ ِلَ إِلَيْکُمْ وَمَا أُنْ ِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا
یَشْتَرُو َ بِآیَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيالْ أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِ َّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ» (نل
عمرا )100/؛
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«أَلَمْتر إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْکِتَابِ یَشْتَرُو َ الضَّلَالَةَ وَیُرِیدُو َ أَ ْ تَضِلُّوا
السَّبِيلَ»(النساء)33/؛
« وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَکْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ
ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيالْ فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُو َ»(النساء)131/؛
در تمامیِ نیات پيشين به اشکال میتلف ا استعاره تجارت برای دینفروشی
میاطبين خود استفاده کرده است .واضح است که این سياق ،سياقی منفی و برای
مذمت محسوب میشود.
امّا خداوند برای تبيينِ ارتباط منمنانه بندگا خود ني ا استعاره خرید و فروش
استفاده کرده است .نگاه تجارت گونه ميا بنده و خداوند در این نیات بسيار پر رنگ
است:
« إِ َّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُنْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَ َّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُو َ فِی سَبِيلِ اللَّهِ
فَيَقْتُلُو َ وَیُقْتَلُو َ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْن ِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْ ُ الْعَظِيمُ»(توبه)111/؛
«إِ َّ الَّذینَ یَتْلُو َ کِتابَ اللَّهِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَ َقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً یَرْجُو َ
تِجارَةً لَنْ تَبُورَ»(فاطر)20 /؛
«یا أَیُّهَا الَّذینَ نمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی تِجارَةٍ تُنْجيکُمْ مِنْ عَذابٍ أَليمٍ*تُنْمِنُو َ بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُو َ فی سَبيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ ذلِکُمْ خَيْرٌ لَکُمْ إِ ْ کُنْتُمْ
تَعْلَمُو َ»(الصف.)11-11/
در تمامیِ نیاتِ پيشين ،استعاره تجارت به مفاهيمِ بسيار باالی ایمانی اختصاص پيدا
کرده و مفهومی کامالً مثبت ا ن استیراج میشود .جالب ن است که در نیهای ا
قرن  ،سین و گفتار ني در قالب خرید و فروش مورد توجه قرار گرفته است:
« وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَری لَهْوَ الْحَدیثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّیِذَها هُ ُواً
أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ»(لقما )2/
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همة این ها در حالی است که در قرن کریم تجارت در معنای حقيقیِ ن  ،عمدتاً با
سياقی منفی به کار رفته است؛ این کاربردهای حقيقی نشا میدهد که تجارت مقولهای
مورد توجه برای میاطبينِ ن ول بوده و همين توجه در موارد بسياری ني موجب می-
شود که ننها ا اطاعت پروردگار سربا ب نند:
« و اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها و ترکوک قائما قل ما عند اهلل خير من اللهو و
من التجاره و اهلل خير الرا قين»(جمعه)11/؛
« رجال ال تلهيهم تجاره و ال بيع عن ذکر اهلل و اقام الصاله و ایتاء ال کاه ییافو یوما
تتقلب فيه القلوب و االبصار »(نور.)31/
توجه به هر دوی این کاربردها نمایانگرِ ن است که برای میاطبينِ ن ول ،تجارت و
بيع ا اهمي ت و توجه خاصی برخوردار بوده است .اهميتی که موجب شده است
استعارة تجارت به عنوا یکی ا استعارههای پُر کاربرد در قرن کریم مطرح شده ،برای
تبيين بسياری ا مفاهيمِ انت اعی مورد نظر باشد .به عبارت بهتر توجه به استعاره
«تجارت» ما را به اهميت این کليدواژه در جها بينیِ مردمِ این دوره ا تاریخِ بشری
رهنمو میکند.
البته کليدواژه های دیگری ني وجود دارند که ن دیكِ به مفاهيمی چو خرید و
فروش و تجارت هستند و میتوانند بحثی که در ارتباط با استعاره «تجارت» و جایگاه
ن در جها بينیِ میاطبينِ قرن مطرح شد ،را قوت ببیشند .کليدواژههایی چو
«کسب» (بقره212 ،131 ،133 ،31 ،10/؛ نل عمرا  ،111 ،21 /و ...؛ نساء ،111 ،33/و
« ،)...اکتساب» (بقره232/؛ نساء32/؛ نور11/؛ اح اب ،)12/و  ...در این مره قرار می-
گيرند .کاربردهای وسيع و پُر تکرار این واژگا جای تردید باقی نمیگذارد که تجارت
و بيع جایگاه شگرفی در نوع نگرش و تصویرپردا یِ ذهنیِ مردمِ این عصر دارند.
پژوهب حاضر در ميا ِ استعارهها تنها به استعاره «تجارت» اکتفا کرده است .امّا
واقعيت ن است که قرن کریم کتابی است که حجم بسيار یادی ا ن را استعارهها
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تشکيل دادهاند؛ استعارههایی که اير متمای هستند و با اندکی تأمل در ننها میتوا ابعاد
و حدود و ثغورِ جها ِ بينیِ مورد نظر را کامل ترسيم کرد .برخی ا اهمّ این استعارهها
عبارتند ا « :سير و سفر»« ،اجسام»« ،اعضای بد »« ،جهات» ،و  .1 ...این رویکرد می-
تواند پيشنهادی باشد برای پژوهبهای نتی در حو ة انسا شناسی که قصد دارند با
رویکردی با شناختی به استیراج منلفههای انسا شناسانه قرن کریم و دیگر متو
دینی بپردا ند.
 .1-3انسانشناسي زبانشناختي و كشف گفتمان(های) قرآني

در قسمتهای پيشين به سه کارکردِ اصلیِ انسا شناسیِ با شناختی اشاره شد .ا
مهم ترینِ این کارکردها که در این بیب مورد توجه است ،نقشی است که این دانب در
کشف و برقراری ارتباط ميا ِ سيستمهای فرهنگی و اشکال میتلف سا ماندهی
اجتماعی با ی میکند .رویکرد فرهنگیِ انسا شناسی با شناختی به با موجب می-
شود اهميّتِ ف ایندهای در شناسایی سيستمها و گفتما های فرهنگیِ موجود در یك
با یا متن داشته باشد .گفتما یا گفتما های جنسيتی ،یکی ا گفتما های متعددی
است که می تواند در یك متن ظهور و برو پيدا کند .عموماً سه گفتما ِ شاخصِ
جنسيتی مورد نظر پژوهبگرا ِ این حو ه قرار میگيرد :گفتما ِ مردساالر،

ساالر ،و

تساویطلبانه.
در این ارتباط ،رویکردِ انسا شناسی با شناختی بر این فرض مبتنی است که با
تحليل ،بررسی و ار یابیِ نشانههای جنسيتیِ موجود در یك با یا یك متنِ خاص در

 -1برای نشنایی با قسمتی ا این استعارهها ر.ک :پدورابراهيم ،شديرین ،بررسدی بدا شدناختی اسدتعاره در قدرن :
رویکرد نظریة معاصر استعاره ،رساله دکتری ،دانشگاه تربيدت مددرس1333 ،؛ همچندين ندك :در ی و همکدارا ،
"تأملی بر الگوهای تأثيرگذار با شناسی شناختی در مطالعات ميا رشدتهای بدا تأکيدد بدر واژة قرنندی «شداکله»"،
فصلنامه مطالعات قرننی و فرهنگ اسالمی ،دوره  ،1شماره  ،2تابستا .1302
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با یا متن را شناسایی کرد .این

گفتما ِ جنسيتی حاکم بر یك با یا متن است که گونههای روابطِ اجتماعیِ موجود در
ن را مدیریت و ساماندهی میکند( .)Duranti,1997, P.98تاکنو مقاالت و کتابهای
میتلفی پيرامو قرن کریم تدوین شده است که داداههای جنسيتی و فمينيستی بر
ن ها حاکم بوده است ،1امّا کشف و استیراجِ گفتما های موجود در قرن کریم کمتر
مورد توجه پژوهبگرا بوده است.
یکی ا ن دیکترین کارها به پژوهب مورد نظر ،کتابی است که در سال 2110
ميالدی با عنوا «ا اسالمِ متنی تا اسالمِ بافتاری :ترجمة قرن و ساخت تصویر

»

2

است .منلف در این اثر بهدنبال نمایبِ با نماییهای اجتماعی در قالب ایدئولوژیهای
حاکم بر ذهن مترجما قرن است .او معتقد است که دیدگاهها نسبت به

ِ قرننی را

نمیتوا به قرن کریم منتسب کرد ،بلکه این نگاهها عموماً ا ترجمة مفسرین قرن
کریم و دیدگاههای حاکم بر ذهنِ ننها به دست نمد ه است .او بر این اساس دو دیدگاه
اساسی را استیراج کرد :نیست «جریا بنيادگرایانة محمد عبده» که منتقد چند
همسری بود؛ و دوم رویکردهایی که به تاریخمندی قرن کریم اعتقاد دارند .این
رویکردها عموماً خوانبهایی جدید و مطابق حقوق بشر نوین ارائه میدهند .ننچه که

 .1برای نمونه نك :شير اد ،محمدحسين؛ محمدحسن شير اد و محمد صادق هدایت اد؛ "رهيافتی با شناختی به
برابری جنسيتی در قرن کریم؛ نقدی بر فمينيسم اسالمی" ،دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات قرن و حددیث،
سال نهم ،شماره دوم ،بهار و تابستا  ،1301پياپی  ،13صص133-123 .؛
)Vahiduddin, Syed, "The place of Woman in the Qurʾān," Islamic Culture 03(1591
pp.1-1; Fārūqi, Lois Lamyā Ibsen al. "Women in a Qurʾānic society," Al-Tawḥid 1iv
(1591) pp.15-01; Lamchichi, Abderrahim, "Statut des femmes dans Le discourse
coranique et La thematique islamiste," Femmes de Mediterranee: religion, trevail,
politique, edited by Andree Dore-Audibert & Sophie Bessie, Paris: Karthala, 1559,
pp.111-59; Awde, Nicholas, Women in Islam: an anthology from the Qurʾān and
Hadith. Richmond: Curzon, 0333
2
- Dun islam textuel vers un islam cotextuael: la traduction du Coran et la
construction de Limage de la femme.
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در رویکردِ این قرن پژوهِ فمينيست اهميت دارد ،اعتقاد او مبنی برن است که مترجمينِ
قرن عموماً دارای ناخودنگاهِ مردساالر هستند(نك .)Dib, 2009, passim :نشکار است
که «خانم دیب» ني به دنبال استیراجِ گفتما ِ جنسيتیِ مرتبط با قرن کریم بوده است،
امّا گفتمانی که بر ذهنِ مترجمين قرن حاکم است و نه گفتمانی که میتواند ا مجموعِ
گ ارههای قرننی بهدست نید.
«اسماء بارالس» ني همسا با «خانم دیب» به تأثير گفتما ِ مردساالرِ حاکم بر ذهنِ
مفسرا بر خوانب مفسرا ا قرن کریم پرداخته است(نك.)Barlas, 2001, passim :
ا نگاه او ،نا ني مانند مردا حق ن را دارند تا خوانبِ خود را ا قرن کریم ارائه
نمایند .او در نهایت به دنبال تأسيس قرائت ليبرال و فارغ ا جنسيت ا قرن کریم
است( .)ibidباید توجّه داشت که «بارالس» ني مانند «دیب» ،پيب ا اینکه گفتما ِ
موجود در قرن کریم را شناسا یی نماید ،تنها گفتما ِ مردساالرِ حاکم بر ذهن مفسرا را
عامل تفاسير و خوانبهای مردساالر ن ها معرفی میکند .واضح است که پيب ا هر
گونه داوری ابتدا میبایست روابط اجتماعی و گفتما های موجود در قرن کریم
شناسایی شوند و پس ا ن بهدنبال کيفيتِ تأثير گفتما های حاکم بر ذهن مترجمين و
مفسرین قرن کریم بر خوانب ن ها ا این متن رفت.
متأسفانه معدود نثاری که به دنبال کشفِ گفتما ِ حاکم بر قرن کریم هستند ،بسيار
محدود بودهاند« .اسميت و حداد» ،یکی ا مهمترین پژوهبها را در این ارتباط ساما
داده اند(نك .)Smith and Haddad, 1975 :این اثر بر روی گ ارههایی ا قرن و سنت
تمرک دارد که بحث ج ای اخروی را برای نا و مردا مطرح کردهاند .ا نگاهِ
نویسندگا ِ این مقاله ،تمای ی اساسی ميا ِ رویکرد قرن و سنت نسبت به

 ،و ج ای

اخروی او وجود دارد .با وجود نگاههای تساویطلبانه در قرن کریم ،امّا نگاههای
مردساالر به

در سنت البه دارد .ا نگاهِ نویسندگا ِ این مقاله در سنت عمدتاً اعمالِ

نا  ،وابستگیِ یادی به کيفيت ارتباط ننها با همسرانشا دارد و مي ا ِ تبعيت و تمکين
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در برابر همسرا  ،سعادت اخروی ن ها را رقم خواهد د .امّا مردا اینگونه نيستند و
کيفيت ارتباط ن ها با خداوند ،معياری برای سعادت اخرویشا است .این در حالی
است که در قرن کریم چنين رویکردی با برجستگیای که در سنت دارد ،قابل مشاهده
نيست .باید توجّه داشت که پژوهب «اسميت و حداد» ،بيب ا ننکه بر نشانههای بانی
تأکيد داشته باشد« ،محتوامحور» است .حال ،ننچه مورد نظر بوده و در مرة انسا -
شناسی با شناختی قرار میگيرد ،تأکيد ویژهای بر نشانههای با ِ مرتبط با جنسيت
دارد.
به هر روی باید توجه داشت که با وجودی که تاکنو نثار متعددی ،مدعی استیراجِ
گفتما قرننی پيرامو ِ جنسيت ،یا جایگاه

در قرن کریم شدهاند (بهعنوا نمونه نك:

Syed, 1956, passim; Fārūqi, 1984, passim; Lamchichi, 1995, passim ; Awde,
 ،)2000, passimامّا تأکيد اصلی این نثار عموماً بر خوانبهای مردساالرانة رایج ا

قرن کریم است ،نه ننچه که متن قرن کریم بيانگر ن است .این در حالی است که
رویکردِ با شناختی و توجه به نشانههای بانیِ مرتبط با جنسيت ،پيب مينة قضاوت
در ارتباط با نوع گفتما ِ االب در قرن کریم را دارد .کاری که هنو در ارتباط با قرن
کریم صورت نپذیرفته است.
با و بررسی نشانههای جنسيتی به کار رفته در ن برای ار یابیهایی انسا -
شناسانه ،رویکردی است که میتواند در حو ههای میتلف دانشی ،بهخصوص انسا -
شناسی با شناختی و همچنين انسا شناسیِ جنسيت مورد توجه قرار گيرد .به همين
منظور ني تالش شده تا به ابعادِ فرهنگیِ کاربردهای جنسی در قرن کریم پرداخته
شود؛ این پژوهب به ما کمك خواهد کرد تا شبکه روابط فرهنگی و شبکههای قدرت
مبتنی بر جنسيت بهتر ترسيم گردند .همچنين بر این اساس میتوا مي ا تأثير و تأثّر
سيستم(ها) و گفتما (های) مبتنی بر جنسيتِ موجود در قرن کریم را با سيستم(ها) و
یا گفتما (های) مشابه در دورا ِ خود و یا پيب ا ن را اندا هگيری کرد.
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برای این مهم ،ابتدا نیات قرن کریم مرتبط با مقولة جنسيت شناسایی و دستهبندی
شدند .سه رویکردِ اساسی در این دستهبندی مورد توجه قرار گرفتهاند :نیست نیاتی که
«رویکرد تساویطلبانه» دارند؛ دوم نیاتی که «رویکرد مردانه» در ننها البه دارد؛ و سوم
نیات با «رویکردهایی با البه جنبههای نانه» .در اینجا با اشارهای گذرا به این سه
رویکرد ،شبکه ای ا روابط معنادار پيرامو جنسيت در قرن کریم ترسيم خواهد شد.
نباید ا یاد برد که این مطالعة موردی تنها برای نمایب کارکرد روینوردِ انسا شناختی
به با است .بیشك تفصيل چنين کاری نيا مند پژوهشی مستقل خواهد بود و در
جستار پيبرو تنها به صورت اجمالی به اهمّ نمونهها در هر یك ا گفتما ها در قرن
کریم اشاره خواهد شد.
 .9-1-3آيات با رويكرد تساویطلبانه نسبت به جنسيت

ا منظرِ جنسيتی ،مانی با رویکردِ تساویطلبانه در با روبرو هستيم که یا ا ادواتِ
فارِغ ا نشانه های جنسيتی استفاده شده باشد و یا هر دو نشانة جنسيتیِ مذکر و مننث
به شکل هم ما مورد استفاده قرار گرفته باشند .بنابراین بررسی نشانههای بانیِ مرتبط
با رویکردِ جنسيتیِ تساویطلبانه ،ما را با دو الگوی متفاوت مواجه میکند :نیست
«استفاده ا ادوات عاری ا نشانههای جنسيتی» ا قبيل« :مَن»« ،ما»« ،کلّ»« ،نفس» ،و ...
؛ و دوم «کاربست هم ما ِ نشانههای جنسيتی مردانه و نانه در یك بافت» .نمونههایی
ا هر دو الگو در ادامه نمده است.
 .9-9-1-3استفاده از ادوات عاری از نشانههای جنسيتي

با عربی ،همچو برخی دیگر ا

با ها مانند نلمانی و فرانسوی ،بانی است که

نشانههای جنسيتی ،نقشی پررنگ در ن با ی میکنند .تذکير و تأنيث یکی ا منلفههای
اصلی تصریف در اسامی و افعال محسوب میشوند .بهشکل خاص در صَرف افعال،
دائماً با تغييرات در جنس و عدد روبرو هستيم .این در حالی است که برخی دیگر ا
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با فارسی اینگونه نيستند .در با فارسی تغييراتِ صرفیِ افعال فقط

در عدد و میاطب صورت میپذیرد و جنسيت در ظاهر افعال و اسامی ظهور نمییابد.
بنابراین ا منظرِ توجّه به نشانههای جنسيتی ،با عربی در قلمرو با هایی قرار می-
گيرد که توجّهی یاد به مقولة جنسيت و تمای های جنسيتی دارد.
با وجود چنين خصوصيتی ،در با عربی ادواتی ني وجود دارند که نشانههای
جنسيتی در ننها لحا نشده است .ادواتی ا قبيل« :مَن»« ،ما»« ،کلّ»« ،نفس» ،و  . ...این-
ها ادواتی هستند که برای مذکر و مونث به یك شکل به کار میروند .همچنين
صورتهای صرفی را میتوا ردیابی کرد که تفکيك جنسيتی در ن ها بیمعناست .به
عنوا مثال «جمع مکسّر» ،برای مذکر و مننث به یك شکل به کار میرود .یا «صيغه-
های مضارغ ،متکلم وحده و معالغير» ا منظَر جنسيتی تفکيكپذیر نيستند.
وجود این دو گونة متفاوت ا ادوات ،دست کاربرا ِ با را برای نمایب عدالت
جنسيتی در استفاده ا ادواتِ بانی با میگذارد .به عبارت دیگر ،کاربردِ گستردة
ادواتی که ا منظر جنسيتی بینشانه هستند ،میتواند متن عربیِ مورد نظر را هر چه
بيشتر به عدالتِ جنسيتی ن دیك کند .امّا در تمام این موارد میتوا ا ادوات و
صورت های صرفی استفاده کرد که مردانه یا نانه هستند و البه گفتمانی متن را به
مردانه و یا نانه تغيير میدهند.
بنابراین جایگ ین کرد ادواتِ بدو ِ نشانداریِ جنسيتی میتواند ناظر به اتیاذِ
نگاهانة رویکردِ تساویطلبانه در مواجهه با جنسيت باشد .کاربردِ وسيعِ ادوات موصول
عام ا قبيل «مَن» و «ما»« :بَلى مَنْ کَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ
النَّارِ هُمْ فيها خالِدُو َ» (البقره« ،)31 /وَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ کا َ اللَّهُ
بِکُلِّ شَیْءٍ مُحيطاً» (النساء ،)122/و  ،...و یا ادواتی مثل «کلُّ»« ،نفس» ،و « :...کُلُّ نَفْسٍ
ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْ َ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ ُحْ ِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
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فا َ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِالَّ مَتاعُ الْغُرُورِ» (نل عمرا  )131 /موجب شده است که رویکردِ
جنسيتیِ تساویطلبانه برجستگیِ خاصی در متن قرن کریم پيدا کنند.
امّا یکی ا مواردی که نمایبگرِ رویکردِ تساویطلبانه د ر حدّ اعالی ن در قرن
کریم است« ،التفات جنسيتی» است .مراد ا «التفات جنسيتی» ،انتقال ا یك نشانة
جنسيتی به نشانة جنسيتی دیگر ،ن هم در یك بافت بانی است .البته «التفاتِ جنسيتی»
در کاربردهای قرننی ا نشانة جنسيتیِ مذکر به ادواتی فارغ ا نشانههای جنسيتی است.
در مباحث سنتی عموماً چنين التفاتی بر تعليل و یا تعميم حکم ني داللت دارد (نك:
سيوطی ،1321 ،ج ،2صص .)123-123.ليکن ننچه بيشتر مورد توجه است ،برجستگیِ
گفتما ِ تساوی طلبانة جنسيتی در ن است .دو نیه ذیل به صورت مصداقی این مهم را
نشا میدهند:
«أَمْ تُرِیدُو َ أَ ْ تَسْأَلُوا رَسُولَکُمْ کَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ یَتَبَدَّلِ الْکُفْرَ بِالْإِیمَا ِ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ» (البقره)113/؛
« ُیِّنَ لِلَّذینَ کَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا وَ یَسْیَرُو َ مِنَ الَّذینَ نمَنُوا وَ الَّذینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ
الْقِيامَةِ وَ اللَّهُ یَرْ ُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ» (البقره.)212 /
در هر دو نیة مذکور ،ابتدا جمله با جمع مذکر (تریدو – الذین کفروا) ناا می-
شود .امّا در انتها و مانی که قرار است حُکم خداوند در ارتباط با این افراد گفته شود
ا «مَن» استفاده شده است .هما طور که پيب ا این ني گفته شد« ،مَن» در مرة ادواتِ
بدو نشا داری جنسيتی بهحساب مینید .لذا در اینجا ا جمع مذکر به ادواتی بدو ِ
نشا داری جنسيتی ،التفات صورت گرفته است .این التفات موجب میشود حکم نیه با
صراحت بيشتری هر دو جنسِ مذکر و مننث را در بر بگيرد .همچنين عدالتِ جنسيتی
در کاربردِ بانی خود را بسيار برجستهتر نشا میدهد .اهميت این نوع کاربرد مانی
جالبتر میشود که بدانيم این شکل ا التفات بهندرت در دیگر متو ِ ادبی معاصرِ قرن
کریم و یا بعد ا ن به چشم میخورد.
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 .1-9-1-3كاربست همزمانِ نشانههای جنسيتي مردانه و زنانه در يک بافت

یکی دیگر ا الگوهایِ بانیِ مهم در مينة جنسيت که در قرن کریم برجستهسا ی
شده« ،کاربستِ هم ما ِ نشانههای جنسيتی مردانه و نانه» در یك عبارتِ بانی است.
این الگو در اتیاذ عدالتِ بانی پيرامو جنسيت بسيار بااهميتتر ا الگوی قبلی است؛
چه نگاهانه بود عدالتِ بانی در این نوع مشهودتر به نظر میرسد؛ یرا در بافتی که
همانند بسياری بافتهای مشابه دیگر امکا نورد ِ نشانههای مردانه و تعميم حکم
وجود دارد ،با نورد نشانههای نانه در کنار نشانههای مردانه ،اتیاذ نگاهانه رویکردِ
تساویطلبانه را بهرخ می کشد .موارد متعدد و متنوعی ا این الگو در قرن کریم قابل
پيجویی است .این دسته ا نیات را به دو صورت میتوا ردیابی کرد:
نیست« :کاربستِ دو جمله با معنای شبيه به هم امّا متفاوت ا نظر جنسيت»
«لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَا ِ وَالْأَقْرَبُو َ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَا ِ
وَالْأَقْرَبُو َ» (النساء)1 /
«وَاللَّاتِی یَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِ ْ شَهِدُوا
فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُيُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيالْ * وَاللَّذَا ِ یَأْتِيَانِهَا
مِنکُمْ فَآذُوهُمَا ۗ فَإِ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِ َّ اللَّهَ کَا َ تَوَّابًا رَّحِيمًا»(النساء/
)12-11
«َلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ»(النساء)32 /
«وَإِ ْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِ ْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا
یُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِ َّ اللَّهَ کَا َ عَلِيمًا خَبِيرًا» ﴿النساء﴾31 /
در تمامی نیاتِ فوق جمالت به دو گ ارة قرینِ هم تقسيم شدهاند؛ گ ارههایی که
تمای اصلیشا ا نظرِ جنسيتی است و تعادلِ جنسيتی گ ارهها را بهخوبی به نمایب
میگذارد.
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دوم« :کاربستِ اسامیِ مذکر و مننث در یك گ اره و بافت بانی»
این در حالی است که االباً برای تعيم حکم ،ا صيغهها و خطاب مذکر استفاده می-
شود .امّا در مواردی ني دیگر جنسيتها مورد توجه قرار گرفتهاند که نمایبگر رویکردِ
تساویطلبانه است:
«وَ مَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُو َ فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَا ِ»
(النساء)11 /
«وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَ اءً بِما کَسَبا نَکاالً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَ ی ٌ
حَکيمٌ» (المائده)33 /
«وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْکُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِيهَا ۗ هِیَ حَسْبُهُمْ ۗ
وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ» (التوبه)23/
« إِ َّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُنْمِنِينَ وَالْمُنْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْیَاشِعِينَ وَالْیَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِيرًا وَالذَّاکِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا» (اح اب)31/
نیه  31سوره اح اب ا نمونههای عالیِ این گونه در قرن محسوب میشود که به
بهترین شکل ممکن تساویِ جنسيتی را ترسيم کرده است.
تمامیِ نمونههای فوق نشا میدهند که گفتما تساویطلبانه ،گفتمانی پررنگ در
قرن کریم محسوب میشوند و نمیتوا به سادگی ا کنار ن گذشت و سادهانگارانه
رویکردِ مردانه را در قرن کریم االب دانست.
 .1-1-3آيات قرآن كريم با رويكردِ مردانه

دسته ای دیگر ا نیات قرن کریم که بررسی بانیِ ننها رویکردی جنسيتی را نشا می-
دهد ،نیاتی است که رویکردی مردانه دارند .این نیات ،حجم یادی ا قرن کریم را
شکل دادهاند .سه گونة متفاوت را در این گونه میتوا دنبال کرد:
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نیست :نیاتی که دار ای رویکردی مردانه هستند امّا حکم نیه هر دو جنس مذکر و
مننث را دربرمیگيرد .چنين کاری عموماً با قاعدة «تغليب» همراستا قرار میگيرد.
برخی ا اهمّ این نیات عبارتند ا :
« یَا بَنِی ندَمَ لَا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّيْطَا ُ کَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْکُم مِّنَ الْجَنَّةِ(»...االعراف)21 /؛
« إِ ْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَ إِ ْ تُیْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّکُمْ ...
»(البقره)211 /؛
« کُلُّ الطَّعَامِ کَا َ حِالْ لِّبَنِی إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىۗ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَ تُنَ َّلَ
التَّوْرَاةُ( » ...نل عمرا  )03 /و . ...
هما گونه که مشاهده میشود ،در این نیات ا نشانههای جنسيتی مردانه استفاده
شد ،اما شکی در تعميم حکم ننها وجود ندارد« .بنیندم» ،ا واژة «ابن» که به جنس
مذکر اختصاص دارد ،تشکيل شده اما برای داللت بر تمامی فر ندا ِ ندم ،اعم ا دخترا
و پسرا  ،به کار رفته است .در عبارتِ «تُبدوا» هم ا صيغة جمع مذکر میاطب استفاده
شده ،امّا تردیدی نيست که اعمّ ا مذکر مورد نظر و خطاب است« .بنیاسرائيل» ني با
وجودی که به معنای پسرا ِ اسرائيل است امّا تمامی فر ندا اسرائيل ،اعم ا دختر و
پسر را دربرمیگيرد .موارد پُرشماری ا این دست میتوا در قرن کریم برشمرد .با
وجودی که چنين عملکردی بر اساس قاعدة تغليب قابل توجيه است ،امّا واضح است
که تغليبِ مردا بر نا در یك گفتما مردانه قابل توجيه است و بر مردانه بود ِ این
رویکرد و گفتما داللت دارد.
دوم :دسته دیگری ا نیات قرن کریم که نمایبگر رویکرد مردانه در ن است به
نیاتی اختصاص دارد که متضمّن احکامی مرتبط با نا است ،امّا میاطب این نیات
مردا هستند .با توجّه به اینکه در مواردِ متعددی خطاب به نا در قرن صورت
گرفته ،نمیتوا چنين توجيهی را پذیرفت که خداوند به خاطر حفظ حُرمَت نا در
این نیات ن ها را مورد خطاب قرار نداده است .تردیدی نيست که حفظ حُرمت نا
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در قرن کریم به باالترین شکل ممکن ن اتفاق افتاده است .امّا توجيه کاربردهای این
دسته با بحث حفظ حُرمت قابل پذیرش نيست .به نمونههای یر دقت کنيد:
«و یَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّساءِ قُلِ اللَّهُ یُفْتيکُمْ فيهِنَّ (» ...النساء)121 /؛
«وَ یَسْلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَ ِلُواْ النِّسَاءَ فىِ الْمَحِيضِ (»...البقره)222 /
در دو نیة فوق ،بهخصوص نیة  222سوره بقره ،حکمی میتص به نا مورد نظر
است امّا نا اساساً محور گفتگو و خطاب نيستند و حکمی هم که در ادامه گفته می-
شود ،مرتبط با مردا است« :فاعت لوا النساء فی المحيض» .محوریت خطاب و گفتگو
در نیاتی اینچنينی به مردانه بود ِ گفتما حاکم بر این گ ارهها داللت دارد.
سوم :دستة دیگر ا نیات با رویکردِ مردانه به احکامی در قرن کریم اختصاص دارد
که ماهيتی دو طرفه دارند امّا با میاطبی مردانه به پيب میروند .جالب ن است که
بسياری ا فقهای اسالمی با توجه به میاطبِ مردانة این نیات ،احکام ن را ني کامالً
یکطرفه بيا کردهاند و اعتقادی به تعميمِ خطاب در این نیات نداشتهاند .به نیات یر
دقت کنيد:
«وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
(»...البقره)231 /؛
«وَ إِ ْ عَ َمُواْ الطَّلَاقَ (» ...البقره)221 /؛
« حُرِّمَتْ عَلَيْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ ...
»(النساء ،)23 /و ...
در نیة  221و  231سوره بقره صحبت ا احکام طالق است .واقعيت ن است که
طالق امری دوطرفه محسوب میشود ،امّا گ ارههای بانی در این نیات به شکلی است
که نمایب گر ن است که این مردا هستند که نا را طالق میدهند .نیة  23سوره
نساء ني به بيا ِ محارم پرداخته است .میدانيم که محرميت مقولهای دو طرفه محسوب
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میشود .امّا در نیه تنها به محارمِ مردا میپردا د و محور گفتگو مردا هستند و نه
نا  .این شکل ا بيا ني با گفتمانی مردانه تناسب بسيار بيشتری دارد.
باید توجّه داشت که سهگونهای که ا پيبرو گذشت ،نمایشگرِ اقسامِ گ ارههای
بانی در قرن کریم است که به شکلی ا اشکال نمایشگر «گفتما مردانه» است .این
گونهها در قرن کریم پُرشمار محسوب میشوند .امّا بههيچ وجه گ ارههای قرننی
محدود به این دسته نيست .عالوه بر رویکردِ تساویطلبانه که در قسم اول به ن اشاره
شد ،در قرن کریم نمونههای یادی وجود دارد که نمایبگر رویکردِ نانه است و
موجب میشود گفتمانی مرکب ا هر سه رویکردِ مردانه ،نانه ،و تساویطلبانه در این
متن مقدس قابل رصد باشد.
 .3-1-3آيات قرآن كريم با غلبه رويكردهای زنانه

الگوی با شناختیِ دیگری که پيرامو ِ جنسيت میتوا در قرن کریم مشاهده کرد،
الگویی است که با البة رویکردِ نانه است .این دسته ا نیات در مرة متمای ترین
روینوردهای قرننی محسوب میشوند .این متمای بود بدا خاطر است که بسياری ا
تأليفاتِ مشابه ،اساساً واجدِ این رویکرد نيستند .این نیات را در دو دسته میتوا در
نظر گرفت .در یك دسته ا این نیات ،نا مورد خطاب قرار گرفتهاند .امّا در دستهای
دیگر ا

نا ِ ا لگو یاد شده است .این الگو بود  ،حتی برای مردا ني در نظر گرفته

شده است.
 .9-3-1-3خطاب به زنان در قرآن كريم

در بدو امر ممکن است به نظر برسد که خطاب به نا در یك متن پدیدة قابل مالحظه
و بااهميتی نيست .امّا توجه به گفتما جنسيتیِ رایج در دورا پيامبراکرم(ص) و حتی
سال ها بعد ا ایشا  ،نمایشگر اهمّيت چنين خطابی است .این در حالی است که در
برخی دیگر ا متو فاخر ادبی مثل نهجالبالاه اصالً به پدیدة خطاب به نا روبرو
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نيستيم و این اهميّت خطاب به نا را دو چندا میکند .در ادامه برخی نمونهها یاد
شدهاند:
«یَا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّكِ وَاسْجُدِی وَارْکَعِی مَعَ الرَّاکِعِينَ(» ...نل عمرا )33 /؛
«یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ مَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۗ وَکَا َ
ذَۗلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِيرًا» (االح اب)31/؛
«وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَ ْ أَرْضِعِيهِ ۗ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِی الْيَمِّ وَلَا تَیَافِی وَلَا
تَحْ َنِی ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» (القصص ،)1/و . ...
در تمامی نمونههای باال شاهد ن هستيم که نا  ،مورد خطاب خداوند قرار گرفته-
اند .خطاب به افراد نمایبگرِ اهميتِ ن ها برای گوینده است .نمونههای متعدد این
خطابها بهخوبی نشا دهندة خودنگاهی به گفتما های نانه در دورة ن ول بوده است.
امّا نورد ِ نا ِ الگو نمایب گر ،اوج توجّه خداوند به نا در قرن کریم است .گروهی
که در ادامه به معرفی ننها اختصاص داده شده است.
 .1-3-1-3زنانِ الگو و اسوه در قرآن كريم

دستة دوم در رویکردِ بانیِ نانه در قرن کریم به نیاتی با مضامينِ دربردارندة نا
اسوه و الگو اختصاص دارد .شکی نيست که نیاتِ در بردارندة نا الگو ،فاصلة یادی
ميا گفتما ِ قرننی و رویکرد مردانه و مردساالر ایجاد میکنند .به نیات یر دقت کنيد:
« وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالْ لِّلَّذِینَ نمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْ َ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی عِندَکَ بَيْتًا فِی الْجَنَّةِ
وَنَجِّنِی مِن فِرْعَوْ َ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»(التحریم)11 /؛
« وَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَا َ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَیْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِکَلِمَاتِ
رَبِّهَا وَکُتُبِهِ وَکَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ»(التحریم)12 /؛
«إِنِّی وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِکُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ»(النمل.)23 /
در دو نیة  11و  12سورة تحریم خداوند مریم و همسر فرعو را بهعنوا

نا

اسوه و الگو بيا میدارد .جالب است که این اسوه و الگو بود ني برای مردا مومن
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بيا میشود .در نیه  23سوره نمل ني ا ملکة سبأ بهعنوا پادشاه و فرمانروایی مقتدر
یاد شده است و در عين حال هيچ گ اره مذمتنمي در ارتباط با او و حکمرانيب به
با نورده نشده است .اینها قرائن خوبی است که الگو و اسوه بود ِ او را پررنگتر
می کند .وجود نیاتی اینچنين ،با وجود تعداد اندکشا  ،نمایبگرِ توجه به گفتما ِ نانه
در قرن کریم است.
 .1-1-3جمعبندی كاربستِ متنوع سه گفتمانِ مردانه ،زنانه و تساویطلبانه در قرآن كريم

در مجموع باید گفت که نگاهی به این شواهد بانی پيرامو جنسيت ،حکایت ا ن
دارد که به رام برجستگیِ یاد نگاه مردانه در رویکردِ قرن کریم به انسا  ،امّا تنوّع به-
کارگيریِ ساختارهایی با محوریتِ نا و همچنين ساختارهایی که بهشکل پررنگی ا
بافتی نانه در کنار بافتی مردانه تشکيل شدهاند ،رویکردِ جنسيتیِ قرن به انسا را به
رویکردی تلفيقی تبدیل میکند .مقایسه این مواجهة تلفيقیِ قرن کریم در بهکارگيری
گ ارههای مرتبط با جنسيت ،با دیگر متو دینی -ادبی ،ا رویکردِ متمای و سبكِ
پيشروِ قرن کریم حکایت دارد.
 -1نتيجهگيری

 .1انسا شناسی با شناختی ،روینوردی تأثيرگذار در فهم و شناسایی روابط فرهنگی-
اجتماعی حاکم بر گ ارههای بانیِ قرن کریم محسوب میشود؛
 .2این دانب ،بهمثابه علمی ميا رشتهای به چگونگی تأثير با بر حيات اجتماعی
میپردا د .بهرام اینکه شاخهای ا علم انسا شناسی محسوب میشود ،ولی به اعتبار
رویکرد ميا

رشتهای این علم ،میتوا

ردپایی ا رویکردها و روشهای علم

با شناسی را در ن جستجو کرد .مبتنی بر این درک ،بهرام تمای های ماهيتی
انسا شناسی با شناختی ،میتوا در برخی حو هها ،همسانیهایی با انسا شناسی
فرهنگی ،با شناسی شناختی و معناشناسی قومی ني یافت؛
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 .3دو کارکردِ اصلی روینوردِ انسا شناسی با شناختی در مواجهه با قرن کریم
عبارت است ا  :الف .کمك به استیراج جها بينی حاکم بر گ ارههای بانی ،بهشکل
خاص استعارهها؛ ب .کمك به کشف و شناسایی گفتما های حاکم بر گ ارههای بانی؛
 .3به عنوا نمونه برای کارکرد کشف جها بينی حاکم بر گ ارههای بانی ،به استعاره
تجارت در قرن کریم اشاره شد؛ استعارهای که نشانگر مينههای فرهنگی به کار گرفته
شده در ساخت ن است .ن د میاطبا ِ عصر ن ول ،تجارت و بيع ا اهميت و توجه
خاصی برخوردار بوده؛ اهميتی که موجب شده استعارة تجارت بهعنوا یکی ا
استعارههای پُرکاربرد در قرن کریم برای تبيين بسياری ا مفاهيمِ انت اعی مورد نظر
مطرح شود .کاربست استعاره تجارت در حو ههای معنایی میتلف و بعضاً معارض ،ما
را به اهميت این کليدواژه در جها بينیِ مردمِ این دوره ا تاریخِ بشری رهنمو میکند.
 .1بهعنوا نمونهای برای کارکرد کشف و شناسایی گفتما های حاکم بر گ ارههای بانی به
طور خاص به گ ارههای مرتبط با جنسيت در قرن کریم اشاره شد .طبقهبندی این گ اره ها ،ما
را با گفتمانی تلفيقی در قرن کریم مواجه میکند .گفتمانی که هم ا گفتما مردانه استفاده
میکند و هم گفتما

نانه و تساویطلبانه را مورد توجّه قرار داده است .به کاربستنِ این

گفتما ِ تلفيقی ،نمایبگر گفتمانی پيبرو در قرن کریم ،نسبت به متو ادبی پيب و پس ا
خود است.
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