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 حیطه تاریخی نگری قرآن تبیین و نقد آراء اَمینه ودود در

 موضوع زنانآن بر  تأثیرو 

 دکتر طاهره سترگ1

 2محصصمرضیه دکتر 

 چکیده

؛ اندنمودهمفسران اقدام به تفسیر  رونیازا کریم مفاهیم بسیار زیادی وجود دارد که نیازمند تفسیر است،قرآن در 

 ینوعبه که هدف پژوهشگران در این امر است آن از به تاریخی نگری حاکی توجهثیر تأ یطورکلبه حالنیدرع

 به منجر هاپژوهش این است؛ شدهانجام متون این در پنهانی است که و پیدا مردساالری دادن نشان راستای در

 کندیم تقویت را برداشتی چنین نیز آیات از برخی ظاهر گرچه ؛شودیم جامعه در زنان فرودستی استمرار اثبات

که در حد توان  دینمایم بررسی و نقد قابل را رویکردی چنین زنان و مردان بین خداوند عدالت به توجه با اما

 .به بررسی دیدگاه یکی از این پژوهشگران به نام آمنه ودود خواهیم پرداخت

کاربرد روش تاریخی نگری از نگاه آمنه ودود و واکاوی اثر آن بر تفسیر آیات جنسیتی  از پرسش ،حالنیباا

عالوه بر شرح بافتمندی تاریخی در این دیدگاه که  که نحو این است؛ به این پژوهش اصلی سؤالتوسط ایشان 

 یکالم-یانیوح سبک به ما دانشمندان روش برخالف (دینی برون) ینگر تاریخ سبک به ایشان مطالعاتی روش

بـا  است؛ خواهیم پرداخت که چگونه منجر به تغییر نگرش افراد نسبت به بطون قرآن خواهد شد.( دینی درون)

 ؛انجـام گرفـتآیات جنسیتی از  ییهانمونه بامطالعهتوصیفی تحلیلی و  صورتبهتوجه به نتایج این پژوهش که 

 محدودکنندهمصداقی خاص  یا نـزول بیان سبب ثانیاً اوالً انگیزه نزول قرآن تاریخی نیست،مشخص شد که 

رأی و نظر تمام مفسران به شــمار  مـفسر کتفسیر ی کهمعنای آیه نیست. افزون بر این، نباید فراموش کرد 

 .رودینم

 زن محور.مفسر قرآن، آمنه ودود، زنان،  ، آیات جنسیتی،نگری ان: تاریخیکلید واژگ

 

 

                                                           

 Tahaset11@gmail.com. نویسنده مسئول: دکتری دانشگاه علوم حدیث شهرری مدرسی معارف گرایش قرآن و متون  1

 M_mohases@sbu.ac.irدانشکده الهیات و ادیان  –عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی )تهران(  .1 



 

2 
 

 مقدمه .1

که  یاشناسانهروانمهمی است که با استفاده از تفسیر  مسئله ینگر یخیتاریا  یگرو یخیتارموضوع 

در  دیبازتولآن به توجیه بازسازی یا  لهیوسبهی هرمنوتیک شد و شالیرماخر ارائه داد؛ توسط دیلتای وارد حوزه

جلد اول(، قم: عروة فقه )خارج اصول  یهابحث، سلسله نیمحمدحسمختاری مازندرانی، )شالیرماخر پرداخت.  سخنان

 (.151ص  .ش،ه 1931الوثقی، 

 اندازغلط و ناکافی جنسیت نهیدرزم قرآن از درست خوانشی برای را سنتی تفسیری هایروش ودود، آمنه

 جنسیت و قرآن از جایگزین تفسیری جایگزین، شناسیروش یک بر خود بحث کردن بنا با خواهدمی و دانسته

 را سنتی تفاسیر شناختیروش مشکالت هم و کرده اتخاذ قرآن خوانش در را زنانه اندازیچشم هم تا دهد ارائه

 سازیوا با تا کندمی تالش ایشان و بوده ملک الرحمنفضل سیشناروش همان او شناسیروش البته ؛کند چاره

 نگریکل با و متن خود بینیجهان از گرفتن کمک با و قرآن در موجود جنسیتی نظام از مردساالرانه تفسیرهای

 و اخالقی محکمات با که دهد ارائه تفسیرهایی خاص، آیه هر تفسیر هنگام در قرآن همه گرفتن نظر در و

 .دباشن منطبق جنسیت نهیدرزم قرآنی یطلب یبرابر

 مسئله بیان :1-1

 از تفســـیری هایســنت بـــه مقــد  مـــتن بــر عـــالوه را بسترمندســازی ایـــن کــه علـــت بــدان ودود

ــتن ــد م ــز  مق ــری نی ــد،می تس ــد ده ــنت دربن ــاریخی س ــدی ی ت ــیری -ح ــنتی تفس ــاالرانه و س  مردس

 شـــر  شـــبه الهیـــات یـــک جایبـــه توحیـــدی و مؤمنانـــه الهیـــات یـــک کـــه نجاســـتیا در مانـــد.نمی

ـــالش یشـــناخت ـــدمی ت ـــا کن ـــک ت ـــک شناســـیروش ی ـــدی هرمنوتی ـــه توحی ـــک یجاب ـــک ی  هرمنوتی

ــبه ــر  ش ــناخت ش ــتی یش ــد را فمینیس ــا بیافرین ــا ام ــهاین ب ــا ودود ک ــن ب ــک ای ــدی هرمنوتی ــرآن توحی  ق

ـــه یبرابـــر تفســـیری قـــرآن جنســـیتی هندســـه از و کـــرده خـــوانش زن یـــک اندازچشـــم از را  و طلبان

 بــاقی او بــرای همچنــان مســائل از برخــی امــا اســت، داده ارائــه ســرکو  دورازبــه و دوســتانه زن

 امینــه نظریــات در تــدقیق بــااصــلی کــه ایــن پــژوهش بــا آن روبروســت:  ســؤال رونیــازا ؛اســت

ـــان موضـــوع در ودود ـــأثیر و زن ـــاریخی ت ـــر نگـــری ت ـــر وارد یینقـــدها چـــه ،آن ب  ایشـــان ســـخنان ب

 است؟

ـــا   ـــی ب ـــن بحـــث از روش اســـنادی، تحلیل ـــاربردیای ـــو و ک ـــه بررســـی نظـــرات  نگـــاهی ن ـــدا ب ابت

مختلـــی ایشـــان پرداختـــه و ســـ م بـــه مقایســـه مدقانـــه و تحلیـــل مضـــامین آن پرداختـــه و نتـــایجی 

 در خاتمه ذکر خواهد شد. آمد کهحاصل 



 

3 
 

 : ضرورت و اهمیت پژوهش2-1
مقد   متون در کهپنهانی است  و پیدا مردساالری دادن نشان راستای هدف پژوهشگران به تاریخی نگری در

 ظاهر گرچه ؛شودیم جامعه در زنان فرودستی استمرار اثبات به منجر هاپژوهش این رونیازااست؛  شدهانجام

 چنین زنان و مردان بین خداوند عدالت به توجه با اما کندیم تقویت را برداشتی چنین نیز آیات از برخی

که در حد توان به بررسی دیدگاه یکی از این پژوهشگران به نام آمنه  دینمایم بررسی و نقد قابل را رویکردی

 .ودود خواهیم پرداخت

 بحث .2

عرف خاصی در  کهیهنگام بازخوانی کتاب مقدس از منظر زنان، و زنان:قرآن  ،طبق نظر امینه ودود در کتابش

ی جدید اسالمی بنابراین هر جامعهای است که وحی در آن نازل گشته است، ، مختص به جامعهاست قرآن آمده

در بافتارهای  توانیمدرک نماید. این مبانی، جاودانه هستند و  یخوببهآیات خاص است  مدنظرباید اصولی که 

 1«گرفت. به کارها را اجتماعی گوناگون، آن

ها ارجاع داده است، حائز اهمیت جنسیتی، بدان یهارسمویژه با توجه به مواردی که قرآن برای این نکات به 

و  کندیمخاص قرآن، کمک  اتیبهتر آنگرش به زنان در زمان و مکان نزول وحی، به درک »: هست

ها، بدین معنی نیست که تمامی هدف آن شرایط بوده را نشانه رفته است. این ویژگی یهایی که ویژهدغدغه

 1«های تاریخی مناسب است.داشتن داده شرطبهن آن هدف ، بلکه ابزاری جهت تعییهستقرآن 

اصطالحات بافت مخاطب فهمیده شود که آیاتش در غالب  گونهنیابایست ودود اصرار دارد که قرآن می

جز معنای ابتدایی آیات را استخراج هب یترگستردهبرای آنکه معنای  است، گرفتهشکلعربستان قرن هفتم 

قرار بگیرد. اگر چنین کاری انجام نشود،  یموردبررساش توجه شده و بافت تاریخی ویژهبایست به نماییم، می

 بر عهده بگیرد. هازمانو  هامکانشود برای آنکه هدایتی جهانی را در همه از قدرت قرآن کاسته می

وص شرایط اصول جهانی از قرآن را اقتبا  کرده است، از عباراتی که مخص استنباطودود، از رحمان مفهوم 

به مخاطبان نخستین وحی بود. بر اسا  اثر او، ودود خواستار پیشبرد مدلی تفسیری شد تا بتواند روحِ قرآن را 

 9.کاربردبه  هازمانو  هامکانی است در همه شمولجهانآورد و معانی قرآن که  دست

                                                           
1 Wadud, Qur'an and Woman 3.  
1 Wadud, Qur'an and Woman 111-111. 
9 Wadud, Qur'an and Woman 4 
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تری را به فهم رحمان از آیات ودود نکات دقیق 1درون جهاد جنسیت: زنان روشنفکر در جهان اسالمدر کتا   

ها دهند، اما آنکه برخی آیات عام، معنایی عمومی را ارائه میدهد که با اینافزاید؛ او توضیح میعمومی می

 .1دهندشمول را ارائه نمیضرورتاً معنایی جهان

جهانی وجود ندارد، اصول کلی هم به زمان و  ییگراک رتی عقیده»که این لیبه دلکه  کندیمودود استدالل 

شمولی، در دوران وحی، در سطح جهانی، جامع و فراگیر جهان»، جهیدرنت 9شود.ی وحی محدود میمکان اولیه

سان بیاناتی فهم شوند که به بافتار تاریخی خود تنها آیات خاص، بلکه آیات عام نیز بایستی به، نهرونیازا 4«نبود.

 5.اندوابسته

تواند با بافت کلی زمان نزولش مرتبط باشد، امکان مفاهیم کلی می ازآنجاکهکه  کندیمودود چنین استدالل 

در  6عربستان قرن هفتم وجود دارد. یرهیجزشبهاش خارج از آیات عام بیرون از بافت تاریخی یبازخوان

در مورد آیات عام صورت نگیرد،  شودحقیقت، اگر بررسی تاریخی دقیقی که بر روی آیات خاص انجام می

قرآن را نقض کرده و یا بد تعبیر نماید، یا  تواندیم، شدهبرداشتمحققان دچار اشکال شده و معانی کلی 

 1معانی عام آیات، به سبب نوع بیان زایل شود. عکمبه

 در بررسی بافتار تاریخی آیات اصول کلی استدالل امینه ودود نقد: 1-2

؛ با این توجه که نقدها متوجه حیث شودیمدارد که به آن اشاره  یادهیعداین نگاه مشکالت 

داشته  الجملهیفدیالکتیک داشتن اصل وحی و قرآن است نه اینکه احیاناً در مواردی تاریخ تأثیر 

 باشد.

 گوهر قرآن شدنواقعمغفول  :1-1-2

                                                           
1 Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam 

1 Wadud, Inside the Gender Jihad 135 
9 Wadud, Inside the Gender Jihad 134 
4 Wadud, Inside the Gender Jihad 134 
5 Wadud, Inside the Gender Jihad 134. 
6Wadud, Inside the Gender Jihad 134.  
1 Wadud, Inside the Gender Jihad 136،134 
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یافت؛ شروع ابتدایی ایشان  توانیمودود به نام قرآن و زنان  حجمکمیکی از نکاتی که با خوانش متن کتا  

فهم از  قرآن تعداد خوانندگان متنکه به  اعتقاددارندایشان  حالنیدرعبوده و های هرمنوتیک بحث مبنی بر

شود و همه افراد گاهی گوهر قرآن مغفول واقع  شودیمکه این امر منجر  متن و برداشت از مطلب وجود دارد

همین تفسیر را  کهیدرحالکنند ها و تفاسیری که وجود دارد ارائه میهایشان از قرآن را بر اسا  ترجمهبرداشت

 . بوده، انجام داده است شیهافرضشیپهای ذهنی خودش و علومی که قبل از آن جزو یک بشر با شاکله

 دادن تفسیر و عدم توجه به قرآن محضمضاف قرار  :2-1-2

ذهنیت آن  اضافهبهتفسیر ؛ در حقیقت رومی من سراغ تفسیر هر مفسری میخواهد بگوید وقتایشان می

مفسر است و در حقیقت مضاف های فرض شیپبهاین به معنای توجه  و نه قرآن محض را و خوانمانسان را می

مساوی حرف   این نگاه صحیح نیست بلکه حقیقت امر از متن مقد  کهیدرحالقرار دادن حرف خداوند است 

  .شودهای مفسر میفرضعالوه بر پیشخداوند 

 خوانش جنسیتی نسبت به تفسیر قرآن :3-1-2

 هازن اآلنسفانه در تمام طول تاریخ از صدر اسالم تا متأ» دارند:اذعان می ا مقدمه بحث این کت ایشان در

قرآن، از نگاه یک مرد به قرآن تفسیر  درواقعمردها قرآن را تفسیر کردند و بلکه  نبودند که قرآن را تفسیر کردند

 «است. کردههایی میهای یک مرد از آن برداشتفرضدیده با پیشوقتی آیه قرآن را می نیبنابراشده است 

د. در امور دیگر خداوند حکم دارد و زن و زن و مرد هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارنطبق آیات الهی  

 مرد بر هم برتری ندارند و طبق فرمان خدا هر دو باید مطیع خداوند باشند

 اجحاف در حق همه زنان ایشان به اذعان :4-1-2

، اصولی که درباره زن در قرآن آمده شدهبرداشتاحکامی که از قرآن »دارند: ایشان در کتا  خود اذعان می

در کنار تفسیر مردان از قرآن اجازه دهیم یک  رونیازااند. همگی بر اسا  تفسیر مفسران است که غالباً مرد بوده

 «.ندیکی نیست باهمشوید که این تفاسیر متوجه می وقتآنزن عالم و مفسر تفسیرش را ارائه کند 

یانه با توجه به روایات اهل سنت که واقعاً مردگرا توان بیان داشت ایشانن میالبته با توجه به رویکرد ایشا 

شود که جامعه عربستان در جاهلیت محض به سر نازل می یدرزمانقرآن »د: نگویمی ادعا نمودند و ست،ا

 ؛اند یعنی زن هیچ شأنیتی نداردکردهمی گوربهزندهدختران خود را  کهیطوربهبرده است می

شوند. از این ماجرا و اینکه زنان یک شهروند جامعه محسو  نمی عنوانبهشما نگاه کنید زنان عربستانی هنوز 

اند؛ و قبل از اسالم چگونه بوده درگذشتهتوان نتیجه گرفت که عربستانی حتی از رانندگی محروم هستند می
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های فرضت قرآن درباره زنان را با پیشدیده است آیامردی که زن را یک موجود پست و زیادی می نیبنابرا

گوید خدا می زمانی کهتوانم بفهمم قتی من برای کسی شأنی قائل نیستم نمی؛ وخودش از زن تفسیر کرده است

ویژه تفاسیر اهل سنت به و ریتفاس نیبنابرا . کنمزن و مرد برابرند یعنی چه و تفسیر خودم را از این آیه می

روی قرآن سایه انداخته و در حال حاضر ما همان را به جامعه امروز ارائه  هافرضشیپهی است که گا یاگونهبه

خواهد مسلمان شود وقتی به تفاسیر به همین خاطر است که زن جوان امروز که مسیحی است و می .دهیممی

 « تواند زیر بار این تفاسیر برود.نمی عنوانچیهبهبیند کند، میاین قرآن نگاه می

 . به قرآن داشته باشیم جدیدیها نگاه داوریگوید حاال ما بیاییم بدون آن پیشخانم ودود می

نباید اجزای قرآن  رونیازاقرآن پی برد و  به روح توانیمکل قرآن  بامطالعه خود ایشان معتقدند حالنیدرع

قسمتی از آیات؛  چیهظلم در  دییتأعدمو روح کلی آن مغایر باشد و طبق سفارش قرآن به عدل و  تیباکل

گرایانه به شخصیت زنان را دارند، غلط دانست ناصحیح مفسران را در مواردی که نگاه ظلم یهابرداشت توانیم

 زیرا خدا با ظلم مخالی است.

 در این نگاه ایشان نیز خطا را در نگاه مفسر دانسته و قائل به عدم مغایرت آیات با یکدیگرند.

 متن یمندخیتارفهم از  یمندخیتارعدم تفکیک بین  :5-1-2

جای آن، کند؛ بهتاریخی، معنایش را به بافتار نزول وحی محدود نمی به لحاظ، خوانش قرآن ودودبرای 

های تاریخی خوانده شود، دهد که قرآن در پرتو دگرگونیِ موقعیتتاریخی، اجازه می به لحاظخوانش قرآن 

، خوانش قرآن در بافتار تاریخی، گریدعبارتبهکند. می هازمانی کاربردی و مرتبط در همه، قرآن را رونیازا

 دهد و این در حالی است که:قرآن را مورد تأیید قرار می شمولجهان

 لیکه در تحل یریتفس یهاهینظرهمه قائل شد؛  کیتفک ،متن یمندخیتاراز  فهم یمندخیتارابتدا باید بین 

به  ،اندقائل معنا جادیدر ا یو ییافق معناو  سرمف یبرا یسهم ،قرائت متن و وصول به معنا ندیاز فرا شیخو

 .ندیگرایم فهم یمندخیتار

 یایآن است که دن یبه معنا ،نتم یمعنا وینتک ندیخواننده در فرآ ینقش محور رشین است که پذآ شسرّ 

از قرائت و  شیپ ،متن یمعنا است و متن یسازنده معنا ،عوامل گریدر کنار د یکیهرمنوت تیموقعمفسر و  یذهن

کار  ،جهیدرنتدارد و ن ینیو تع یتیر هوفسّم قو عالئ هایریگجهتو  هاباور داشت ییمستقل از دخالت محتوا

 .است سهیممتن  معنای یریگشکلو  شیدایپ ندیدر فرآ یبلکه و ؛ستین افتهی نییتع شیاز پ یکشی معنا سرمف

و  یو فرهنگ یاجتماع اتیو متأثر از واقع یخیتار یامر یو یکیهرمنوت تیو موفق سرمف ییمعنا افق ازآنجاکه
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و  یخیتار طیشرا رییو به سبب تغ شودیم یخیتار یامر زیاز متن ن اوفهم  لکن ،است سرمف یخیمقطع تار یزبان

در مطالب فو  اشاره شد؛ این دیدگاه مشابه  ازآنجاکهو  کندیم رییتغ سرمف ییافق معنا رییتغ هیدر سا یاجتماع

مانند ) شودیآغاز م یفلسف ماقبل هرمنوتیکفهم با  یمندخیتار ازآنجاکه حالنیدرعدیدگاه آمنه ودود است و 

آن  یو فلسف یلیتحل یبنداما صورت (1661، سال «کانت و روش»نظریات ژوان گوستاو درویزن؛ ر.ک: مقاله 

فهم  «افق»به محدود شدن فهم در حصار د؛ آنان دار یو گادامر نمود و جلوه خاص دگریه یفلسف کیدر هرمنوت

 تیمحدودبا را  همو هم ف دهدیمتفکر را سمت  قلمروهم  مفسر یکه افق ذهن ورزدیمو اصرار  معتقدندکننده 

 1.سازدیمهمراه  نیّو تع

 ییمعنا قو امتزاج اف بیآنان ترک ازنظرهم فآن است که  یفلسف کیهرمنوت ازنظرشدن فهم  یخیتار وجه

و  شیخو نهمحصور و محدود به عصر و زما یهر مفسر ییمعنافق ا ازآنجاکهو ن است تم ییبا افق معنا سرمف

 رییو تغ االنیبا آن س دادوستد هیو در سا ردیپذیاست و از آن اثر م انمعاصر گریو د طیبا مح یومالت تعا

ر.ک: گادمر، .)شودیممند و زمان یخیلزوماً تار یتیافق و موقع نیبرخاسته از دخالت چن ریفهم و تفس ،ردیپذیم

به گسترش نگاه منفی به  تواندبودن، می زمانمندتاریخی و کلی  صورتبهلکن  (913ص  حقیقت و روش،

 .آیات قرآن منجر گردد ادّلهگروی در برداشت از مفاهیم و و تاویل یگرو یرأسنّت و 

؛ بالفاصله در ذهن این معانی مینیبیم یاموزهزمانی که یک اثر یا ابزاری از زمان گذشته را در  م العنوانبه

 :گرددیمتداعی 

 است. شدهیماز آن وسیله استفاده  یزمانکی -

 در آن زمان به نسبت کارایی متناسب با همان زمان را داشته است. -

 بهتر و بیشتری از این ابزار دارد. ییکارااست که  شدهساخته یترشرفتهیپ مراتببهدر زمان کنونی وسایل  -

نداشته و صرفاً فراخور موزه تاریخی است تا حکایتگر  ییکاراامر این وسیله برای زمان امروز  تیدرنها -

 آن باشد.

که  ؛ودودآمنه همچون  یکسان و استدین نیز از همین با   یهاآموزهنگرش تاریخی به قرآن و  جهتنیازا

اند؛ به این معنا کرده ارادهدینی هستند؛ همین معنا را  یهاآموزهدین، قرآن یا قسمتی از  یمندخیتارقائل به 

 یهاآموزه یا حداقل آن شرایط تاریخی را دخیل در کیفیت و کمیت دانندیمکه آن را ساخته شرایط تاریخی 

به دنبال  مرورزمانبهنقضاء نیز در نظر خواهد آمد که باید و به دنبال آن؛ تاریخ تولید، مصرف، ا دانندیمآن 

 جایگزین مناسبی برای آن در نظر گرفت.

                                                           
1 .Gdamer Hans, Truth and Method,p302 
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معنای متن از زمینه تاریخی و شرایط  یریاثرپذمتن بدانیم، به مقوله  یمندخیتاراگر منظور ایشان را پذیرش 

پذیرند که یک معنا شاید ایشان میشود. به این و واقعیات فرهنگی و تاریخی عصر پیدایش متن مربوط می

جغرافیا، شرایط انسانی و  برحسبکند و در این مسیر پیوسته خود متن در بطن تاریخ و فرهنگ حرکت می

 گیرد.یابد و از معانی گذشته خود فاصله میاقتضائات تاریخی، معانی جدیدی می

اساس د بود و با این نگاه که به این معنا متن چیزی جز برساخته و محصول فرهنگی عصر وی نخواه

دانسته شود؛ منشأ الهی و ماورائی دین نیز انکار گشته و دین ناشی از امور تاریخی و زمینی  یریگشکل

و این تقریر افراطی فاقد هرگونه دالیل توجیهی  شودیمشرایط تاریخی دانسته  تبعبهساخته دست بشر 

 است.

بشری و تاریخی دانستن وحی دارای محذورات کالمی واضحی است که عقل و نقل بر ناصوابی  آنکهحال

در آیه  آنکهحالترین این محاذیر لزوم راه یافتن امور باطل و ناروا در قرآن است؛ دهند؛ مهمآن شهادت می

خداوند آشکارا ساحت قرآن  «مِیدٍحَ حَکِیمٍ مِنْ تَنْزِیلٌهِ لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ»فصلت سوره  41

عقل صدور کذ  باطل از ناحیه خداوند  حکمبهداند؛ افزون بر اینکه اطلی مبرا میی هرگونه برا از رخنه

 خالف حکیم بودن پروردگار است.

 افزایش خطاپذیری قرآن :6-1-2

حتی اگر پیامبر هم باشد؛  ، بشر و فهم اوستچون گیرنده و مخاطب وحی دین، یمندخیتارطبق قائل به 

خطاپذیر است و قرآنی که با این  تیدرنهاو محدود به شرایط مکانی، زمانی، فرهنگی و  مندخیتارلزوماً 

 شرایط محصول فهم این بشر است؛ امری تاریخی؛ بشری و خطاپذیر خواهد بود.

علیه و آله و سلم( نیز؛ وحی  اهللیصلاکرم )وحی منشأ الهی دارد و رسول ه در این نگاه حتی اگر ب ذیریم ک

وحی،  یریگشکلمنتقل نموده؛ اما بافت و نحوه  هاانساناخذ کرده و همان را به وند خالص را از خدا

اگر شرایط تاریخی زمان نزول به گونه دیگری بود؛ وحی  کهینحوبه) تاریخی و تابع شرایط تاریخی است.

و س م  گرفتهشکلعینی زمان نزول  یهاتیواقع.( در این صورت وحی در پاسخ به شدیمنیز دگرگون 

قرآن و تحلیل و نقد مبنای وحی شناسی آن، محمد، عر  صالحی،  یمندخیتاربه نقل از مقاله مبانی  ) است. شدهنازل

 (.4، ش19فلسفه دین، دوره 

 تاریخی نگری قرآن کلی به درک بهتر آیات خاص با رجوع به حکم :7-1-2
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اصطالحات بافت مخاطب فهمیده شود که آیاتش در غالب  گونهنیابایست ودود اصرار دارد که قرآن می

معنای ابتدایی آیات را  جزبه یترگستردهبرای آنکه معنای  رونیازااست،  گرفتهشکلعربستان قرن هفتم 

 :قرار بگیرد یموردبررساش توجه شده و استخراج نماییم، باید به بافت تاریخی ویژه

ها در شأن نزول آن یاهیآکه هیچ  انددادهرخقابل اذعان است که گاه حوادث و واقعیاتی در طی دوره رسالت 

خاص از  طوربهیا از حضرت خدیجه و  بردینمنازل نشده است؛ م الً آنجا که از عایشه همسر پیامبر نام 

 در بسیاری از اتفاقات سکوت اختیار کرده است؟؛ در این صورت چرا قرآن بردینماو نام  یهای ارگریا

ی، به درک بهتر آیات خاص قرآن، حکم کلی داد که نگرش به زنان در زمان و مکان نزول وح توانیمچه طور 

 آن شرایط بوده را نشانه رفته است؟ یهایی که ویژهو دغدغه کندیمکمک 

 برای چیست؟ هاتفاوتاست پم این  شدهنازلاگر وحی متأثر از وقایع 

احکام عام و  انیباب؛ در پی حوادث زمانه، شدهفراهمو البته با استفاده از زمینه  هاآنقرآن فارغ از  شودیممعلوم 

انگیزه نزول قرآن تاریخی نیست؛ پم اصل اینکه نزول  رونیازا؛ کندیممطلق؛ اهداف مقد  خود را دنبال 

قرآن در پی حوادث باشد را منکر شدیم؛ اگر هم نزول تاریخی قرآن را ب ذیریم، طبق اصل عدم تالزم بین 

ه به تاریخیت قانون ها سرایت ه تاریخیت خواستگاانگیزه با تاریخیت انگیخته می توان مدعی بود ک تیخیتار

 کند.نمی

 متأثر از فرهنگ عربی یهاآموزه تعیّن معیار تشخیصِ عدم :8-1-2

متأثر از فرهنگ عربی و کیفیت و کمیت  یهاآموزهو روشنی برای تشخیص  کنندهنییتعهیچ معیار خانم ودود 

که بیان  طورهمانو احکام ثابت ارائه نداده است و در ادامه  هاآموزهبرای تشخیص  یاسنجهو نیز  هاآنتأثر 

 و مبهم دارد. دوپهلوبسنده نموده است و دیدگاهی  ییهام ال صرفبه؛ شودیم

مالک  اگرنه؟ شودیم؛ حتی باورهای صحیح هاآنم الً فرهنگ عربی به چه معناست؛ آیا شامل تمام باورهای 

 اه چیست؟تشخیص باورهای صحیح از باور اشتب

ادعا کند که  تواندیماین صورت شخص  در داوری کند. تواندینمچون متأثر از همین باورهاست؛  همقرآن 

)پم اگر انسان  شودیم؛ اسا  آن تاریخی شدهنازلچون دین به دنبال حادثه هبوط آدم که امر تاریخی است؛ 

 (آمدینماز بهشت به زمین هبوط نکرده بود، هیچ دینی پدید 

 خلط میان شأن نزول و ظرف نزول :9-1-2
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باید از خلط میان شأن نی، مکانی و واقعیات عینی در وحی؛ عوامل زما ریتأث با توجه به موارد فو  و پذیرش

حادثه هبوط آدم بر زمین یک حادثه تاریخی است که برای نزول  م العنوانبهپرهیز کرد؛ نزول و ظرف نزول 

منه قرآن نیست؛ که این امر در کلمات آپم ظرف نزول است(؛ اما شأن نزول کرد )ایجاد  یتقرآن، زمینه و ظرف

ند و کسانی که بین واقعیات عینی و فرهنگ زمانه با آیات قرآن ارتباط اهاز هم تفکیک نشد وجهچیهبهودود 

 .دانندیمآن را نیز تاریخی ، اسا  دانندیم شدهنازلو چون دین را به دنبال این حادثه تاریخی  کنندیمبرقرار 

( هیچ تالزمی با تأثر قرآن اندقائلمفسرین  کهچنانآن) میریبگهمچنین اگر اسبا  نزول را به معنای زمینه نزول  

نه در کیفیت آنچه نازل  اندلیدخاز واقعیات زمانه ندارد؛ زیرا در این صورت؛ امور مذکور در کیفیت نزول 

شود یماند نه در کیفیت آنچه نازل ترتیب و زمان نزول( دخیلنزول )کیفیت  دراین امور  رونیازا؛ شودیم

قرآن و تحلیل و نقد مبنای وحی شناختی آن،  یمندخیتار، مبانی یعر  صالح)ر.ک: محمد ی(محتوای وح)

 (611-611ص ، 1935، 4ش ، 19فلسفه دین، دوره 

 قرآن یمندخیتارعدم وجود دلیل بر اثبات  :11-1-2

فر  قرآن ندارد بلکه به عللی قائل به این قول شده است.  یمندخیتارودود دلیلی برای اثبات امینه  ازآنجاکه

 کندیمادعا را اثبات  کی لیدل .ثبات است و علت واسطه در ثبوتادر  واسطه لیاست که دل نیو علت ا لیدل

قرآن  یهاگزارهو  هاآموزهاز  یبرخ نتبیی و فهم در چون م الً ؛کندیم انیقول را ب نیا شیدایپ أاما علت منش

 شدهمطرح یعلم یامسئلهدر قرآن  نکهیام ل .دنقرآن قائل شو یمندخیتارسبب شده است که به  نیا ،انددرمانده

امر  نیاز ا ،زمان نزول قرآن است یعلم یهاداشتهموفق  دیروز و شا یعلم یهاافتهی مخالیو در نظر آنان 

 .زمان نزول است طیو تابع شرا مندخیتارآن قرکه  اندگرفته جهینت

 ودود آمنهاز نگاه  با رویکرد بافت تاریخی تحلیل نصوصمصادیق  :2-2

تواند با بافت کلی زمان نزولش مرتبط باشد، که مفاهیم کلی می کندیمودود چنین استدالل با توجه به اینکه 

به چند مورد از تدقیق ایشان در مورد آیات  1اش وجود دارد.آیات عام بیرون از بافت تاریخی یبازخوانامکان 

 به بازنگری کلی خواهیم پرداخت. تیدرنهاخاص خواهیم پرداخت و 

 سوره بقره 228در آیه « معروف»تحلیل واژه  :1-2-2 

                                                           
1Wadud, Inside the Gender Jihad 134.  
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 یموازنه «الَّذی َعَلْیِهنَّ ِِبْلَمْعُروِف َو لِلر ِجاِل َعَلْیِهنَّ َدرََجةَو ََلُنَّ ِمْثُل » در آیه «معروف» که اصطالح کندیمودود اشاره 

-هر جامعه یقراردادهاو بر اسا   آوردیمزن و مرد به هنگام طال  پدید  یهاتیمسئولدر حقو  و  یاعادالنه

هایی قائل را ارائه دهد، محدودیت شمولجهانگوید آیه بجای آنکه دیدگاهی شود؛ بنابراین، او میای معین می

به مردان قرآن دهد که می شود، چون قراردادهای هر جامعه بسته به زمان و مکان متفاوت است. وی ادامهمی

. او اندداشتهموماً این حق را گوید که مردان عدر بافتی سخن میقرآن دهد؛ فسخ نکاح را نمی طرفهکیحق 

به مردان نداده است.  کنترلرقابلیغدر موضوع فسخ نکاح، مجوزی برای اعطای قدرتی قرآن که  کندیمکید تأ

منعی بر امکان فسخ نکاح توسط قرآن نکته پایانی آنکه،  1.اندبودهمردان در آن عصر از چنین قدرتی برخوردار 

 ت عصر نزول، چنینزنان اعالم نکرده؛ فقط این امکان را در صدر اسالم مورد خطا  قرار نداده چون در باف

 1وجود نداشته است. یانمونه

 سوره نساء 3در آیه « تعدد زوجات»تحلیل واژه  :2-2-2 

َو ُثالَث َو رِبَع  ما طاَب َلُکْم ِمَن النِ ساِء َمْثين فَاْنِکُحوا َو ِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسُطوا ِف اْلَیتامي» که آیه کندیمودود استدالل 
ییدی برای تعدد زوجات تأ تواندینم احتماالً «َأالَّ تَ ُعوُلوا فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلوا َفواِحَدًة َأْو ما َمَلَکْت َأْْياُنُکْم ذِلَک َأْدين

دریافت که این آیه تنها متوجه چگونگی رفتار با یتیمان تحتِ شرایط  توانیمباشد بلکه با بررسی بافت تاریخی 

 خاص است.

که آیه مخاطبان خاصی را در قرن هفدهم مورد خطا  قرار داده که بینش  کندیمودود، در آغاز اشاره 

به زنان : مطیع سازی در ازدواج در زمان نازل شدن وحی بر مبنای نیاز مردان اندداشتهخاصی در مورد ازدواج 

که  دهدیم. این آیه مخاطبان خاص را در شرایط خاصِ تاریخی مورد خطا  قرار 9مطاع شکل گرفت عنوانبه

سوره نساء  4 هیآدر آن بسیاری از کودکان جوامع مسلمانان در خالل جنگ و ستیز یتیم شدند. دقیقاً آیه قبل از 

 یهادختربچهزمینه را آماده کرده است: برخی از مردان که قیم قانونی هستند و مسئولیت مدیریت مال و ثروت 

سوره نساء به  4 آیه ،در پاسخ 4که قادر نیستند بر ثروت خود مدیریتی عادالنه داشته باشند. دارندعهدهیتیم را بر 

قانونی  یهاچارچو با چهار دختر یتیم ازدواج کند تا بتواند درون  تا دهدیماین مردانِ قیم )سرپرست( اجازه 

بر اسا  این خوانش، بافتمندی تاریخی آیه برایمان روشن ساخت  .از ثروت و دارایی این زنان محافظت کنند

                                                           
1 Wadud, Qur'an and Woman 66. 
1Wadud, Qur'an and Woman 63  
9 Wadud, Qur'an and Woman 61-69 

4 Wadud, Qur'an and Woman 69. 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=3
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( وجود دارد به رفتار مساوی محدودشدهدر آیه به چهار همسر ودیت مجوزی که برای تعدد زوجات )که محد

، اگر یک مرد کندیمکه آیه تصریح  طورهمان، عالوه بر این، اجازه مشروط است شود.یتیمان مرتبط میبا 

، با توجه به استدالل ودود .شودیماین مسئولیت از او ساقط  جهیدرنت، با کودک یتیم عادالنه رفتار کند تواندینم

گوید که در آن میزان عدالت در ازدواج سخن میی قدیمی انقیاد از ایدهقرآن که  دهدیماین شرایط خود نشان 

شود، بسیاری چنین استدالل نمودند که این نوع خوانش از در میان همسران فقط در امور مالی خالصه می

های نهیزم درازدواج متعاقباً جایگزین خوانش دیگری خواهد شد چون زنان خواستار گسترش قلمرو عدالت 

تاریخی  یهابافتاز  یروشنبهیه که این آ کندیمودود همچنین استدالل  1هستند.دیگری فراتر از عدالت مالی 

مالی  بارکیهای خود تنها که در آن زنان برای خانواده دهدیمقرار  مدنظررا  ییهاتیموقعو  کندیمصحبت 

احتیاجات مالی خود هستند را  مینتأمدرن کنونی را که زنان قادر به  یهاتیموقعاین آیه  شدند،محسو  می

 1.دهدینممورد خطا  قرار 

احتیاجات مالی خود  تأمینکه زنان قادر به  ییدرجااین آیه توجیه منطقی برای تعدد زوجات  ،بنابراین

مجوز تعدد  شدتبهدرک بافت تاریخی زمان نزول وحی  که دهدیم، ودود نشان مجدداًکند. ه نمیهستند ارائ

بسیاری از خصوصیات  که یآنجائبه اعتقاد وی از  کند.خاص محدود می یهاتیموقعزوجات را در شرایط و 

معنایی با توجه به شرایط حال  ازلحاظها بایستی مجدداً زمان نزول وحی در حال حاضر وجود ندارد، این آیه

 9حاضر مورد ارزیابی قرار بگیرند.

 سوره بقره 282در آیه « شاهدان قانونی»تحلیل واژه  :3-2-2

 ی بقره مورد ارزیابی قرار گرفتهسور 1614آیه  مشابهی وجود دارد که توسط ودود در مطالعه یهاتیموقع

 به موضوع شاهدان قانونی پرداخته است. هاآنکه در 

                                                           
1 Wadud, Qur'an and Woman 69 

1 Wadud, Qur'an and Woman 64. 
9 Wadud, Qur'an and Woman 64. 

ِن ِمَّْن َأَجٍل ُمَسمًّي فَاْکتُ ُبوُه....واسَتْشِهُدوا َشهیَدْيِن ِمْن رِجاِلُکْم فَِإْن َلَْ َيُکوان رَُجَلْْيِ فَ َرُجٌل َو اْمَرَأات اي َأي َُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإذا َتدايَ نْ ُتْم ِبَدْيٍن ِإيل». 4 
َر ِإْحداُُهَا اْْلُْخري... ه اید هر گاه به یکدیگر وامی تا مدت معینی شما ای کسانی که ایمان آورد » ؛« تَ ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحداُُها فَ ُتذَکِ 

و اگر به دو مرد دسترسی نبود ، یک مرد و دو زن از گواهانی که خود  ردان و آشنایان به گواهی بگیرید و دو گواه از م.... دادید آن را بنویسید 

 « ...یاوردو ب، تا اگر یکی از آن دو یادش رفت دیگری به یاد اا دیانت و تقوایشان را می پسندیدشم

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=282
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=282
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نها ، اگر تشاهد است عنوانبهقانونی نیاز به دو نفر مرد  یهاتیموقعکه در  دهدیمبخشی از این آیه نشان  

 .بجای یک شاهد مرد گواهی دهند توانندیم، پم دو شاهد زن به یک شاهد مرد در دستر  بود

، اما اگر دو شاهد مرد وجود نداشت ،شوندیمدو شاهد از میانِ مردان شما فراخوانده  که کندیماین آیه بیان  

تا اگر یکی از شاهدان زن اشتباه کرد،  شاهد گواهی دهند نعنوابه توانندیمیک مرد و دو زن در میان شما 

آیا یک شاهد  ،پرسدیم، ودود چنین ه تفسیرهای رایج در مورد این آیهدیگری به او یادآوری کند. در پاسخ ب

 1؟دو زن قرار گیردجای  تواندیم یخوببهو بنابراین، آیا یک مرد  است با دو شاهد زن برمرد برا

که  گرددیبرمکه آیه به یک بافت تاریخی خاص  کندیماو به این نکته اشاره  ،«خیر»این است:  ،پاسخ ودود

به حدی که اگر یکی از شاهدان زن بود، او  ،توانند به شهادت دروغ یا نادرست وادار شونددر آن بافت زنان می

 1.او را به شهادت دروغ وادار کنند خواهندیماز طرف مردانی قرار گیرد که  سوءاستفادهمورد  توانستیم

گفت این آیه مشکل  توانیمآیه یک بیانیه عمومی یا جهانی در مورد مردان و ارزش نسبی زنان نیست،  ،بنابراین

 .کندیمآشکاری برای آن پیشنهاد  حلراهمورد خطا  قرار داده و  بافت تاریخی زمان نزول وحی خاصی را در

ارزش اخالقی و انسانی  بودن کمتردال بر نصی و  یاهیفرض هرگونهکه بافت تاریخی  کندیماو چنین استدالل 

بانوان در امور  یناآزمودگو  یتجربگیبنماید. عالوه بر این، با توجه به بافت آیه، نفی می را یک زن از مرد

 .9قانونی نسبت به مردان در حال حاضر امری منسوخ هست

با  تواندینم، بافت کنونی قانونی استفاده کند یهاتیموقع، اگر حتی کسی بخواهد از این آیه فقط در بنابراین 

 .است زیبرانگبحثی بسیار ایک شاهد مرد با دو شاهد زن مسئلهبافت تاریخی مطابقت داشته باشد و جایگزینی 

 سوره نساء 34در آیه « اطاعت»تحلیل واژه  :4-2-2

خواهد تا در نماید که در خالل آن از مردان میبه بخشی از آیه اشاره می ودود با استفاده از معانی مشابه مجدداً 

 داشته باشند. هاآنهنگام نزاع با همسران خود رفتار مناسب با 

ُغوا َعَلْیِهنَّ » :میخوانیم «َعَلٰى بَ ْعضٍ الرِ َجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَا َفضََّل اَّللَُّ بَ ْعَضُهْم »یه در ادامه آ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفاَل تَ ب ْ
اگر همسران شما  کهمتوجه شد  توانیم «نجویید هاآنو اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر » ؛«َسِبیاًل 

                                                           
1 Wadud, Qur'an and Woman, 65 

1 Wadud, Qur'an and Woman 66 

9 Wadud, Qur'an and Woman 65.  
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از شما  هاآناگر »در خواندن عبارت شرطیِ ستم ندارید.  گونهچیهحق  هاآندیگر بر  ،کنندیماز شما اطاعت 

 کندینمامر قرآن ، اندکرده فرضکه دیگر مفسران  طورهمانکه  کندیمودود به این نکته اشاره  «کنندیماطاعت 

ودود از آیه به بافت تاریخی  خوانش نمودن این آیه، ترروشن منظوربه 1.زنان از شوهران خود اطاعت کنند

زدواج زن تحت اطاعت مرد ااز هنجارهای عمومی این بود که با  یکیآن؛ که در گرددیبرمعربستان قرن هفتم 

 یهانمونهاو چنین استدالل نمود که این آیه  1.کردندیمکه در آن زنان از شوهران خود اطاعت ؛ دیآیدرم

خاصی را شرح و مورد خطا  قرار داده، اما این مدل از  بافرهنگنی خاصی از ازدواج در شرایط و دوره زما

 .توصیه نشده استقرآن خوانندگان  یهمهازدواج برای 

 225 سوره واقعه آیه ،214 هیآسوره طور  ،543 سوره دخان آیه اتیدرآ« حورالعین»تحلیل واژه  :5-2-2

که  رودیمسمت عباراتی پیش ه او ب ،کندیمهدایت قرآن اریخی همچنین ودود را در مسیر خواندن ت تباف

 .برندیمسر ه منان در انتظار لذت بهشت بمؤ

است که اغلب به معنای قرآن در  نیحورالع اصطالحبهدغدغه خاص ودود در مورد ارجاعات نامتعارف 

شود. محسو  می هاآنبهشتی، پاداش  مؤمناست که همراهی حورالعین با مردان  روخو و  چشماهیسزنانی 

که زنان اشیایی  کندیمزیرا چنین استدالل  ،آورده است وجود بهاین تفسیر مشکالت بسیاری برای محققان 

اشاره به زیبایی زنان و اینکه توجهی به  نیچنهم ،شودیمبه مردان استفاده  یدهپاداشبرای  هاآنهستند که از 

در عبارت العین نشان د، خصوصیات فیزیکی ازواج بهشتی پاداش زنان بهشتی نشده است. با توجه به بیان ودو

از قرآن مرد عر  قرن هفتم عربستان است.  موردتوجهکه  کندیمخاصی  دئالیاکه اشاره به زیبایی  شدهداده

 6و آرزوهای مرد عر  همان زمان همخوانی داشته است. دئالیازنان بهشتی توصیفات خاصی کرده است که با 

که چنین  کندیمودود چنین استدالل  ،آوردیمرا فراهم  هاخواستهاغلب آن عالیق و قرآن د، گرچه در بافت خو

بسنده قرآن اگر به خوانشی لفظی از توصیفات  ،استعاری درک شود صورتبهتوصیفاتی از زنان بهشتی باید 

از بیان  گونهنیا توانیمکنند در کل زنان زیبای بهشتی پاداش دریافت می واسطهبهکه صرفاً مردان بهشتی کنیم 

                                                           
1 Wadud, Qur'an and Woman 11 

1 Wadud, Qur'an and Woman 11.  

 َكَذِلَك َوَزوَّْجَناُهم ِبُوٍر ِعْيٍ . 3 
 ُمتَِّكِئَْي َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة َوَزوَّْجَناُهْم ِبُوٍر ِعْيٍ . 4 
 َوُحوٌر ِعْيٌ . 5 

6 Wadud, Qur'an and Woman 55 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_54_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_54_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
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منان، هم زنان و هم مردان که وارد بهشت مام مؤی همسران مطلو  برای تقرآنی استدالل نمود که وعده

 1.وجود دارد شوندیم

 اتیدرآ« مردان قرار گرفتنخطاب مستقیم »تحلیل  :6-2-2

به این موضوع پرداخته است و  هاهیآدر بسیاری از قرآن پردازد که چرا ودود به این موضوع می ،تیدرنها

شخص دوم و  عنوانبهمردان را  قرآن،مستقیم مورد خطا  قرار داده است ) طوربهرا  مؤمنتنها مردان  ،بعدازآن

 (است زنان را شخص سوم مورد خطا  قرار داده

است بنابراین ممکن  ،را نه زنان ،دهدمورد خطا  قرار می مردان راقرآن که  رسدیمنظر ه ب ،در این موارد 

 .هدایت قرآنی ندانسته است یستهیشاها را بیشتر در اولویت قرار داده و یا اینکه زنان را در برابر مردان آن

آگاه است، توجه  کامالًتاریخی و اجتماعی زمان نزول  یهابافتکه قرآن، از  کندیمودود ادعا  ،در این مورد

است و در برقراری عدالت اجتماعی امتیاز و رجحان بیشتری  هاآنخاصی به افرادی داشته که قدرت در دستان 

 جهیدرنتدر جامعه عربستان در قرن هفتم مردان نسبت به زنان برتری و قدرت بیشتری داشتند،  ازآنجاکه 1دارند.

 ؛محروم جامعه داشتند یهاگروها تعدی نسبت زنان و دیگر توانایی و مسئولیت بیشتری در مواجهه ب هاآن

 9است. شدهمیتقسکه عدالت از قوی به ضعیی  شدهنازلدر شرایطی قرآن  ،بنابراین

تشخیص قرآن اما تنها به این دلیل که  اندقرارگرفتهمرکز هدایت قرآنی  درواقعبنابراین، در آن شرایط مردان  

. بدین اندداشته بیشتری برای اصالحات اجتماعی یریپذتیمسئولداده که در زمان نزول وحی مردان ظرفیت و 

و نه اینکه شاخصی  اندقرارگرفتهمورد خطا  قرآن بازتا ِ بافت تاریخی نزول  منظوربهقرآن ترتیب، مردان در 

 ارجحیت و اولویت داده شود. دورانی باشد تا به مردان در همه

 ودود آمنهبه تحلیل نصوص با رویکرد بافت تاریخی از نگاه کلی پاسخ  :3-2

ی اه اولویت همیشگی با مردان؛ نمونهبرای تدقیق امور فو  و کمرنگ جلوه دادن استدالل ودود در زمین

ر در زبان عربی به معنای کَذَ .مرد و زن است یجابهن ی ر و اُکَکاربرد دو واژه ذَ زنان؛ ئلامس از تأثیر آیات بر

به حیوان نیز نسبت  ؛اندکاررفتهبهطور که برای انسان ن ی همانو اُر کَذَ .به معنای ماده است ن یاُو  «نر»

                                                           
1 Wadud, Qur'an and Woman 51.  

1 Wadud, Inside the Gender Jihad 115 

9 Wadud, Inside the Gender Jihad 115 
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این دو واژه در مورد انسان  «اَي أَي َُّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى» سوره حجرات؛ 91 هیآ در .اندشدهداده

ِبِل اثْ َنْْيِ َوِمَن اْلبَ َقِر اثْ َنْْيِ ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم اْْلُنْ ثَ َیْْيِ » و در آیه کاررفتهبه  .نداهبرای حیوان استعمال شد ،«َوِمَن اْْلِ

حیوان و جنسیت  ؛هواژ دو این ییمعنا یهامؤلفه که آیدمی دستبه  ،و کاربرد و کاربردهای مانند آند از این

اما کاربرد آن در مورد  ؛جنسیت آن حیوان است دهندهنشانتنها  ،کاربرد این واژه در مورد حیوان .هستند

که در زبان فارسی در مورد زن مانند آن ؛د جنسیتی آن استععد انسانی و تمرکز بر بُانسان در نظر نگرفتن بُ

 .دنوربه کار  «نر»و  «ماده»و مرد دو واژه 

زبان مذکور در  یهاواژه .اختصاص نداشتن کاربرد آن به قرآن است ،دو واژهاین نکته اول در بررسی  

 ،از شعرای دوران جاهلیت و اسالم ،هیرز عب بندر قصیده معروف ک .اندکاررفتهبهدر مورد انسان  زعربی نی

 یرینو«)طالت سالمته يومًا علی آلة حدِبء حممول کل ابن انثی و إن.»است کاررفتهبهدر مورد انسان  اُن ینیز واژه 

نه  ؛حیوان وجود دارد ،رکَو ذَ اُن یمعنایی دو واژه  یهامؤلفهچه در اگر ،وه بر اینعال (495 16،  1419

حسا  متحرک »بلکه حیوان به معنای اعم که فالسفه آن را  ،ی که در مقابل انسان استیحیوان به معنا

عد انسانی را گرچه بُ ،کاربرد صفتی که مشترک بین انسان و حیوان باشد ،در این صورت .خوانندیم «بااراده

 دهینادلزوماً به معنای قصد  ،زیرا قطع نکردن معنای انسان؛ تحقیری هم در آن وجود ندارد ؛گیرددر نظر نمی

آزار که و بی مهربان ،خشمگین ،چابک ،چا  ،مانند الغر ییهاصفتاز همین روست که  .نیستاو  گرفتن

گونه تحقیری ، هیچشوندیموقتی در مورد انسان استعمال  ؛دنرومی به کاریکسان برای انسان حیوان  طوربه

و کاربرد آن در  کنندیمحیوان به معنای اعم و جنسیت داللت  دو مؤلفهها به تن و واژهاین د .برندارنددر 

و ماده در مورد انسان در زبان فارسی همراه با نر  هواژدو که کاربرد این .ی به همراه نداردرتحقیمورد انسان 

دو که سبب انصراف معنای این  یاگونهبه ؛در مورد حیوانات است هاآنبه دلیل کاربرد فراوان  ؛تأخیر است

نادیده  ،انسان در موردی حیوان به معنای اخص یلفه معناؤبا م ایکاربرد واژه .واژه به حیوان شده است

، 1934تحقیقات زن و خانواده، مرکز و زبان قرآن، تیجنس دهقان، مجید،) .تحقیر است بعد انسانی او و سبگرفتن بُ

 (119-111ص 

هایی است که در ظاهر توصیفی فرودستان وجود واژه ،های قرآنرسی جنسیت و واژهبر در گریدمسئله 

ُتمْ  » فهیشرآیه  .از زنان دارد زنان را  ،در خطا  به شوهران (119،بقره) «ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ِشئ ْ

 ؛دارند حضور ریگ میتصم و فعال هایانسان قشن در این تشبیه مردان طرفکیدر  .کندمی بیهبه کشتزار تش

که در برابر تصمیم شوهران کشاورز منفعل  اندجان تصویر شدهی بیئاشیا عنوانبه زنان ،دیگر طرف در اما

 .دینمایماز زنان ارائه  هکه این استعاره تصویری فرودستان رسدیمبه نظر  .هستند
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در این فرهنگ یکی از تشبیه  .ی تشبیه بسیار کاربرد داردشفاه فرهنگ و در قرآن زبان ماهیت حثدر ب

ت صور سیوحسنسبت به اشیای م معموالًنیز ها تشبیه .پرکاربرد و مفید برای تبیین و استدالل است یهاراه

آیه شریفه در پاسخ به پرسشی  .دنکانسان با آن زندگی می واست  لمو گیرد که در اطراف انسان ممی

هنگام نزدیکی با همسران خود از  مسلمانان .است جادشدهیااست که برای مسلمانان در مدینه  شدهنازل

 .نمودندد نزدیکی میخو همسران با روهروب از فقط که یهود برخالف ،کردندیممختلفی استفاده  یهاراه

 (594:1،   1415طبری، کردند )یمرا به حیوانات شبیه  هاآنرفتار سرزنش و این مسلمانان را به دلیل  ،هودی

 دم لیتولاست و برای  دم لیتول ،فرماید که هدف از نزدیکیمی ایقرآن در پاسخ به چنین مسئله

 اینجا در آنقر .اهمیتی ندارد ؛که از کدام طرف نزدیکی انجام شوداین ؛محل دخول یکی باشد نکهیبعدازا

 .از تشبیه استفاده نموده است ،از بیان مستقیم این مسئله و برای فهم بهتر آن پرهیز و اد  رعایت برای

به  از حرث که است ییاعنم ؛کند نوعی تحقیر را در ذهن تداعی ثرحشود تشبیه به چیزی که باعث می 

 یرازیشمکارم  ،1914 یتیآ ،1969 انیانصار ،  1415،فوالدوند) شتزاربه کرا این واژه  معموالً .آیدذهن می

 شود؛و معنایی که از آن به ذهن متبادر میشود می ( ترجمه1961 یاقمشهالهی )شانی افربذ ( یا محل1919

محل »و  «افشانیمحل بذر» در تفاسیر نیز به معنای پاشی.رذآماده ببدون درخت و گیاه و است زمینی 

 بهیعجابن  ؛161:1،  1411 یثعلب؛ 1:63،   1415 یطبر ؛416:1،   1411 یاندلس) .شده است معنا «کاشتن

َكَمَثِل  آیهدر  .باشدنبدین معنا  در این آیه حرثرسد اما به نظر می (161:1،  1411 یمظهر ؛159:1،  1413
 که بادی؛ است شدهاشاره واقعیت این به (111،عمران آل) رِيٍح ِفیَها ِصرٌّ َأَصاَبْت َحْرَث قَ ْوٍم ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم فََأْهَلَكْتهُ 

که یا به معنای زمینی تواند ینم کاربرد ث در اینر. حکندیمرا تباه  ثرح ،ا به همراه داردر سرما خودسوز با

ته و ب ،بلکه به معنای زمینی است که در آن ساقه ؛است شدهدادهقرار  ذریا در آن ب است ذرپاشیآماده ب

 .را خرا  نموده استآن درخت وجود دارد و باد و سرما 

به معنای چیزی مانند حیوانات  (196،انعام) َوَجَعُلوا َّلِلَِّ ِمَّا َذرََأ ِمَن اْْلَْرِث َواْْلَنْ َعاِم َنِصیًبا در آیه همچنین حرث

، شده است بذرپاشیتازه  که آماده کشت است یا ینیزم .کنار گذاشت همس عنوانبهتوان آن را است که می

ل دارد یا خود محصول محصو ؛ بلکه زمینی مناسب است کهرسدینممناسب به نظر  چنین کاری برای

 .شودکنار گذاشته می همس عنوانبه

قرینه  .آیدمی به دست یای صحیحمعن ،بگیریم است محصوالتی که در مزرعهشامل به معنی  اگر حرث را

دیگر در  ؛خواهددنیا را میحرث کسی که  .ی دوم استمعنا بر یدیتأی نیز هآی در فراز پایانی «نصیب»مقارنه 

یا محصول  تآماده کشیا زمین ا محصول بیشتر از کشت ی نصیب .و نصیبی نیست ثآخرت برای او حر
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محل کشت حرث، رسد که وجه شبه زنان به به نظر می بعید ؛با توجه به این کاربردها .سازگاری دارد شدهکشت

 .استحرث رسد محل روییدن و محصول دادن بیشتر به ذهن میکه  یهشب وجهبلکه  ؛باشدحرث بودن 

پا به دنیا  د؛ه انسان کاملی تبدیل شدنب کهیهنگامیابند و شوند و رشد میفرزندان در رحم زنان متولد می 

اگر  .دنرسیابد و به تولید محصول میدر آن رشد می هابوتهو  هاساقه ،که درختان یامزرعهمانند ؛ گذارندیم

 ،زن در این تشبیه موجودی منفعل و مرد در سوی دیگر ؛بدانیم بذررا به معنای محلی برای پذیرش حرث 

بدانیم که بذرها  یامزرعهرا به معنای حرث اما اگر  ؛شودو فعال نمایش داده می ریگ میتصمموجودی  عنوانبه

 ؛دهندکه محصول می ییهابوتهو  هاساقه ،زمینی با درختان ؛شوندبه گیاه کامل تبدیل می ؛ابندییمدر آن پرورش 

 .قش فعال برای مرد برجستگی ندارندنقش انفعالی برای زن و ن

اما معتقد است  ؛داندمی ترا به معنای محصول کش حرث ،با استناد به تعدادی از آیاتوم مصطفوی نیز مرح

این آیه  یو .شودیمبرای انسان حاصل  حرثکه با دیدن  یهستج اهتبو ا ت سرورحال حرثو چه شبه زنان به 

دیدن اما از اینکه  (116:1، 1961،مصطفوی د.)اندانستهان هرداند که زنان را مایه آرامش شویرا مانند آیاتی م

بودن  انگیزحفرنیز  حرث به شبه زنان وجهنتیجه گرفت که  توانینم انگیز است؛حمزرعه و درختان سرسبز فر

ی به کار یزانمادی از فرح عنوانبهتواند می حرثچنین ادعایی صحیح است که اثبات شود در صورتی  .است

این در صورتی است که  .رودنمادی برای شجاعت به کار می عنوانبهدر زبان عربی که اسد  گونههمان ؛رود

؛ داشته باشد زبانانعر در فرهنگ  حرث یهایژگیویشتری نسبت به سایر ویژگی مذکور بروز و برجستگی ب

ث حر»و  «هخرث اآلحر»نند در مواردی ما ثبلکه استعمال حر؛ اندنکردهاما ایشان این برجستگی را اثبات 

ص  تحقیقات زن و خانواده، مرکز و زبان قرآن، تیجنس دهقان، مجید،).دهدخالف آن را نشان می (11ی،شور) «دنیاال

114-115) 

مستقیم مورد  طوربهرا  مؤمنتنها مردان  این نمونه را م ال زد که توانیم ودود در پاسخ به تیدرنهاکه 

 .داده استنخطا  قرار 

 موهبت و عقلی و لفظی علوم رشتهکی سایه در جز الهی کتا  تفسیربا توجه به نظر برخی مفسران؛ همچنین 

 :ازجمله نیست، ریپذامکان الهی

 .است لغت علم آن متکفل که الفاظ شناخت -1

 .است اشتقا  علم آن، بیانگر که دیگر برخی با الفاظ از برخی مناسبت -1

 .است نحو و صرف علم آن بیانگر که کلمه آخر اعرا  و سازی صیغه یعنی الفاظ عوارض شناسایی -9
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 .مختلی اتقرائ شناسایی -4

 .برندیم نام اخبار و آثار علم به آن از و است پیشینیان سرگذشت به مربوط آنچه باألخص آیات نزول نشأ -5

 و نماز درباره خدا رسول گفتار مانند است؛ گشته نقلقرآن  مبهمات و مجمالت درباره خدا رسول از آنچه -6

 .است پیامبر سنت در هاآن شرح که زکات

 بحث اصول علم در هاآن از که اختالفی و اجتماعی مسائل و خاص و عام منسوخ، و ناسخ شناسایی -1

 .شودیم

 .کندیم بحث هاآن از فقه علم که اسالمی یهااستیس و آن آدا  و دین احکام شناسایی -6

 .شودیم گفتگو کالم علم در هاآن از که عقلی براهین و ادله شناسایی -3

 امیرالمؤمنین از س م کند؛ عمل و بداند که دهدیم قرار کسی اختیار در را آن خدا که موهبتی علم -11

 علم؛ ما حسنبأ فلیعمل رادنیأ من»: گفت چنین و درآمد سخن به روزی حکمت که کندیم نقل (السالمهیعل)

 «.کند عمل احسن نحو به داندیم که آنچه به است حکومت خواهان هرکم

 اهتدوا والذین»: دیفرمایمقرآن  لذا و دهدیم رخ صالح کارهای انجام سایه در الهی موهبت این: دیگویم س م

 (11/)محمد .مییافزایم هدایتشان بر ،اندکرده عمل دانندیم آنچه به و اندافتهی هدایت که کسانی ؛«هدی زادهم و

 رأی به تفسیر هرگونه از مفسر که شودیم سبب الهی موهبت همراه به علوم این از آگاهی»: ندیفرمایم آنگاه

 طبعاً  گروه این ؛نباشد فراهم او نزد ادوات و ابزار این که است گروهی آن از رأی به تفسیر رونیازا؛ آید بیرون

 مقدمه اصفهانی، راغب: ک.ر)« .رسد واقعبه هرچند ؛است خطاکار فردی چنین و ردیگیم پیش گمان و تخمین راه

 (ش..ه 1969، دارالدعوه التفاسیر، جامع

 باطن از مقصود است؛ دانش و علم آن درون فرمان، و حکم آن ظاهر است، باطنی و ظاهر دارایقرآن زیرا  

 ترژرف و ترقیعم که دوم معنی به نخست معنی از توانیم که است آیه دار سلسله اصطالحبه یتودرتو معانی

 ظاهر در همگی و اندوستهیپهمبه ملزوم و الزم صورتبه که تودرتو معانی این همه حالنیدرع اما برد؛ پی است

 بلکه نبوده؛ ممنوع باطن به تفسیر نوع این مسلماً ،دهدیم گواهی آن بر آیه از یاجمله یا لفظی و دارندشهیر آیه

 (.11ص ش، .ه 1961اول، اعتماد،: قم هرمنوتیک، سبحانی، جعفر).استقرآن  عظمت بر گواه معنا یک به و مجاز

منجر به نگره  ؛ این امردین برساخته از شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی است مییبگوهمچنین اگر 

زمان خاص نزول را و ایشان  کردخواهند وحی را یک جهش معنا  صورت نیا؛ که در مارکسیستی خواهد بود
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 با امر این البته هست( زمان بر ناظر که معنا این به) رندیگیمبودن را در نظر  بازمانبلکه  ؛رندیگینمدر نظر 

  .ندارد تداخلی ما سنتی مباحث

 نتیجه

اوالً انگیزه نزول قرآن تاریخی نیست، پم اصل اینکه قرآن  که؛ نظرات آمنه ودود بیان شد ایرادهای سابق بردر 

 گونهچیه که است رأی به تفسیر بارز مصدا  تفسیر، نوع این باشد را منکر شدیم و شدهنازلدر پی حوادث 

و بیـانگر اسـبا  النـزول  تواندیملذا هر آیه  ؛دارای بطون متعدد استقرآن  چراکه؛ ندارد علمی ارزش

یک آیه در  چراکه؛ استدر تمام اعصار قرآن متعدد باشد. این ویژگی، رمز جاودانگی و هـدایتگری  یهامصدا 

مصداقی خاص  یا نـزول بیان سبب ثانیاً .داراست راهر زمان و موقعیتی قابلیت حمل مسائل مختلی 

قرآن به غرض هدایت و تربیت الهی مخاطبان  کهدهد این امر نشان می ،درواقع .معنای آیه نیست محدودکننده

وگو کند ها گفتبا مسائل و موقعیت فرهنگی و اجتماعی مخاطبان با آن ارتباطیبتواند نمی رونیازاو  شدهنازل

نیست که قرآن را  یاگونهبهها باشد؛ اما مسئله این است که این التفات به مسائل عینی عصر نزول و هادی آن

ی که در حصار تنگ اقتضائات آن عصر محدود گردد و برا به یک محصول فرهنگی و متنی تاریخی تبدیل کند

مایه ماندگی فرهنگ آن عصر در درونباشد و یا مضامین باطل برخاسته از جهل و عقب توجهقابلاعصار دیگر 

وحیانی راه یابد؛ بلکه قرآن در عین عطی توجه به مسائل و حوادث عصر نبوی هرگز در برابر عناصر فرهنگی 

 گیرد.در پیش می و اجتماعی آن عصر منفعل نبوده و با برخوردی فعال رویکردی اصالحی

بر این ؛ رودینمرأی و نظر تمام مفسران به شــمار  مـفسر ک، نباید فراموش کرد که تفسیر یافزون بر این

  ؛نه در محتوااست ث در نازل شدن عاز شرایط ب متأثر و شدهنازل هاانسانن برای هدایت آقراسا  

به معنای برساخته تاریخ اگر اما  است صحیح باشد تاریخیک معنا ناظر بر اتفاقات به  یمندخیتاراگر  رونیازا

 .خواهد بودغلط پذیرش آن  ؛باشد

 فهرست منابع
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