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  مقدمه. 1
 تفسير و فهم در پنهان عوامل تأثير ،ديني متون تفسير حوزة در نوين هاي بحث از يكي
 معيشت، سطح استعداد، و آگاهي ميزان سن،  ُ      خ لقيات، مانند مواردي از ها، پژوهش در. است

 در .اند گفته سخن تفسير در مؤثر عوامل نقش در مفسر تيجنس البته و يبوم فرهنگ
 خاص بيني جهان و فهم ةپاي بر بايد زنان ها، يافت ره از يكي مبناي بر جنسيتي، مطالعات

 مردان براي صحيح طور به گاه هيچ شفهم كه ،زنان ةويژ نيازهاي به عنايت با و خود
 مفروض با نظران صاحب از بسياري. بپردازند مسائل تحليل و تجزيه به نيست، پذير امكان
 اند پرداخته گوناگون هاي حوزه در بشر معرفتي دستاوردهاي بررسي به ،ها تفاوت اين گرفتن

 امروزه بنابراين،). 3: 1388 بستان،( اند شده زنانه نگاه با بشري معارف بازسازي خواستار و
 و تفسيرها در جنسيت تأثير ئلةمس ،زنان مطالعات ةحوز در جدي مباحث از يكي

 تفاسير مسلمانان اسالمي، فرهنگ تاريخ يط در). 35: 1385 مهريزي،( هاست تحليل
 زنان و اند نوشته مردان را تفاسير اين عمدة داشت توجه بايد اما اند، نوشته قرآن بر بسياري
 كه اين فرض با كه شود مي مطرح لهئمس اين بنابراين،. اند يافته عرصه اين در اندكي مجال
 چه چنان دارد، اساسي تفاوت مردان شناخت و فهم با مقدس متون از زنان شناخت و فهم
 چه آن با شانتالش محصول آيا كنند، ارائه را قرآن از شانتفاسير و يابند تري بيش مجال زنان
  .شود مي تحليل و تبيين چگونه ها تفاوت اين و بود خواهد متفاوت اند كرده ارائه مردان

 قرآن عنوان با كتابش در ،مريكاي اويرجينيا ايالت در ولث كامن دانشگاه استاد ،ودود آمنه
 زن از موجود تلقي دهد نشان است كوشيده 1زن يك منظر از مقدس متن بازخواني: زن و
 و اند نداشته قرآن تفسير و فهم در سهمي زنان كه است آن سبب به اسالمي جوامع در

 كتاب فرعي عنوان كه طور همان. است بوده حاكم مردساالرانه نگاه جوامع اين بر همواره
 واقعي نگاه و كرده بازخواني را قرآن متن محور زن يافتي ره با است مدعي او دهد، مي نشان
 روش مباني، بررسي و معرفي حاضر مقالة هدف. است نمايانده انزن منظر از را زن به قرآن

 و مقدماتي نكات شامل مقاله نخست بخش. است كتاب اين در ودود آمنه هاي ديدگاه و
 كتاب از گزارشي شامل دوم بخش ؛است محور زن يافتي ره با متن خوانش دربارة مبنايي
 و مباني معرفي به ،دهد مي تشكيل را مقاله اصلي بخش كه ،سوم بخش است؛ ودود
  .دارد اختصاص او هاي ديدگاه تحليل و شناسي روش
  

  مقدماتي نكات. 2
 نظـري  بحـث  بـه  نخسـت  دستة )الف: شود مي تقسيم دسته دو به مقاله اين مقدماتي نكات
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 اساسـي  پرسـش  ايـن  به پاسخ پي در و پرداخته جنسيت و زبان ارتباط دربارة شناختي زبان
 پيشـينة  به دوم دستة )ب ؟است ثيرگذارأت متن از او برداشت در مفسر جنسيت آيا كه است
 دهد مي نشان و يافته اختصاص ودود آمنه از پيش مقدس متن فمينيستي و محور زن يافت ره
  .است داشته سابقه مسيحي الهيات محققان ميان در او از پيش ودود آمنه مشابه يافت ره

  
  شناختي زبان هاي بحث 1.2

 هـاي  بررسـي  لزوم و سو يك از فمينيستي هاي نظريه گسترش و امروز دنياي اخير تحوالت
 تحقيقـاتي  و مطالعـات  به شد مي قلمداد طبيعي و بديهي اين از پيش كه مباحثي در تر جدي
 چـالش  به را جنسيتي نابرابري هاي عرصه نوين رويكردي و نو نگاهي با كه است زده دامن
 گروهي ،ميان اين در كه چنان ؛است شده انجام مختلفي هاي حوزه در مطالعات اين. كشد مي
  .اند پرداخته جنسيت و زبان ةمقول به اجتماعي شناسان زبان از

  جنسيت و زبان 1.1.2
 و دانند مي شناختي زبان هاي گوناگوني از بسياري عامل را جنسيت ةلئمس محققان از گروهي

 دخيل گفتمان سبك حتي و زبان دستور كارگيري به تلفظ، واژگان، از استفاده در را امر اين
 ميان در را خود جاي ،سو  اين به 1960 دهة از »جنسيت و زبان«عنوان . دانند مي

 در كه شد نوشته متعددي مقاالت و ها كتاب ،ها سال اين طي. كرد باز زباني هاي پژوهش
 قرار نظر مد زبان كارگيري به در جنسيت نقش و زبان در جنسيتي تبعيض اهميت ها آن

 بر مردان ةسلط كه بودند باور اين بر كردند مي فعاليت حوزه اين در كه محققاني. گرفت
 مردان از تر فرودست سطحي در اجتماع در را زنان موقعيت و شده زباني تفاوت باعث زنان
  ).184: 1381 فر، نوشين( است داشته نگاه

 ؛است ضروري و الزم زبان در جنسيت متغير تأثير به پرداختن ،شناسي زبان ديدگاه از
 مفاهيم كه جا آن از و سازد توانا مي زبان تر دقيق توصيف در را شناس زبان زيرا

 هاي برداشت اند،        چندب عدي مفاهيمي جنسيت مفهوم جمله از و فرهنگي  ـ   اجتماعي
 پژوهشي هاي حوزه در ويژه به ،نگري سطحي نوعي به منجر مفاهيم اين از مطلق و     ب عدي تك
  ).162: 1387 اردكاني، داوري( شود مي

 معـرف       ً  عمومـا   جهـان  بـه  نگـرش  ةنحـو  و بيان طرز كه است اين از حاكي ها پژوهش
 در تغييـر  لزوم و است گرفته شكل آن در كه است روزگاري اجتماعي و فردي هاي گرايش

 را آنـان  ادبيـات  ،نتيجه در و نگاه در تغيير زنان اجتماعي هاي فعاليت و شغل زندگي، ةنحو
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 آشـكار  را شـان  شـده  سـركوب  هـاي  ناگفته و ها خواهش ،خود جديد نگاه در زنان. طلبد مي
 ديگـري  متفـاوت  نگاه حقيقت، در. پردازند مي گذشته محور تك زبان بازنگري به و كنند مي
 جايي است، زبان در گرايي جنسيت و زدگي جنسيت ،ددار وجود زبان و جنسيت دربارة كه
 ديـده  ،اند زبان در حتي جايي هر در جنسيتي تبعيض رفع در پي كه ،ها فمينيست پاي رد كه
 كار  به مردان نفع به و است مردانه اصوالً زبان كه دارد اشاره مسئله اين به نگاه اين. شود مي
  ).172- 167 :همان( رود مي

  زبان و فمينيسم 2.1.2
 غيرفمينيست شناسان زبان هم و فمينيست شناسان زبان هم را زبان در جنسيت پديدة
 كشف در راستاي تر بيش را شانهاي پژوهش ها فمينيست كه تفاوت اين با اند؛ كرده بررسي

  ).1388، زاده دهقاني( دهند مي جهت آن با رويارويي نيز و زبان در زنان فرودستي تحليل و
 متفاوت اي گونه  به زبان را زنان كه اند دريافته گوناگون هاي زبان بررسي با شناسان زبان

 زنانه، زبان و نگاه با كه شود مي تالش فمينيستي ادبي نقد در. برند مي كار  به مردان با
 و ها خصلت و شناسي زبان نيز فمينيستي شناسي زبان در. شود بررسي و نقد رايج ادبيات
 در) Spender( اسپندر. است نظر مد مردانه زبان با آن هاي تفاوت نيز و زنانه زبان ساختار

 به معنادهي و بخشي نظم براي كه كند مي بيان )Man Made Language( مردساخته     ِزبان 
 بلكه ،نيستند طبيعي كنيم مي زندگي آن با كه قواعدي نياز است؛ قواعديبه  جهان

 مردمعيار       ِمعنايي  قواعد ها آن ترين مخفيانه حال عين در و فراگيرترين از يكي. اند مردساخته
 بندي طبقه فرض اين با را جهان ناگزير ،كنيم مي استفاده قواعد اين از كه زماني تا و است
 سلطه قدرت، از موقعيتي در مردان وي، نظر از. است مرد معيار و بهنجار      ِانسان  كهكنيم  مي
 زباني و كنند گذاري نام يشخو ديد ةزاوي از را جهان اند توانسته كه اند داشته قرار كنترل و

 با اند بوده مجبور زنان كه فضاست اين در. است مناسب خودشان اهداف براي كه بسازند
 ي است كهزبان چنين و كنند بيان را شاناحساسات و عقايد نبوده آنان ةساخت كه زباني

  ).1388، زاده هقانيد← ( است داده قرار زنان ادراك و تجربه براي را هايي محدوديت
 فمينيسم هاي موضوع ترين محوري از يكي به» زنانه زبان« بعدها ،ها بحث اين پي در
 زبان گيري شكل با كه شدند باور اين بر و رفتند جلوتر گامي ها فمينيست البته ؛شد بدل
 آمنه محور زن يافت ره بهتر فهم براي. كنند حذف را مردساالري عمدة بار قادرند زنانه،
 مسيحي الهيات در را نگاه نوع اين نخست پيشينة باشد جا به شايد قرآن از ودود
  .كنيم جوو جست
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  الهياتي هاي بحث 2.2
  مسيحيت در موضوع پيشينة 1.2.2

» فمينيستي الهيات« از نبايد مسيحيت در ديني متون از زنانه خوانش موضوع گيري پي در
 ةده در كه است مسيحيت هاي آموزه بر مبتني فكري جرياني فمينيستي الهيات. بود غافل

 ةجامع در مرد و زن كامل برابري و زنان ديني حقوق احياي شهدف و گرفت شكل 1960
پژوهان  دينمعاصر انكارناپذير است و پژوهي  دين درتأثير الهيات فمينيستي . بود مسيحيت
دليل تأثير اين جنبش فمينيستي در نگاه ؛ به اند كردهبدان اعتراف صراحت  بهمعاصر  ةبرجست

 داران طرف ياعتقاد و ياتياله اتيمدع نيتر مهم اخير، هاي دههگروهي از محققان الهيات در 
  .شود يم انيب اختصار هب يستينيفم اتياله

 فرهنگي، هاي حوزه در نوزدهم قرن دوم ةنيم از كه است تحوالتي مجموعه زنان جنبش
 يجنبش از جريان اين. است داده روي مدرنيته بستر در سياسي و اقتصادي اجتماعي،
 و فلسفه طرح به آن از و اجتماعي پردازي نظريه ةمرحل به و شده آغاز سياسي ـ  اجتماعي

 با چه آن. است شده منتهي فمينيستي شناسي معرفت به ،نهايت در و فمينيستي هاي دانش
 تاكنون نوزدهم قرن اواخر از كه است متنوعي عقايد و آرا ،شود مي ياد آن از فمينيسم عنوان

 و تبعيض اجتماعي، زندگي عمومي و خصوصي هاي حوزه در زنان فرودست موقعيت به
 تصاوير و كند مي اشاره ،شود يم تحميل آنان به جنسيت ةواسط به كه ،ستم و ظلم

 يا برابري كسب سوي  به را آنان و طلبد مي چالش به را جنسيت   ِاي  كليشه ةمردساالران
 اند آن پرداخته نقدبه  ها فمينيست كه هايي حوزه جمله از. خواند ميفرا زنان برتر موقعيت
 ،سنتي الهيات به انتقادي ديدگاهي با فمينيستي الهيات). 82 :1385 موحد،( است الهيات

 ،تحليل ةمقول ترين مهم و نخستين به منزلة ،جنسيت مفهوم طريق از ،مسيحيت آيين ويژه به
 و مردساالري از گزيدن دوري آن شاخص ويژگي است و الهيات در نو طرحي ايجاددر پي 
  .است جنسيت بر تأكيد

 قرن اواخر در زنان جنبش بر حاكم هاي انديشه به نيستييفم الهيات تاريخي هاي زمينه
 فعال ،)Elizabeth Cady Stanton, 1902( استانتون كدي اليزابت. گردد بازمي نوزدهم

 و نمادگرايي به كه است فمينيست دانان الهي نخستين هاز جمل زنان، حقوق مريكاييا
 با 1895 سال در وي. ه استداد نشان العمل عكس مسيحيت آيين ةمردان     ًكامال  مراتب سلسله
 اخالقيات اعتباردر  و كرد ارائه مقدس كتاب بر انتقادي تفاسيري ،زنان مقدس كتاب انتشار
 روي اديان ةهم كه بود باور اين بر وي. كرد ترديد مسيحي و يهودي سنت و مقدس كتاب
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 بر. است مسيحي زنان حقارت مؤثر عامل مقدس كتاب و كنند مي تحقير را زنان زمين
 نباشد خبري پدرساالري از آن در كه دهد ارائه انجيل از تفسيري كوشيد وي ،اساس همين

  ).499 :1373 گيدنز،(
 بـه  شان فقـط انتقادات در ها آن كه است اين دين باب در ها فمينيست نگرش گفتني است

 زنان عليه تبعيض و پدرساالري پيدايش در را اديان تمامي بلكه ،اند نكرده بسنده مسيح آيين
 اديـان  از كارانـه  محافظـه  هـاي  برداشـت  ،جديـد  هاي دين در كه معتقدند اينان. كنند مي نقد

و  تضـاد  در ليبـرال  اشـكال  و مدرنيتـه  بـا  اسـالم  و مسـيحيت  يهوديـت،  شـامل  ،ابراهيمي
 ميـان  بلكـه  جهان، و خدا ميان تمايز ايجاد تنها نه اديان اين هاي ويژگي از يكي .اند تعارض

  ).183: 1385 موحد،( است مرد و زن

  ديني متون از زنانه خوانش 2.2.2
 متون آنان زيرا ؛است ديني متون بازنگري در سعي فمينيستي هاي نحله هاي فعاليت جمله از

طبيعي اسـت كـه بـه سـبب      و دانند مي مردان برتري و قدرت تأييد عوامل از يكي را ديني
به دين مسيحيت نوشته  توجهالهيات فمينيستي با  ةآثار حوز ةخاستگاه غربي فمينيسم، عمد

هايي بـراي   تالشبا اين حال در اديان ديگر مانند اسالم، يهوديت و بوديسم هم  ؛شده است
متألهان فمينيست . ستي از دين و نقد قرائت مردساالرانه از آن انجام شده استيخوانش فمين
  .اند و منتقد قرائت مذكر مسلط در اديانپردازند  مينقش زن در تاريخ اديان  به بازخواني

 ايجـاد  فضـايي  تاريخ يتمام در غالب گفتمان منزلة به پدرساالري گفتمان اينان معتقدند
 برتري كه دارد قرار اي سنتي و فرهنگي هاي ارزش تأثير تحت و آن ةساي زير كه است كرده
 وجـود  بـه  فضـايي  چنـين  در دينـي  تفاسير كه جا آن از. است آن عناصر ترين مهم از مردان
 بـا  دينـي  متـون  قالب در كه اند گرفته قرار گفتمان اين تأثير تحت بسياري حدود تا ند،ا هآمد

 واقـع  مغفـول  ديني منابع از زنان هاي برداشت و ها ديدگاه راحتي به مردانه تفسيري و تأويل
  ).7 :1386 دستوري، و باستاني( است شده گرفته يدهدنا آنان فهم ،نتيجه در و هشد

 تحوالتي مسلمان جوامع در جهاني، ةعرص در نوگرايي گسترش با اخير هاي دهه در اما
 بسـياري  در انآن نقش و آمد جودو به زنان جمله از ،مختلف اقشار فرهنگي ساختارهاي در
 قرآن تفسير و ترجمه و ديني علوم ةحوز جمله از ،علمي و فرهنگي اجتماعي، هاي عرصه از

 تغييـر  ، باعـث كند را آشكار مي نگرش نوعدر حالي كه  ديني متون بازخواني. يافت افزايش
 قـرآن  از برداشـت  بـه  مسلمانان ،گرايش اين در. شود مي به آن مربوط متون از برداشت در

 ةفاهمـ  بـه  و منحصـر  ناپذير انعطاف و لفظي معاني در را خود مردان معتقدند و انتقاد دارند
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 و ناپـذير  انعطـاف  معـاني  بـراي  را قـرآن  دبايـ  كه است حالي در اين ؛اند كرده اكتفا شانتنگ
 و خواند ها فرصت و حقوق در مساوات و برابري مفهوم با عدالت با سازگار و شمول جهان

 مـرد  و زن برابري بحثموارد  از بسياري در ،جديد گفتمان اين در. جست بهره آن حرو از
 و تمكـين  قيموميـت،  مـرد،  رياسـت  برتـري  بـر  مبتنـي  كـه  آياتي شده سعي و شده مطرح

 و مرد و زن برابري بر مبتني جديدي معناياز آن و  شده ساختارشكنياست  زنان فرودستي
  ).15- 12 :همان ←( گيرد شكل زنان اختيارات ةتوسع و مردان اختيارات محدوديت

  اسالمي فمينيسم 3.2.2
 ديگر اديان در ديني متون ةزنان خوانش و فمينيستي الهيات باشد كهدرست  دعااين م شايد

 بوده اسالمي كشورهاي از برخي در مسلمان محققان از برخي ةانديش در ثيرگذارأت عوامل از
 با اسالمي هاي آموزه در بازنگري موضوع با اسالمي فمينيسم طرح به منجر كه است

 و خواه آزادي زنان كه است عنواني اسالمي فمينيسم. است شده تفسير و قرآن محوريت
 تبعيض عليه مبارزه و سياسي و اجتماعي ةعادالن حقوق كسب براي مسلمان برابرطلب
 مانند مسلمان، هاي فمينيست. اند نهاده خود بر اسالمي ايدئولوژي ارچوبهچ در جنسيتي
 تفسيرهاي از زنان عليه عدالتي بي و تبعيض كه باورند اين بر ديني، نوانديشان برخي

 از نه ،گيرند مي سرچشمه اسالمي هاي سنت در مردساالرانه منافع به معطوف و مغرضانه
 با را اوليه متون از نوين تفسيري بنابراين ؛است اسالم دين اصلي مرجع كه قرآن متن

 تشكيل را متنوعي طيف اسالمي هاي فمينيست. دانند مي ضروري غرضانه بي نگرشي
 دين پااليش برخي و اسالمي جوامع در جنسيتي عدالت تأمين را شانهدف برخي. دهند مي
. شود مي منجر قرآن از مجدد قرائتي به كه دانند مي نظري ةپهن در مردساالرانه تفاسير از

 هاي فمينيست ةزمر در اند پرداخته قرآن تفسير و ترجمه به كه زناني همة است ذكر شايان
 اصفهاني نصرت بانو ،)البياني تفسير( الشاطي بنت عايشه جمله از ؛گيرند نمي قرار اسالمي

 ،)روان تفسير( خراساني كار صاحب سيده ،)قرآن از بياني( روستا زهرا ،)العرفان مخزن(
 ؛25 :1385 مهريزي، ←) (قرآن مترجم( صفارزاده فاطمه و) قرآن با آشنايي( زنبقي فرزانه
5/5372002: ‚ Roded(، كه است ديگري ةمقول قرآن به محور زن يافتي ره با قرآن تفسير اما 
 العقاد، عباس محمود عبده، محمد نظير ،معاصر مسلمان محققان و مفسران از تن چند

 رفعت). ibid: 5/535-540( اند پرداخته بدان ودود آمنه و قطب سيد مودودي، ابواالعلي
 ةعزيز .دارند تمركز قرآن بر فقط كه اند حوزه اين فعاالن ديگر ازنصيف  فاطمه و حسن
 مختلف  َ    ا شكال و قرآن ةدوبار قرائت دربارةنيز  پاكستان از علي سردار و لبنان از       الح بري
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 و مصر از احمد ليال مراكش، از مرنيسي فاطمه مانند كساني و كنند مي فعاليت شريعت
  .)Badran‚ 2010: 40( كنند فعاليت مي  احاديث بازخواني حوزة در تركيه از توكسال هدايت
  

  ودود آمنه ةنوشت  زن و قرآن  كتاب. 3
  ودود حال شرح 1.3
 ةمتحد اياالت ميريلند در مسيحي و پوست سياه اي هخانواد در 1952 سپتامبر در ودود آمنه

 كه بود زماني او براي تازه مسير اين آغاز. گرويد اسالم به 1972 سال در و شد متولد مريكاا
 ودود آمنه به     ًرسما  را خود نام وي رسيد؛ دستش به نآقر از اي نسخه تصادفي صورت به

 ةرشت تحول، اين با زمان هم و باشد مذهبش به اش وابستگي ةدهند نشان تا داد تغيير
 چند از پس ودود. )Wadud‚ 2004: 316( داد تغيير اسالمي مطالعات به را اش تحصيلي

 خاورميانه مطالعات ةرشت دراز دانشگاه ميشيگان شد موفق  و شد مسلط عربي زبان به سال،
 1992 در. كند كسب دكترا عربي و اسالمي مطالعات ةرشت درو  ارشد كارشناسي مدرك
 تدريس و مطالعه به مالزي و ليبي در نيز و شد ويرجينيا دانشگاه در فلسفه و دين استاد

 كه درآمد )sisters in islam( »مسلمان خواهران« انجمن يتعضو به چنين هم وي. پرداخت
 تشكيل شود مي اعمال آنان بر اسالم نام به كه هايي ستم رفع براي و مسلمان زنان دست  به
 علمي مجامع در وي شهرت ،شد منتشر مالزي در 1992 در بار نخستين كه ،زن و قرآن .شد

 از ؛است شده ترجمه مختلف هاي زبان به و چاپ تجديد بارها كتاب اين. را در پي داشت
 و) 2010( مااليي ،)2002( اسپانيايي ،)1999( عربي ،)1994( اندونزياييهاي  به زبان جمله

در  2010 در جمله از است؛ شده نيز جوايزي و عناوين كسب به موفق او). 2011( ايتاليايي
 ،زنان حوزة در ودود آثار ديگر از. است انتخاب شده جهان بخش الهام زن 500 از يكيزمرة 
. است )Inside the Gender Jihad: Reform in Islam( اسالم در اصالحاتي جنسيتي جهاد
 و دوستان همت به برابري براي جهاد عنوان با اي نامه جشن ودود افتخار به ،2012 در

 2.اوست آثار و آرا زندگي، محوريت با مقاله 32 شامل كه يافت انتشار ششاگردان

 در را تندي گاه و مختلف هاي واكنش و بوده سابقه بي خود نوع در كه ،ودود اقدامات از
 خودش فتواي به وي ،2008 در. است بوده مردان براي جماعت امامت به اقدام ،داشته پي
 در كه گفت و كرد مطرح مرد و زن برابري دربارة مطالبي مسلمانان يمركز مصالي در

 او اقدام اين. است نيافته زنان شدن جماعت  امام نفي در حكمي يا مطلب قرآن جاي هيچ
  .)Kecia et. al‚ 2012: 48( را در پي داشت قتل به تهديد و مسلمانان از گروهي هاي واكنش
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 از كوشـيده آن را  و داده قـرار  قـرآن  محور بر را خود اهتمام ،اخير ةده سه دو در ودود
 گذشـته  هـاي  سـده  تفسيري سنت بازبيني به منظور اين براي وي. بازخواني كند زنانه منظر

 و هـا  تالش ةنمايند زن و قرآن. كند تفسير زنانه نگرشي با را قرآن است كوشيده و پرداخته
  .است زمينه اين در او هاي ديدگاه ةعصار
  
  زن و قرآن كتاب بر مروري 2.3
 مؤلف مقدمه، در. است شناسي كتاب و ضميمه خاتمه، فصل، چهار مقدمه، شامل زن و قرآن

 اهميت و شناسي روش بر اندازي چشم سپس و كند مي بيان را كتاب نگارش از هدفش
 بيان به ودود اصلي اهتمام شامل اول فصل. دارد زبان حتي و متن بر مفسر هاي انگاشته پيش

 انسان آفرينش به مربوط آيات از مدعا اين اثبات براي و است قرآن در زن و مرد برابري
 »زوج و نفس    م ن،« هاي واژه معناشناختي كاربرد بررسي به منظور اين براي او. كند مي آغاز

 مطرح را بهشت از ها آن خروج ةنحو و بهشت در حوا و آدم داستان سپس و پردازد يم
 نشده افكنده آدم عهدة بر هرگز فريب اين مسئوليت قرآن در كه شود مي يادآور و كند مي

 را ممنوعه درخت و داند مي جاري بشر حيات طول يتمام در را شيطان اغواگري او. است
  .كند مي معرفي الهي آزمون از نمادي

 از را زن عملكرد ودود. پردازد مي دنيا در زن دربارة قرآن ديدگاه طرح به دوم فصل
 جامعه، در فردي صورت به زن كه وظايفي .1 :كند مي تقسيم دسته سه به الهي منظر

 وجود قرآن در ها آن دربارة ذمي و مدح كه آن بي ،دهد مي ارائه تاريخي شرايط و فرهنگ
 .3 فرزندان؛ تربيت مانند ،است كرده تأييد قرآن كه ،زنان عمومي وظايف .2 باشد؛ داشته

 سپس ودود. دنيا در مجاهدت مانند يابد، مي تحقق مرد و زن جنسيت از فارغ كه وظايفي
 منتقل را شپيام افراد زندگي رويدادهاي طريق از قرآن كه پردازد مي نكته اين بيان به
» اخالقي تاريخ« قرآن كه پردازد مي مبنايي ديدگاه اين طرح به ،نكته اين ذكر با كند و مي

 تقسيم ةنحو به او .)Wadud, 1999: 30( است متعالي و فراتاريخي شاصول البته و است
 و اند عام مكي آيات ةهم كه رايج ةنكت اين از و پردازد مي مدني و مكي به قرآن آيات
 معتقد او. كند رد مي را زماني     ًصرفا      ِبندي  تقسيمو  كند مي انتقاد خاص مدني آيات يتمام
 گرفته ناديده قرآن فراتاريخي ماهيت ،بدانيم خاصي ةحادث را اي آيه نزول سبب اگر است
 تبيين در الرحمان فضل دوگانة حركت نظرية بيان به ديدگاهش تبيين براي او. شود مي

  ).ibid: 31( پردازد مي قرآن تفسير فرايند
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 اهميت كه  زناني .1: كند مي تقسيم گروه دو به را قرآن در ذكرشده زنان ودود
 يا است شده اشاره آنان به گذرا صورت به يا ؛اند دسته دو خود كه ندارند مستقلي
 قرآن هدايتي هدف براي گروه اين ؛دهند مي انجام زن نقش با متناسب را وظايفي

 مطابق كه  زناني .2؛ اند ضروري وقايع انسجام براي اما شوند، مي تلقي اهميت كم
 كلي هاي نمونه در حكم را ها آن قرآن و اند كرده عمل شانخاص اجتماعي هاي محدوديت

 مفاهيم كارگيري هب براي را عيني حقايق قرآن كه شود مي متذكر ودود اما كند، نمي مطرح
 عنوان زنان براي     ًصرفا  ها نمونه اين كه شود مي يادآور سپس ،دهد مي ارائه اخالقي

 به كه كند مي نقل را كساني آراي ودود ،ادامه در. اند فراجنسيتي الگوهايي بلكه شوند، نمي
 قدرت يا خلقت در تفاوت گوناگوني مانند عواملبا در نظر گرفتن  زنان بر مردان برتري

را يگانه  تقوا شخود نهايت در اما دارند، اعتقاد ها اين نظاير و عقلي توانايي جسمي،
  .داند مي قرآن در برتري عامل

 و مريم موسي، مادر يعني ،قرآني متمايز بانوي سه شخصيت به فصل اين پايان در ودود
 موجب كه است شده لئقا را ممتازي هاي ويژگي يكهر براي و است پرداخته بلقيس
  .است شده ايشان فرد  به منحصر منزلت
 لهئمس اين تبيين براي و دارد اشاره جزا در مرد و زن برابري بيان به ودود بعد، فصل در

 مراحل شامل را آخرت او. پردازد مي ها ارزش و آفرينش با آخرت ارتباط بارةدر مطالبي به
 اثبات قرآن آيات به استناد با و داند مي جزا و حساب رستاخيز، مرگ، جمله از ،مختلفي

 مطرح زن بر مرد برتري در اي نشانه يك هيچ در و اند فراجنسيتي مراحل اين ةهم كه كند مي
ش استنباط اما است، فراجنسيتي آن هاي عذاب و جهنم آخرت، منازل ميان از. است نشده
 العربةجزير ساكنان براي خاص طور به كه است اين بهشتي هاي نعمت برخي ةدربار
 زمان به اوصاف اين كردن محدود اين، وجود با و است شده تصوير وحي نزول دوران
 بشريت هدايت براي خداوند جانب از قرآن كه است معتقد زيرا ؛داند مي نادرست را وحي
 لذات به قرآن اوصاف توضيح در ادامه، در. نيست خاص مكاني و زمان به منحصر و است
 سطح در) الف: است شده ارائه سطح سه در قرآن در اوصاف اين كه كند مي اشاره بهشتي
 كار  به را حورالعين قرآن ،است زمان آن در مكه ةجامع فكري سطح بازتاب كه ،نخست

 قرآن است، مدينه دوران در مسلمانان باالتر فهم ةدهند نشان كه ،دوم سطح در) ب ؛گيرد مي
 و رفته باالتر ها اين دوي هر از قرآن سوم، سطح در) ج ؛كند مي استفاده »زوج« لفظ از

 است دانسته آرامشي به يابي دست را بهشت ارزش واالترين و كرده بيان را تر عالي ديدگاهي
  ).ibid: 58( شود مي يافت خدا به قرب در فقط كه



 133   السادات موسوي و متينه مهرداد عباسي

  

 بازنگري به قبلي، فصول در شده ارائه مباني به دوباره نگاهي با ودود پاياني، فصل در
. است پرداخته ،بوده مردان برتري ادعاي براي دستاويزي كه ،قرآن انگيز مناقشه آيات برخي
 ،قرآن ديدگاه از كه پذيرد نمي است، قائل احترام كننده زايمان   ِزن  براي كه حالي در وي

ة كنند دريافت مرد هم و زن هم او، نظر به. است زن ةوظيف ترين اصلي مادري و زايمان
 اثربخشي براي الهي تدبيري فقط اند بوده رسالت دار عهده مردان فقط كه اين اما ،اند وحي
  .ندارد مردان برتري بر داللتي و است بوده تر بيش

    ٍب ع ض      ع لى    َ  ب ع ض ه م     َّ الل ه   َ َّ َف ض ل   ِ  ب ما    ِّ   الن ساء    َ ع ل ى  َ     َق و ام ون     ِّ   ُالر جال « در»   ّ فض ل« نظير هايي واژه ودود
 مردان برتري بر    ّدال  كه را) 228: بقره) (    د ر ج ة   َ  ِ َّع ل ي ه ن     ِّ   ِل لر جال   و (» درجة« و) 34: نساء(» ...

يافتني  دست تقوا محوريت با خير كارهاي انجام طريق از را »درجة« او. كند مي بررسي است
. داند مي زمين اهل ابتالي براي و نامعلوم كند مي اعطا خداوند كه را اي درجه اما ،داند مي

 است شده ئلقا يا درجه مردان براي مرد و زن بين رابطة در كه اي آيه يگانه به سپس
 نه ،است مطرح طالق بارةدر فقط درجه اين كه كند مي خاطرنشان و پردازد مي) 228  :بقره(
 اعطاشده      ِبرتري  ،درجه مانند نيز را »  ّ فض ل« ودود. شرايط همة در شرط و قيد بي صورت به

سورة  34 آية به سپس. ستايافتني ن دست   ّ فض ل كه تفاوت اين با داند مي ها انسان آزمون براي
 زنان براي اموالشان» انفاق« و اعطاشده» تفضيل« سبب به مردان كه اين و كند مي اشاره نساء

 همة در زنان همة از مردان همة كه گويد مي او. روند به شمار مي ايشان)       قو امون( سرپرست
 او. كند مي اشاره مختلف نظران صاحب و مفسران آراي به ادامه در و نيستند برتر وجوه

 معناي به نبايد است معتقد و داند نمي زن مختص شود، مي استنباط آيه ادامة از كه ،را»  ُ   ن شوز«
 متذكر و داند مي مند نظام را زن نشوز مشكل براي قرآن نهاد پيش او. شود معنا شوهر از تمرد
 نهايي تدبير در حكم» زدن« نشد، واقع مفيد بستر در دوري و زباني مراحل اگر كه شود مي
  .شمارد مي مردود را خشونت و مكرر زدن معناي به» ضرب« اما ،شود مي ارائه
 بر اصل اما است، نشدني حل مشكالت حل براي شرعي يانتخاب طالق ودود، ةنوشت به
 در را طالق قدرت قرآن اگرچه او، نظر به. است پسنديده شكل به طالق يا دوستانه زندگي
 ةسلط زير انزن كه شود مي موجب زنان به طالق حق اعطاي است، داده قرار مردان دست
 را طالق اي زندگي در دوستانه توافق او. كنند راهي هم تري بيش رضايت با و باشند تري كم

 مانند مواردي در قرآن اصالحات او، توضيح بر بنا. داند مي زوجين تعامالت اصلي محور
 تدريجي صورت به نزول عصر عربستان بر حاكم ةمردساالران فضاي در مردانه ةسلط نفي

 موجود هاي زمينه سبب به زنان گاه جاي به مربوط اصالحات خاص، طور به و گرفته شكل
  .است شده پذير امكان آرامي به
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 مرتبط زوجات تعدد موضوع با كه قرآني آيات انگيزترين چالش از يكي ةدربار ودود
 با مواجهه در قرآني تدابير ةجمل از چندهمسري حل راه كه كند مي تصريح) 3: نساء( است

 تحقق ،همسري تك بر تأكيد با او. است جانبه همه عدالت شمالك يگانه و است يتيم دختران
 در و داند مي دشوار چندهمسري وجود با را رحمت و مودت مبناي بر قرآن آرماني ةخانواد
 در زن ناتواني مالي، ئلةمس جمله از ،زوجات تعدد داران طرف توجيهات برخي از ادامه

  .كند مي انتقاد مردان غريزي نيازهاي و بارداري
 موقعيت با در نظر گرفتن را زن دو شهادت و پردازد مي زنان شهادت ئلةمس به سپس
 و شاهد حكم در را زنان از يكي او ؛داند مي انحراف وقوع از جلوگيري و آنان اجتماعي
 قلمداد فراجنسيتي كلي طوره ب را دادن شهادت او. داند مي كننده يادآوري در نقش را ديگري

 .)ibid: 85( كند مي
 سهم برابر دو مرد سهم كه اين( يك مقابل در دو ةمعادل است معتقد ارث بارةدر ودود

 شده تقويت ارث پيرامون قرآني مباحث در حد از بيش انگاري ساده طريق از) است زن
 كند مي مشخص را ارث بندي تقسيم از متنوعي ةمجموع قرآن آيات شود مي متذكر و است

 ؛است اهميت حائز نكته چند اما نيست، آن اسلوب يگانه ببرد سهم مرد نصف زن كه اين و
 بايد ارث تقسيم ،اند سهيم ارث از بردن بهره در ،زن و مرد از اعم ،افراد ةهم كه اين جمله از

  .كند واگذار را اش دارايي از بخشي تواند مي اموال صاحب و باشد منصفانه
 مطلوب حكمران در مقام را بلقيس و داند نمي مردان خاص را حكومت و رهبري ودود

 زنان خاص ةوظيف را فرزندان از داري نگه و داري بچه خاتمه در او. كند مي معرفي قرآني
 به را مردان جامعه، در زنان فعاليت براي مناسب فضاي ايجاد صورت در و داند نمي
 .خواند فرامي منزل امور در مشاركت و كاري هم

  
  زن و قرآن كتاب در ودود هاي ديدگاه تحليل 3.3

      ودود        انديشة       دهندة     شكل     هاي       مؤلفه  1.3.3
 مفسر گرايش هاي ريشه و ها فرض پيش ،ها زمينه به بايد انمفسر هاي ديدگاه بهتر فهم براي
 مختلف داليل تأثير تحت شك بي خاص معنايي به مفسر آوردن  روي علل. كرد توجه
 و زمان هاي دانش فرهنگي، و اجتماعي نظام و حاكمان محيط، خانواده، جمله از ؛است

 چنين هم. شمعاصران و استادان نيز و زندگي ةشيو معيشتي، عوامل مفسر، اطالعات
 مفسري هر در فرهنگي و قومي سياسي، ديني، هاي وابستگي روز، مسائل جديد، هاي دانش
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 دهندة شكل هاي مؤلفه ايم هكوشيد بخش اين در). 25: 1389 ايازي،( است تأثيرگذار
  .بكاويم را ودود هاي ديدگاه

  زندگي شرايط و محيط 1.1.3.3
 سختي كودكي دورة خودش اذعان به كه بود امريكا جامعة در پوست سياه زني ودود

 »هايي بازي« انواع به دادن تن به مجبور خودش نجات براي و ه بودگذاشت سر پشت را
 دورة در كودكي، دوران ساماني نابه بر افزون. كرد مي اقتضا اجتماعي عرف كه شد

 تجربه را شديدي هاي محدوديت بودن زن و بودن سياه سبب به مريكا،ا در تحصيالتش
 جا آن تا كرد مي درك تر بيش را تمايزات ،شد مي تر بزرگ هرچه). 22 :1392 بارالس،( كرد
 چه »مريكاا ةجامع در بودن سياهزن و « كه بردپي  موضوع اين به كالج به ورود از پس كه

 از پس ودود چرا كند مي روشن كه اوست زندگي در ها نابرابري اين درك. دارد معنايي
 مرد و زن برابريدر موضوع  قرآني مطالعات به آغاز همان در ،گرويد اسالم دين به كه اين

 منجر لهئمس اين. دانست مي زنان برابري بر قاطع تأييدي را هايش بررسي ةنتيج و پرداخت
 پس يعنيجهاد جنسيتي  ؛كند آغاز »جنسيتي جهاد« عنوانبا  را شفعاليت او كه شدبه اين 
 مسلمانان نگرش اصالح و دنيكش چالش به يبرا يا لهيوس در حكم يقرآن يبرابر گرفتن
  ).Wadud‚ 1999: x( زنان دربارة

 رةدربا كار محافظه مسلمانان طرف از بسياري هاي مخالفت با زمان از اي هبره در ودود
 در او اگرچه. شود طرد اجتماع ازشد  موجب لهئمس اين و شد مواجه جنسيتي برابري
 مريكاييا يك و االصل فريقاييا زن يك عنوان به من شايد« :گفت آنان سخنان به واكنش
 كنكاش اند گذاشته ارث به برايم چه آن از فراتر چيزي ةدربار نبودم موظف شده، مسلمان

 زيجا را يعدالت يب مقابل در سكوت او. نشد سرد دل اش برنامه انجام از حال اين با ؛»كنم
 ينابرابر و ضيتبع انتساب بر حاكم يعدالت يب با مقابله قيطر از كه جا آن تا دانست ينم

  ).23 :1392 بارالس،( كند انينما را انمسلمان يواقع     ًكامال  تيهو ،قرآن به يتيجنس
). 20: 1378 ايازي،( اوست تفسير در مؤثر عوامل از يكي مفسر ةدغدغ اند، گفته كه چنان

 از و زن جنس به سياهان تحقيرآميز ديد و پوستان سياه به غربي ةجامع آميز تبعيض نگاه
 ةانديش بر حاكم فضاي بر سنت اهل مفسران افكار ةغلب و فرهنگي فضاي ،ديگر سوي
 سفيدپوستان مرفه ةطبق از ودود اگر شايد و است شده او خاص گيري موضع موجب ،ودود

. گرفت مي خود به ديگري شكل قرآن در جنسيتي هاي نابرابري از شتفسير ،بود مي مريكاا
 كه ،او و گرفته شكل گرا سلطه غربي ةمردان خصلت با مواجهه در ودود تجارب سراسر
 نگرش خاص نوع اين ةريش ،اسالم به ورود از پس ،است زيسته مسيحيت ةانديش با ها سال
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زنان  حقوق احقاق براي را آن بازخواني و بازنگري كه جا آن تا است؛ دانسته مقدس متون را
  .است دانسته بايستة انجام كاري

اين . پيوست» خواهران مسلمان«اش به گروه  هاي اجتماعي اي از فعاليت هودود در دور
ارچوب اسالم هگروه شامل زنان متخصص مسلماني است كه به دفاع از حقوق زنان در چ

مبتني بر حمايت از حقوق زنان مسلمان بر اصل برابري، عدالت  شاناند و تالش متعهد شده
اين متن مقدس بر ايشان آشكار شده  ةاست كه در طي مطالع قرآنو آزادي مقررشده در 

هاي  فمينيست ةهاي اجتماعي است كه ودود را در جرگ فعاليتشايد به سبب همين . است
اصطالح  وضوح تأثير آراي به هاي او نيز به كه در انديشه ضمن اين. آورند به شمار مياسالمي 
هرچند خود او از انتساب اين عنوان به خود  ؛شود ميهاي اسالمي مشاهده  فمينيست

  ).Wadud‚ 1999: xviii( ناخرسند است
  شناخت قرآن مباني 2.1.3.3
 هر و كند مي تعبير» پيشين متن« به را مفسري هر شرايط و ها ديدگاه ها، فرض پيش ودود
 ؛داند نمي قطعي و واقعي     ًكامال  را قرآني تفسير روش هيچ او. داند مي فرد منحصربه را قرائتي
 افكار بازتاب را تفاسير جزئيات او. است دروني هاي انتخاب و ذهني تراوشات بر مبتني زيرا

 ودود اساسي هاي كمك از يكي ).ibid: 1( متن هدف       ًضرورتا  نه ،داند مي مفسر شخصيت
 ؛است شناختي روش و نظري هاي پرسش ميان ارتباط دادن نشان ،مسلمانان ديني گفتمان به
 كسي( آن توليد ابزارهاي و) فهميم مي قرآن هاي گفته از ما چه آن( قرآن تفسير ةرابط ويژه به
 چه آن«: هاست ئلهمس اين به پرداختن او اهتمام). او خواندن ةنحو و خواند مي را قرآن كه

 ةدربار كه كسي و ،شود مي گفته قرآن ةدربار چه آن گويد، مي چگونه را آن گويد، مي قرآن
 ناگفته دليلي هر به قرآن چه آن يا» ها سكوت و ها حذف« نهايت، در و» گويد مي قرآن
 خواهيم را قرآن ةدربار ودود هاي انديشه برخي ادامه، در ).Wadud‚ 2004: 328( گذارد مي

 خواهيم سخن عناصري از ديگر، عبارت به ؛دهد مي شكل را اش فكري زيرساخت كه آورد
  .بينديشد هايش لهئمس به است كوشيده ها آن كمك به او كه گفت

 در مهم نكتة :آن نزول يخيتار بافت به توجه عين در قرآن بودن يخيفراتار) الف
 يكيهرمنوت با يتيكل و يخيتار طيشرا با يمتن را قرآن او كه است نيا ودود يشناس قرآن

 يپ در اسالم كه ياجتماع و يخيتار يها نهيزم حسب بر را يقرآن ميتعال او. داند يم دهيچيپ
 دهد؛ يم حيتوض متن خود يشناخت زبان و ينحو يساختارها حسب بر زين و بود اصالحش

 معاصر محققان از ياريبس اما ندارند، قبول را قرآن يخيتار فهم كاران محافظه اگرچه
  ).24 :1392 بارالس،( اند كرده دفاع مسئله نيا از مسلمان
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 تقسيم مدينه و مكه منفصل ةدور دو به قرآن و پيامبر حيات كه را تلقي اين ودود
 به ؛داند مستمر مي امري متني و تاريخي حيث از را وحي عوض، در و كند مي رد شود مي

 ماهيتي مدني هاي سوره ةهم نه و دارند معا ماهيتي مكي هاي سوره ةهم نه كه اي گونه
 بر يعني ؛استشدني  حل هرمنوتيكي روش از فقط خاص و عام تعيين او، نظر به. خاص
 خاص موارد بر عام هاي گزاره ترجيح طريق از را اخالق اساسي اصل كه الگويي اساس
 او تر، روشن عبارت به. آورد مي فراهم حقوقي و فقهي تأمالت و تر بيش تحوالت براي

 البته و( مواقع     ًصرفا  ها آن كه است معتقد و پذيرد نمي شمتداول معناي به را نزول اسباب
 كاربرد تعريفي چنين او، نظر به ).Wadud‚ 1999: 5( اند خاص اي هآي نزول) دليل گاهي
، است آيه تاريخي ةزمين فهم آن يادآوري از هدف و كند مي تر گسترده را قرآن مبنايي اصولي

 در تاريخ كتاب به قرآن ،صورت اين غير در زيرا ؛زمينه آن به قرآني اصول كردن محدود نه
  .)ibid: 7( شود مي تبديل وقايع به محدود معناي
 اين كه است آن واقعيت اما است، اخالقي كلي هاي راهنمايي شامل قرآن ودود، نگاه از
 زنان ةدربار نادرستي تصور و خاص تلقي اعراب كه است شده نازل زماني در مطالب
 دستورهاي به منجر امر همين و دادند مي انجام آنان عليه اي وقيحانه رفتارهاي و داشتند
 چون هم را قرآن كه اين عين در كه است كساني دار طرف او. است شده فرهنگ آن خاص
  ).ibid: 9( كنند مي مطالعه آن ةزمين و تاريخ بستر در را آن تعاليم ،خوانند مي متني كليتي

 در قرآن فهم براي او نگاه در ،سو يك از ؛است همراه پيچيدگي نوعي با ودود گفتار
 از و داد قرار تاريخ ميان در را آن و فهميد اش تاريخي نةزمي در را آن بايد معاصر، فضاي
 تاريخي« قرآن او، ةگفت به. پذيرد نمي را تاريخي سندي در حكم قرآن تلقي ديگر، سوي

  ).ibid: 32( اند »فراتاريخي« شاهداف كه است» اخالقي
 نه داند مي »پارچه كي و يكل نديفرا« را قرآن ودود :قرآن به نگرانه كل رويكرد) ب

 بر قرآن ريتفس به را ودود يمتن تيكل به توجه). 28: 1392 بارالس،( »عبارات يخط يتوال«
 روش اين. است قرآن به قرآن ريتفس همان كه دهد، يم سوق يمتن درون روابط اساس
 ودود كه چنان اما ؛اند گفته سخن خيتار يط در آن ةدربار مفسران و است قرآن خود ةيتوص
 در كه نيا يجا  به روش نيا و است نادر قرآن به يمتن درون يكردهايرو كند، يم اشاره

 گريد يا هيآ اي واژه با يا هيآ اي واژه كه نيا به« رد،يگ قرار »يقرآن روح اي فضا« نيتب خدمت
 هدف چيه به يمحدود ييگرا لفظ نيچن ودود، نظر به. »است افتهي ليتقل شود ريتفس
 قرائت اساس، نيا بر. شود يم يقرآن يها يژگيو از غفلت موجب و كند ينم كمك يريتفس
 اعتقاد). ibid( است آن حروف     ًصرفا  نه و قرآن روح و خصلت فهم يمعنا به قرآن از ودود
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 موجب ،اتيآ بافت به توجه بدون و مجزا صورت به قرآن خواندن كه است نيا بر ودود
 خاص احكام مفسران تر شيب كه جا آن تا ؛شود يم قرآن »نظم« اي يدرون انسجام از غفلت
 و است بوده زنان هيعل ژهيو هب ،ظالمانه يكار نيا است معتقد ودود. دهند يم ميتعم را يقرآن
 مسائل يبرا قرآن حل راه« كه است نيا ةجينت زنان هيعل ها تيمحدود نيآورتر انيز از يبرخ

  ).ibid: 24(» اند يكل ياصول ييگو كه اند شده ريتفس يا گونه  به خاص
 است، بوده »جزءنگرانه« قرآن مطالعة در مسلمانان سنتي روش كه است معتقد ودود

 پي در پي صورت به قرآن آية آخرين تا و آغاز سوره اولين آية اولين از آيات تفاسير يعني
 با قرآن اجزاي رابطة دربارة بحث و موضوعات شناخت دربارة تالشي هيچ اما يابد، مي ادامه
 مفسري اگر حتي و است بوده اندك بسيار يا نگرفته صورت موضوعي صورت  به ديگر يك
  ).ibid:1 ( است نكرده استفاده »تفسيري اصل« هيچ از ،دارد اشاره آيه دو ميان ةرابط به

 با او خود تفسيري طرح نيز و سنتي تفسير بر ودود نقد :ريتفس و قرآن انيم زيتما) ج
 است يكي نه ،گيرد مي تئنش تفسير عنوان با متن از چه آن« كه شود مي آغاز نكته اين تبيين

 و خداوند كالم ميان تفاوت اين .»است فرموده اراده خداوند كه است چيزي همان نه و
 سخن  اش درباره هم قرآن خود كه است اسالمي كالم در قديمي اي لهئمس ،آن زميني درك
 نتيجه در و خود تفسير مسلمانان تفسيري مكاتب زمان طول در اين، وجود با. گويد مي

  ).26: 1392 بارالس،( اند دانستهبرابر  وحي با را خود تفسيري منابع
 نقد غلط به زيرا ؛شود مي قرآن از جديد هاي قرائت مانع تفسير با قرآن آميختگي درهم

 مكاتب اين كه ندارد  اين جز اي نتيجه روش اين و شود مي تلقي قرآن بر نقد تفسير بر
 كه شان ديني دانش تفوق از هم و كنند محافظت خودشان اقتدار و نفوذ ازهم  ،تفسيري
 كه اين. است اسالمي هاي سده نخستين در مذكور عالمان از اندك اي عده تالش حاصل
. است كننده تعيين بسيار اي نكته است قائل تمايز بشري تفسيرهاي و خدا كالم ميان ودود
 تفسير كه ،مبنا اين بر را جديدي هرمنوتيكي بينش كه دهد مي را فرصت اين او به عقيده اين
  ).27: همان( بپذيرد ،است ناتمام و ذهني اي لهئمس

 در چه آن كند مي استدالل است، قرآن تغييرناپذيري ةعقيد دار طرف ودود اگرچه
 را فهم اين او .است دربارة آن اجتماع فهم بلكه نيست، قرآن خود كند مي تغيير ها قرائت
 و داند مي متن خود با مسلمان درگيري چگونگي و موضوع اين به پرداختن ةنحو حاصل

 خاص هاي دوره در را خاصي نيازهاي و اند داده پاسخ ويژه هاي پرسش به ها آن گويد مي
. نشد يافت آن براي پاسخي ،نتيجه در و نشدند مطرح مسائل برخي اما ،اند كرده برآورده

 و برابري پيرامون هايي را پرسش گذشته مسلمانان كه معناست اين به سخن اين پس
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 فهم از سطح اين به يا نبوده مسائلي چنين طرح به نيازي يا زيرا ؛نكردند مطرح جنسيت
 داد، انجام هايي بررسي قرآن خود بازخواني بارةدر تنها نه ودود ،روش اين در. بودند نرسيده
  ).Wadud‚ 1999: xx(كرد  فراهم مسلمانان براي را جديد هاي پرسش يدنپرس امكان بلكه

 كتاب اين حقيقي ادعاهاي اساس بر و منسجم كليتي چون هم را قرآن ودود مجموع، در
 اش دستوري و شناختي زبان ساختارهاي به هم و تعاليمش تاريخي مفاهيم به هم و خواند مي

 مسلمانان كه است اخالقي اي دغدغه روشي و مفهومي ،اصول اين زيرين ةالي. دارد توجه
 انجام را كار اين كوشد مي خودش او. بخوانند اش معاني بهترين براي را قرآن بگيرند ادي

 كه مرداني از دسته آن نظري تنگ با هم دهد نشان معتبري اسالمي شخصيت هم تا دهد
 خاطرنشان او ويژه هب ؛كند مقابله كنند مي انكار را زنان منزلت خود بزرگي و نشان براي
 و ادراكات و اميال با متناسب منفي و نظرانه تنگ معاني بيان با مفسران از بسياري كند مي

 خود سطح به را آن ،دهند تعالي قرآن با را خود كه اين جاي به شان زنانه ضد هاي تبعيض
 چنين قرآن كه اين علت به تنها نه ؛خواند مي انگيز نفرت را لهئمس اين ودود. دهند مي تنزل

 مرد و زن برابري و احترام به كه ،قرآن روح با كه اين علت به بلكه ،پذيرد نمي را هايي انديشه
  .است ناسازگار ،كند مي امر

 كه دارد وجود ادعا اين ودود تفسير روش كانون در :تفسير و قرآن در يبرابر اصل) د
 تعليم را مردان از اطاعت اي زنان بودن تر پايين و مرد شناختي هستي برتري مفهوم قرآن
 كه گيرد مي قرار مسلماناني از دسته آن ادعاي مقابل در قرآن است معتقد او. دهد نمي

 و هدايت قابليت يا اجتماعي عملكرد ظرفيت، خلقت، در مرد و زن ميان قرآن معتقدند
 خاصي نقش قرآن نيز و) 30 :1392 بارالس،( است قائل اساسي تفاوت اخروي هاي پاداش

 از كيي ةعهد بر را اي ويژه عملكردهاي يا گيرد نمي نظر در خاص جنسيتي براي را
  .گذارد نمي فرهنگ هر در ها جنسيت

 گذاشتن تمايز براي حتي جنسيت ةمقول از قرآن كه است اين بر باره  در اين ودود ديدگاه
 در. گيرد كار  هب زنان عليه تبعيض براي را آن كه اين به رسد چه ،كند نمي استفاده ها انسان ميان

 شناختي هستي برابر ةعقيد بلكه دهد، نمي تعليم را جنسيتي تفاوت ةنظري تنها نه قرآن حقيقت
. بندي درجه و گذاري تفاوت مبناي بر نه است برابري اساس بر كه آموزد مي را ها جنسيت

 خلق مرد از زن كه اين يا اند آمده وجوده ب متفاوتي مواد از مرد و زن كه اين قرآن نمونه،براي 
 خلقت خداوند كه كند نمي بيان تنها نه قرآن كه كند مي استدالل ودود. كند نمي مطرح را شده
 شرح را انسان آفرينش زوج و نفس شبيه هايي واژه كاربرد با بلكه كرده، آغاز آدم با را بشر
به يك  هريك كه اين و اند بوده مربوط ديگر يك به نخستين والدين كه اين و) 1: نساء( دهد مي



 زن و قرآن كتاب در ودود آمنه هاي ديدگاه ؛ بررسيمحور زن رهيافتي با قرآن از نو قرائتي   140

  

 از اخراج مسئوليت قرآن حتي ؛)Wadud‚ 1999: 19(اند  مشابه     ًذاتا  و دارند اهميت اندازه
 فريب چگونگي بيان براي ،مورد يك جز به ،هميشه بلكه كند، نمي زن متوجه نيز را بهشت

 اهميت قرآن در چه آن حقيقت در. )ibid: 23( كند مي استفاده عربي ةتثني ةصيغ از حوا و آدم
  .جنسيت نه ،شد دنخواه داوري آن با آخرت در كه است اشخاص عمل و ايمان دارد

 مردانهة طلبان برتري نگاه وي كه است آن باره  اين در ودود ةانديش در اهميت حائز ةنكت
 مـردان  تاريخ يط در كه واقعيت اين او، اعتقاد به. بيند مي نيز قرآن تفاسير تدوين سير در را

. دهـد  مي نشان را آن ةضدزنان گرايش هم و تفسير ةمردان ماهيت هم اند كرده تفسير را قرآن
 حذف كلي به يا كه است آنان هاي تجربه و زنان مانده مغفول چه آن او، توضيحات اساس بر

  ).ibid: 2( اند شده تفسير مردان نيازهاي و ها خواسته اساس بر و منظر از يا اند شده
ـ  مسـاوي  ديگر يك با كه اين عين در اسالم در مرد و زن ودود، نظر به  زيـ ن متفـاوت  د،ان
 زنـان  اند گفته كه اند بوده مردان اين همواره اما است، متفاوت نيز شانتجارب ؛ بنابراينهستند
 تعيـين  مسلمان زنان براي هم و مردان براي هم را بودن مسلمان چگونه و باشند زن چگونه
 بلكـه  كند، يم آشكار را قرآن مردساالرانة هاي قرائت هاي كاستي تنها نه ودود تالش. اند كرده
 يهـا  روش يزيـ ر طـرح  در مقدس متن فهم دربارة يشيبازاند در كه فهماند يم مسلمانان به

. افتـد  مي خطر به يزيچ چه دانش ديتول نديفرا در زنان دادن مشاركت در و ،يريتفس ديجد
 تفسـيري  ،كننـد  احسـاس  را قـرآن  مستمر بازخواني به نياز مسلمانان وقتي است اميدوار او

  ).26: 1392 بارالس،( بپذيرند نيز را زنان صداي ةدربردارند شك بي و تر برابرگرايانه

  ودود شناسي روش 2.3.3
  الرحمان فضل ةدوگان حركت ةنظري 1.2.3.3
 الرحمان فضل نظرية دهد مي شكل را ودود كتاب شناختي روش شاكلة كه اي نظريه

 هاي انديشه به علت كه است ،بيستم قرن مسلمان گر پژوهش و متفكر ،)1988 د(
. است يافته شهرت قرآن فهم اصول بارةدر شمطالعات چنين هم و اسالم ةدربار اش متجددانه

 هاي زمينه كوشيد الرحمان فضل هاي انديشه گيري پي با كه است افرادي جمله از ودود
 را زن و قرآن كه چنان ؛كند تفسير دوباره را قرآن حقوقي و اخالقي مضامين از خاصي
 فكري ةپروژ). 75: 1385 سعيد،( اند دانسته او هاي انديشه كارگيري هب از عالي اي نمونه
 كه هرمنوتيكي معضل اين براي پاسخي ارائة :شود مي خالصه عبارت اين در الرحمان فضل

 چگونه نزول دوران تاريخي شرايط با آن انطباق پذيرش وجود با ،قرآن پيام جاودانگي
  ).1391 ،يعباس( دارد معنايي چه امروز مسلمانان براي پيام اين و است ممكن
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 ايـن  اثبـات  درصـدد  زن و قرآن نگاشتن در الرحمان فضل ةنظري دادن قرار مدل با ودود
 تـاريخي  ةجنبـ  اسـالم  در مـردان  و زنان احكام تفاوت موارد از بسياريدر  كه برآمد نظريه
 در ودود). 116 :1386 علمـي، ( نيست حاضر زمان به مربوط ديگر عبارت به واست  داشته
  :پردازد مي الرحمان فضل مشهور ةنظري نقل به تازه مبنايي ةارائ براي زن و قرآن

 سـپس  ،قـرآن  نـزول  عصر تا موجود وضعيت از دوگانه حركت از متشكل...  تفسير فرايند
 وضـعيت  مـورد  در پيـامبر  لسـان  از الهـي،  پاسـخي  قرآن زيرا...  حاضر عصر به بازگشت
  ).Wadud‚ 1999: 46(. .. است پيامبر عصر عرب اخالقي و اجتماعي

 ؛است حركت دو شامل شد نقل او از كه عباراتي اين در الرحمان فضل نهادي پيش طرح
 بافت ةمطالع پرتو در نخست حركت در. جزء به كل از ديگري و كل به جزء از نخست
 عدالت، نظير عمومي اصولي وحي، نزول ةزمان احوال و اوضاع و قرآن تاريخي و اجتماعي
 اهميت حائز بسيار مرحله اين در النزول اسباب ةمطالع كه آيد مي دست  به آزادي و برابري
 ريزي طرح مبناي ،نخست حركت از آمده  دست هب عمومي اصول دوم، حركت در. است
  ).1391 ،يعباس( بود خواهد جديد ةدور با متناسب قوانين

  قرآن به قرآن تفسير روش 2.2.3.3
 اصـلي  ةكننـد  تعيـين  را قـرآن  ودود. اسـت  قـرآن  بـه  قـرآن  روش ودود تفسيري روش

 بـر  را قـرآن  كه يافراد از دسته آن. است خودبسنده وحي كه معنا اين به ؛داند مي اش معاني
 ريتفسـ  ثيحد رينظ ه،يثانو ينيد متون اساس بر جهينت در و امبريپ فعل و قول ،سنت اساس

 در نـاگريز  او كـه  بود شديد اي اندازه به او از انتقاد. اند كرده انتقاد ودود تفكر نيااز كنند  يم
 راه خطـا  حـديث،  خالفرب ،قرآن در كه گويد مي او. كرد دفاع خود از كتابش دوم ويرايش
 او. باشـد  كرده مخالفت مرد و زن برابري ةدربار قرآن بيان با پيامبر كه پذيرد نمي او و ندارد
 زيرا ؛گرفت خواهد را قرآن جانب شود، رو روبه اين خالف موردي با اگر كه كند مي اظهار

  .دارد باالتري اهميت
  

  ودود منابع. 4
 سـنتي،  تفاسير ميان از او. دارد معاصر و سنتي تفاسير به ارجاعاتي ،مواضع برخي در ودود
 آراي بــه همــه از بــيش معاصــران، ميــان از و برگزيــده را) 538 د( يزمخشــر ريتفســ
 ودود كه است مفسراني ديگر از) 1979 د( مودودي. كند مي استناد) 1966 د( قطب سيد
 بهره ايشان نظرهاي از گذرا صورته ب ودود كه انديشمنداني ديگر. دارد ارجاعاتي او به
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 الحبـري  عزيـزه  و) 1964 د( العقاد محمود عباس ،)1993 د( ايزوتسو توشيهيكو جسته
 منـابع  ايـن  به شديدگاه مخالف و موافق جبهة دو در اتشينظر اثبات براي ودود. است
  .كرده است استناد

 و است داشته نظر در را قطب سيد القرآن ظالل في تفسير ،متأخر مفسران ميان از ودود
 سـبب  بـه  تـر  بـيش  قطـب  سـيد  اشـتهار . دهـد  مي ارجاع او به تفسيري اشارات تر بيش در

 معتقد وي. است سياسي و اجتماعي تحوالت در اسالمي گرايي اصول تأثير در اش بازنگري
 كـرده  برقرار كامل برابري مرد و زن ميان انساني، حقوق و جنسيت لحاظ به اسالم كه است
 و اسـتعداد  بـه  مربـوط  ةپيچيـد  امـور  در جز است، برتر ندانسته ديگري بررا  كيي و است

 بـارة در ودود. گـذارد  نمـي  تـأثير  جنس دو اين انساني وضع      حقيقت  در يك هيچ كه تمرين،
  .دارد قطب سيد نظير ديدگاهي مرد قواميت و شهادت ارث، آيات

شايستگى براى مالكيـت و   از نظرزن و مرد را به لحاظ دينى و معنوى و نيز  قطب سيد
مانند ميراث و شهادت قضايى  ،برخى فروع عملىدر اگرچه  ؛داند ميتصرف اقتصادى برابر 

 شـه ير يشانو استعدادها ها تيولئدر اختالف مس اين مسئله و است ارجح گويي مرد بر زن
وليتى است كه مرد ئسهم زن، به سبب مس به نسبتدو برابر بودن سهم مرد براي مثال  ؛دارد
 كـار و  كسـب حـق   ةدربار. و فرزندانش نفقه به زن بر عهده دارد، مانند دادناش  زندگىدر 

داده، ولى  براى زن اين حق را در صورت نياز قرار« اسالمزن، نظر سيد قطب اين است كه 
  :كند سيد قطب تأكيد مى. »دارى را بر آن ترجيح داده است خانهحق 

يا  ـدست بكشد و خود او   ،كه تربيت نسل جديد است ،اش ياساس ةوظيفزمانى كه زن از 
 ةنشـان چنين چيزى ...  دار هتل يا كشتى يا هواپيما باشد مهمانترجيح دهد كه  ـاش   جامعه
  ).209: 1382 مرادي،(يا همان جاهليت است ...  ماندگى تمدنى پس

 متفكر ،مودودي ابواالعلي ،جسته بهره ايشان آراي از ودود كه انديشمنداني ديگر از
 از غفلت با را زن و مرد بين برابري انديشة او. است ،بيستم قرن پاكستاني گراي اسالم

 بر كيدأت ضمن و داند مي مردود جامعه در ايشان كاركرد تمايز و طبيعت ماهيت،
 فعاليت نهايت در زنان، از اجتماعي اي وجهه ارائة براي تالش و اسالم دين جامعيت
 نظر از ،نقش اين البته كه كند مي محدود فرزندان تربيت و خانه به را آنان اجتماعي

 هايي ايده او). 26: 1383 بحراني،( است نقش ترين مهم ،اجتماع وضع با متناسب ،ايشان
 چيز همه است معتقد زن پوشش بارةدر او مثال دارد؛ براي زنان جدايي و انزوا دربارة
 پوشيده زنان صداي و خوش بوي حتي بايد نتيجه در ؛است اغواكننده       ًتقريبا  زن دربارة
  ).Roded‚ 2002: 5/ 537( بماند



 143   السادات موسوي و متينه مهرداد عباسي

  

  ودود شناختي زبان توجهات. 5
او . پـردازد  مياست، از بيرون به متن  قرآنزبان عربي، كه زبان  بارةكه دركند  ميودود اشاره 

ـ  ؛دانـد  يمـ  يضـرور  يامـر  را تيجنس دربارة قرآنبه زبان  ديجد ينگاه در پرتـو   ژهيـ و هب
در عربي به مذكر يـا مؤنـث تخصـيص داده    اي  واژهاگرچه هر . يبودن زبان عربنطرفانه  يب

                      ً                      از مذكر يا مؤنث ضـرورتا  بـه جـنس مـذكور     اي  استفادهبه اين معنا نيست كه هر  ، اماشده
مـتن الهـي   هر او معتقد است . و اين با ديدگاه هدايت عام قرآني مطابقت دارد محدود شود

كنند  مي و آن كساني كه استدالل شودبشري غالب  ةجامعمسلم زبان هاي  محدوديتبر  دباي
 ؛زبان عربي و پيامش وجود دارد ميانضروري  يشود، معتقدند ارتباطترجمه تواند  نمي قرآن

ودود درصدد است اثبات كند كه متن الهي، براي تحقق هدف هدايت عام، بـر  كه  در حالي
عربـي   ةهـا در جامعـ   اي ذاتي و ضروري براي ارتباط انسـان  كه خصيصه ،تمايزات جنسيتي

  .)Wadud‚ 1999: 7( شود يغالب م ،است
 سطح دو در دغدغه اين كه داند مي جنسيت ةلئمس بررسي را شوظايف از يكي ودود

 از و است جنسيتي برابري مدافع قرآن كند مي بيان نخست سطح در ؛است گر جلوه
 زنان حضور معتقد است وكند  حمايت مي قرآن تفسير فرايند در زنان مشاركت اهميت

 بررسي به نياز دوم سطح در و است ضروري اسالم از پارچه كي يمعرفت جاديا يبرا
 خنثي ةواژ عربي زبان در كه واقعيت اين به توجه با ويژه به داند؛ مي الزم را قرآن زبان

اما كاربرد هر واژه براي  ،مؤنث يا است مذكر يا واژه هر كه معنا اين به ؛ندارد وجود
 كاربرد او ،ديگر سوي از. كند نمي ها محدود جنسيتاين  به را آن                  ً مؤنث يا مذكر لزوما  

لغات خاص . داند مي بشري زبان هاي محدوديت از يكي را عربي در جنسيتي هاي نشانه
چه در زبان عربي وجود دارد، براي كساني كه به آن زبان صحبت  جنسيتي، شبيه آن

كه چنين ذهنيتي در  در حالي ؛آورد ميوجود ه خاصي را بهاي  انگاشته پيش كنند مي
مختلف  هاي ائتقر ميانبه تمايز مسئله اين . صورت وجود ندارد  ها بدين زبانديگر 
آمده از نقش  دست هبو در نتايج  قرآندر تفاسير متن ها  تفاوتاين . شود ميمنجر  قرآن
  .شود ميجنسيت آشكار  دربارةمتن 
  

  گيري نتيجه. 6
 و زندگي جوانب همة كه داند مي يكامل بيني جهان و جامع يسيستم را اسالم ودود
 ادراكات تجارب، به بايد آييني چنين در .كند مي بنا را انسان الهي ادراك و فردي هويت
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 هاي نمونه تاريخي سير لحاظ به ، اماشود داده بها مردان اندازة به زنان تجربيات و
 چالش به با ودود. است بوده متمايل مردان سمت به ترازو كفة دهد مي نشان اسالمي
 از امر اين تبيين براي و كوشد مي قرآن بنيادي اصول تبيين در ،مسلمانان روش كشيدن
 چندان زناندربارة  شده مي عمل كه اسالمي است مدعي ودود. گيرد مي بهره قرآن خود

 و نقش با يافته، اختصاص زن به كه موقعيتي و ارزشاست؛ بنابراين  نبوده عادالنه
 انسان از تر كم او واقع در و نيست برابر اند كرده تعيين خود براي مردان كه موقعيتي

 آيين و گذاشته آن پيروان عهدة بر را عدالتي بي اين مسئوليت او. است شده تلقي كامل
 مراحل در قرآن آيات از را برابري اينكوشد  مي ودود. داند مي مبرا آن از را اسالم

 ةهم در زنان كهكند  اثبات و كند استخراج انسان معنوي و مادي حياتگوناگون 
 دارند كامل تساوي مردان با مرگ از پس حيات و جهان اين در زندگي آفرينش، مراحل

 مردان برتري دليل به گويد مي سخن زنان بارةدر خاصي قوانين از كه آياتي معدود و
 بر مردان ساية تسلط به دليل شود مي استنباط مردان برتري صورته ب چه آن و نيست
 را قرائت اين به رسيدن او. هاست قرن طول در ايشان اجتماعي سلطة بازتاب و تفاسير
؛ است داشته وجود زنان به ايمان عرصة در كه داند مي نگاهي نوع بازبيني مستلزم
 تبلور زن و قرآن. كند مي آغاز زنانه نگرشي با قرآن بازنگري در را تالشش بنابراين
  .است نگاهي چنين
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