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Abstract 

Historical criticism has especially proved useful for religious reform 

intellectuals to reconstruct an original renewalist Islam, which was totally 

different from the belief and practice of later Muslims. However, this 

historical perspective has also suffered from certain theological, historical, 

and political problems. In this essay, I look at three works that have used 

historical criticism to give a liberatory vision for women’s rights and 

freedoms: Amina Wadud’s Qur’an and Woman, Asma Barlas’s Believing 

Women in Islam, and Amir-Hossein Torkashvand’s Hijab at the Time of the 

Prophet. These three books are built on the assumption that divine rules may 

different from our perception of those rules, and try to adapt our 

understanding with values of justice. However, these works suffer from 

several problems. Their theological approach in exegesis is not sustained 

consistently in a single work, they sometimes refer to their historical sources 

selectively, they sometimes impose modern categories on pre-modern works, 

overlook particular experiences of embodied men and women, do not 

consider the points in primary literature that lend themselves to patriarchal 

interpretations, and only limit themselves to the Qur’an. Considering these 

issues may help us develop interpretations of the Qur’an that both serve the 

causes of justice and are methodologically rigorous. 
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جنسيت در  هلأکاربست نقد تاريخي در بررسي مس هدربارمالحظاتي 

  ترکاشوند و ودود، بارالس آثاری از ؛ براساسقرآن

 فاطمه توفيقي

 چکيده
توان  می شده که تصور می توجه نواندیشان دینی بودهجهت موردِ ویژه ازآن نقد تاریخی به

 مسلمانانِ رد که با باور و عملاش تصور ک اسالمی نوگرا و اصیل را در خاستگاه تاریخی
پژوهانه و  ی، تاریخهیاتال اما این نگاه تاریخی مشکالت .است  دوران بعد تفاوت داشته

که با توجه  های زنان حقوق و آزادی هبررسی سه اثر دربار ه. در این نوشتار بدارد سیاسی 
نه مآاثر  از: قرآن و زنعبارتند این آثار .پرداخته خواهد شد، اند شده نوشتهتاریخی  نقد به

 ازو حجاب شرعی در عصر پیامبر)ص(  ؛اسماء بارالس اثردر اسالم  مؤمن زنان ؛ودود
فرض که حکم خدا با دریافت  با این پیش مزبورسه کتاب  نویسندگانرکاشوند. امیرحسین ت

را  و این هدفعادالنه سازگار  یها باارزشکوشند زندگی دینی را  ما از آن تفاوت دارد، می
 .وجود دارداین آثار اشکاالتی هم در اما  ،محقق سازندپژوهشی  ساختار روشنِخاذِ ات با

صورت  کنند، به طور سازوار حفظ نمی به ،در تفسیرشان را  رویکرد الهیاتینویسندگان 
های مدرن را بر آثار پیشامدرن  گاه مقوله لشانیتحلکنند، در  گزینشی از منابع استفاده می

از های خاص بدن زنانه و مردانه توجهی ندارند، در منابع اصلی  کنند، به تجربه تحمیل می
بسندگی دچار  کنند و به قرآن پوشی می که قابلیت تفسیر مردساالرانه دارند چشمی کاتن

نگاه عادالنه به متون دینی را با تا تواند به ما کمک کند  اند. توجه به این مشکالت می شده
 در تحلیل متون همراه کنیم. دقت روشی و محتوایی

 .امیرحسین ترکاشونداسماء بارالس، جنسیت، آمنه ودود، نقد تاریخی،  :واژگانكليد 
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 مقدمه

پژوهشگران . است یپژوه نید و متن نقد بالنده اریبس یها روش از یکی ،یخیتار نقد
 که یا گونهبه ؛هستند متن ظهور یخیتار طیشرا یبررس جویدر جست روش نیابا 

 که گفت بتوان دیشا بنابراین .شود   شناخته آن یخیتار هنیزم قیطر از متن قیدق یعنام
 در مفسران نیز میقد روزگار از رایز ؛است  رفته یم کار به هارسیتف در میقد از روش نیا
 مصطلح یمعنا به یخیتار نقد اما. اند بوده متن یخیتار طیشرا و یخیتار یمعان افتنی یِپ

 و دارد شامدرنیپ یها روش با یجد ییها تفاوت گرفت، شکل یوشنگرردوران  از که
 خواندن یبرا که ییها روش همان قاًیدق یعنی ؛شود یم استفاده یعلم روش از آن در

با  یتفاوت نامقدس و مقدس متن که شود یم تصور رایز ،رود یم کار به گرید متون
 اگر یحت که ابدی یم تیولوا چنان یخیتار یِعلم روش بیترت نیبد. ندارند گریکدی

 ندیچ یم نو از و زدیر یم درهم را یاتیهال یسنت تصورات از یاریبس ،باشد الزم
 در یبرخ ،رو نیازا .(Rüpke, 2014: 285-309؛ 111-107: 1931 ،عطار )موحدیان

 یباورها دادن دست از موجب که اند پنداشته و  کرده دیتهد احساس یخیتار نقد مقابل
 .دشو یم یسنت

 ،است  بوده ینید شانینواند موردتوجه ژهیو صورت  به یخیتار نقد اسالم، جهان در
 یفعل تیوضع که نشان دهند توانند یم آن از استفاده باکه  ندا هکرد یم تصور رایز

 شده یم تصور نمونه یبرا .ستین سازگار است،  شده نازل اصل در آنچه با مسلمانان
 در یاجتماع و یفرد یها یآزاد و حقوق به توجه ازنظر مسلمانان اگر که است 

 خیتار از ییدرجا لیاص یتیوضع از گرفتن فاصله آن لیدل ندارند، قرار یمطلوب تیوضع
 از که است لیدلاین  به بجنگند، خود حقوق یبرا دیبا امروز زناناگر  یا است
 ،روش  نیا در .اند شده دور است،  بوده (ص)اسالم امبریپ و قرآن مدنظر که یا یبرابر
 دانسته کسانی (ص)امبریپ اتیح زمان در یخیتار تیوضع با ناب اسالم ییگو

  .است  هشد 
به  ،زنان مسائل موردِ در ویژه به ،اندیشان با کاربست روش تاریخیخاص، نو طور به

از تاریخ اسالم و متن قرآن به آگاهی بسیاری  هافهم نوی آن و اند ای رسیده نتایج ارزنده
بخشی  ای که دستاوردهای آنان گونه هب عدالت جنسیتی کمک کرده هدربارلمانان ساز م
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ها و نتایج  این کاربستخود اما  ؛از اطالعات عمومی بسیاری از مسلمانان متجدد است
 نیازمند ارزیابی علمی هستند. 

 پرداخت، اند گرفته شکلدر این مقاله به ارزیابی سه اثر مهم که با نگاه تاریخی 
اثر من در اسالم ؤزنان م ؛نه ودودمآاثر :  قرآن و زن ازعبارتنداین آثار  هد شد.خوا

امیرحسین ترکاشوند. این سه اثر )ص( حجاب شرعی در عصر پیامبرو  ؛اسماء بارالس
های ودود و بارالس ویژه کتاب ترکاشوند با کتاب ؛ بهدارند باهمهایی آشکار تفاوتاثر 

 های عاز میان موضو را که ترکاشوند یک موضوعبسیار متفاوت است. نخست این
که ودود و بارالس به مباحث  درحالی ،یعنی حجاب است؛  جنسیتی انتخاب کرده

تاریخی  هایپردازند. دوم، ترکاشوند به روشگوناگون مربوط به زن در قرآن می
ستنباطی معمول را گرچه معنایی غیر از معنای او  حوزوی پایبند است کالسیکِ

ی و ادبی تری در نقد تاریخهای مدرنولی ودود و بارالس از روش کندخراج میاست
 جویند.بهره می
را برای ارزیابی کاربست نقد تاریخی در ها، این سه اثر رغم این تفاوت علی

از  یمشهور هایی برگزیده و نسبتاً نمونه هاآن هزیرا هم است، شده انتخابپژوهی  قرآن
هایشان بسیار  و بینش جنسیت پرداخته هلأسه به مس هرو  ندکاربست روش تاریخی هست

ودود و بارالس امکان  اثرترکاشوند با  اثرهای  است. همچنین تفاوت  شهرت یافته
تر بودن ارزیابی،  د. برای مشخصکن ها و نتایج را فراهم می روش ،ها مقایسه میان نظریه

سپس نقاط ضعف و قوت  د ود شه خواهئای از مدعیات هر سه اثر ارا نخست خالصه
  .شود میکر را ذ هاآن

 بهتر نسبتاً یتیوضع اثبات یپ در یخیتار نقد روش با گرچه آثار نیانویسندگان 
. دارند یمشکالت شانیها روش و ها فرض شیپ در اما اند، بوده عصر آن در زنان یبرا

 :است قرار نیازا هاآن های کالاش از یا پاره
 ینشیگز ینگاه دچار )ص(امبریپ عصر ای و قرآن در یبرابر افتنی یبرا .1

 ؛اند شده
 را ریتفس مشکالت گاه واند  کرده اعتماد قرآن از پس مسلمانان آثار به گاه .0

 ؛دندان یم قرآن خود نه و آثار نیا به اعتماد از حاصل
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 نیب دارانه جانب صورت به مسلمان سندگانینو که یا فاصله از ،یموارد در .9
 یبازساز را اسالم از شیپ عرب آن، یمبنا بر ونموده  جادیا اسالم و تیجاهل

 ؛ندا هدغافل ش ،اند هکرد 
 ؛اند هکرد استفاده یاخالق عاملیت چون ییها مقوله از ها نییتب در .0
 تجربه و الهام منبع عنوان به ،ها جنس از کیهر یبرا را شناسانه تن یها تفاوت .1

 ؛اند هنکرد لحاظ یکاف اندازه به
 دور ازنظر گاه را نکته نیا انه،یگرا ینیرعیغ یِکیهرمنوت دگاهید نداشت رغم یعل .6

 مردساالرانه هایریستف موجب که داشته ییهاخأل هم متن خود که نداهداشت 
 .است  شده 

 

 مروری بر آثار. ۲
 

 نه ودودمآاثر  «قرآن و زن»کتاب . ۲-1

منتشر  میالدی 1333در سال  منظر یک زن بازخوانی متن مقدس از «قرآن و زن»کتاب 
 در پی تغییر ودود. تفسیر فمینیستی است هزمین درشاخص شد و یکی از نخستین آثار 

 کتاب، هاو در مقدم. تر شدن به متن است نزدیک پیدر جریان تفسیری در جهان اسالم،
های  فرض سنتی که حاصل پیش هایسیرتف: کند دسته تقسیم می  را به سه هاسیرتف

دانند و  واکنشی که قرآن را مخالف حقوق زنان می هایسیرتفمردساالرانه هستند، 
که در پی تحلیل جایگاه زنان در قالب ( خود ودود موضع مختارِ)گرایانه  کل هایسیرتف

 .(93-00: 1939 ،ودود) پیام کلی قرآن هستند
یعنی باید کوشید که  ؛ن استافضل الرحم هودود نظری هشناسان مبنای نظری قرآن

 ی کهامورو سپس با زدودن  نیمدر زمان نزول حرکت ک قرآن هت و زمینموقعی سوی به
 .اصلی آن را به دوران خود بیاوریمپیام  ،است مربوط به زمان و مکانی خاص صرفاً

اما محدود به آن   اند شده نازلهای قرآنی با توجه به شرایط خاص خودشان  زیرا پیام
 .(00 :1939 ،ودود)ند ا هزمان نبود

مفسران پیشین هیچ التزامی ندارد،  ههای مردساالران ودود به کلیشه ازآنجاکه
استفاده کند و با تأکید بر سه نکته تفسیر را انجام « قرآن به قرآن»کوشد از روش  می
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او،  ازنظر .بینی کلی قرآن جهان .9 ؛شکل دستوری زبان. 0 ؛بستر تاریخی قرآن .1دهد: 
اگر  مثالً ،دهد حل می های گوناگون راهِ موقعیتبلکه قرآن برای  یک تفسیر وجود ندارد

که استفاده از ضمیر مذکر به معنای  ابدی یدرمکند،  زبان عربی توجه  کسی به دستور
های اجتماعی  بر نقش هاآنو تأثیر  شناسانه تنهای  عدم شمول زنان نیست. قرآن تفاوت

و قرآن قصد ندارد  تاستفاوت مهای گوناگون  در فرهنگ موارد پذیرد اما این را می
عصر نزول وجود داشت، برخی  هکه در جامع سائلیاز مقرآن ای عمومی بپیچد.  نسخه

 کار پس .ساکت ماندنیز  هاآنبرخی از  در مورد ،برخی را اصالح کردو منع  را کامالً
سپس  .(00-01: 1939 ،ودود) مفسر این است که اصول کلی پیام قرآن را استخراج کند

 ،مورد خلقت در مثالً ،کند برانگیز در قرآن کریم را بررسی می الؤد سموارتک  ودود تک
 ،جانای . در(113 :اعراف؛ 0 :)نساء خلقکم من نفس واحده :گوید با بررسی زبان قرآن می

همچنین نفس معنای  .مشترک زن و مرد است معنای طبیعت یکسان و منشأ به «مِن» هواژ
 ،ودود) دارندآفرینششان تفاوت ن به خاطرن زن و مرد قرآ هنتیجه به گفت در ؛خنثی دارد

 :)روم و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً :گوید که قرآن می هنگامی .(69-67 :1939
ن نیست که خلقت زن معنای ای رود و فقط به می کار برای هر دو جنسیت به «ازواج»( 01

در  (69-60 :1939 ،ودودت است )بلکه تأکید بر اصل زوجیت در خلق ،برای مرد باشد
هدف از نقل  مسئول هستند و اصوالً ،هر دو ،داستان لغزش آدم در قرآن نیز آدم و حوا

  .(60-01 :1939 ،ودودماجرا تأکید بر توحید است )
منظر قرآن، زنان  برای بررسی وضع زنان در دنیا از های بعدی کتاب ودود در فصل

که گرچه قرآن به  گیرد کند. او نتیجه می ، تحلیل میاند ذکرشدهمهمی را که در قرآن 
که -کند که وابسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی هستند  هایی از زنان اشاره می نقش

اما در  -داری مانند خانه ؛شوند میان برخی هم در بسیاری از جوامع دیده می  این البته در
بلکه نبوده و ها جنسیت  ساندهد که مالک برتری ان موارد فراوانی قرآن نشان می

  های انسانی اساس تالشسبا بر هزنانی مانند مریم و مادر موسی و ملک تقواست و اتفاقاً
  .(06-31 :1939 ،ودودیابند ) تمایز می شانفارغ از جنسیتو 

توجه نان، وضعیت آنان را در آخرت موردودود پس از بررسی وضعیت دنیوی ز
های  مربوط به آخرت، اشاره های هدر آی ظاهر قرآناو گرچه  ازنظردهد.  قرار می
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بلکه وضع زنان و مردان را متفاوت بدانیم  ،نباید با قرائتی ظاهرگرایانه اما ،جنسیتی دارد
طور یکسان در معرض پاداش و جزا هستند. همچنین اشاره به  زنان و مردان به

 ان تصور کرد که زنانِتو و نمی  اقتضائات فرهنگی عصر نزول بوده هنتیج «حورالعین»
بلکه وعده و وعید  ،جهان است هها در هم انسان هچشم و سفیدپوست مطلوب هم سیاه

 ،ودودها به درستکاری و دوری از بدکاری است ) برای تشویق انسان قرآنی صرفاً
1939: 107-30). 

. گیرد بحث قرار میمورد «درجه» بندی اجتماعی یا مفهوم قرآنیِ رتبه ،بعد هدر مرحل
 ،طرف دیگر کند و از طرفی قرآن امتیاز برمبنای عمل را تأیید می از»گوید:  ودود می

شود که  کند. این امر به این استنباط منجر می ارزش حقیقی اعمال خاص را تعیین نمی
 درواقعتأیید قرآن است. کنند، مورد ارزشی که افراد جامعه برای اعمال تعیین می

 ؛(106 :1939 ،ودود« )های طبیعی موجود است تفاوتجوازی برای  ،طرفی قرآن بی
ارزش  ای زن و مرد در جامعه متفاوت است اما نهایتاًه یعنی باید توجه داشت که نقش

بلکه  ،نیست شکل کیجای دنیا به در همه ها همچنین این نقش .یکسان است هاآنعمل 
دهد که قرآن  ه نشان میدرج هکند. کاربردهای مختلف واژ بسته به زمان و مکان تغییر می

 :انعام و 90 :زخرف ؛06 :یوسف ؛11 :داند و نه ثروت )مجادله مالک برتری را علم می
( نیز به معنای اختیارات آنان در نظام خانوادگی 001 :مردان بر زنان )بقره هدرج .(161
  .(101-106 :1939 ،ودودبرای طالق دادن( است ) )مثالً

خاطر  به هاآنر پیشگاه خدا و نابرابری ها د انسان ههم برابری نهاییاصلی،  یِمبنا
 کار است که در توضیح احکام مربوط به زن و مرد در قرآن نیز به ات اجتماعیاقتضائ

گوید که قرآن قوامیت  قوامیت( می هنساء )آی سوره 90آیة ودود در تفسیر  مثالً ،رود می 
این قوامیت فقط به روابط زن و  کند، بر بعضی از زنان ذکر میرا از مردان  «بعضی»

 حامی تبعیت زنان از مردان نیست شود و حاصل نظام نفقه است. قرآن شوهر مربوط می
آور هستند، تبعیت زنان از شوهران به  اما روشن است که در نظامی که مردان نان

قرآن نیامده که زنان حق طالق  یجا چیههمچنین در کند.  پایداری خانواده کمک می
با شرط  هم آنحمایت از یتیمان )نیز ند. هدف از روا دانستن تعدد زوجات در قرآن ندار

است. برابر نبودن ارزش شهادت مردان با شهادت زنان فقط به   بودهحفظ عدالت( 
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توان تصور کرد که  همچنین می .(109-110 :1939 ،ودوددین اختصاص دارد )کتابت 
به است، با توجه   شده شناختهسمیت ر بهعصر نزول  هدر جامع زنانشهادت اگر 

 :1939 ،ودودسخن زنان را ارج بگذاریم ) یاول قیطر بهاقتضائات جوامع مدرن، باید 
 :1939 ،ودوداست )  نظامی حمایتی برای زنان بوده ،ارث هم در اصل .(119-110
یعنی اگر زنان هم در  ،ساالری است منظر قرآن شایسته مبنای والیت از .(111-110

 :1939 ،ودود) .های الزم را پیدا کنند، امکان والیت دارند ای بتوانند شایستگی معهجا
یک از زن و هر هعهد تواند به با توجه به شرایط اقتصادی مینیز حضانت  (110-111

  .(110-113 :1939 ،ودودمرد باشد )
 فتدر نظر گرزمانی و مکانی را  ،اقتضائات اجتماعی بایست می ،این موارد هدر هم

شبه  اصالحات اجتماعی را یک هتوانسته هم و همچنین باید توجه داشت که قرآن نمی
 است  هدکر میها را ایجاد  ها یا آزادی تدریج برخی از محدودیت بلکه باید به ،انجام دهد

 .(106 :1939 ،ودود)
 

 اثر اسماء بارالس «1من در اسالمؤزنان م». کتاب ۲-۲

رجاعاتی این کتاب ا. منتشر شد میالدی 0770سال  در من در اسالمؤزنان م کتابِ
بر این تصور مبتنی است که کار ودود قابل  ،آن رب هاما عالو ؛آشکار به کتاب ودود دارد

گرایانه  یئبارالس نیز مانند ودود اصرار دارد که باید از نگاه جز. بسط و اصالح است
را در قالب پیام کلی آن  قرآن جنسیتیمطالب  در عوضو  میکن یدور قرآنبه   (اتمیستی)

گی خدا، عادل بودن خدا و یگان ،هیخودانکشافی النیز  قرآنپیام کلی  .بفهمیم
 . ستخدابودن ادراک  غیرقابل

یعنی بر  ،باشد راهگشانظر هرمنوتیکی تواند از هی میاصل خودانکشافی ال
ه ک یگامهن جهیدرنت .(Barlas, 2002: 13-19) افکند پرتو  قرآنهای مختلف  بخش

ی مختار ما آن اشد، لزومی ندارد که معناب  تهتواند داش معانی گوناگونی می قرآنبپذیریم 
تر  بلکه معنای عادالنه ،است  مردساالر چند قرن اول بوده هجامع نظرمد معنایی باشد که

الی متن بشری و  هی از البهکار مفسر کشف گفتمان ال. تر است هی نزدیکبه مقصود ال

                                                                                                                                        
1. Believing Women in Islam 
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تواند از  می قرآنگرفت که گرچه زبان   خواهیم نتیجه کشف نیازا پس ؛ستتاریخی ا
 . برابرگرایانه و ضدمردساالری است قرآنخود اما آن حکایت کند،  همردساالران هزمین

کند که  نیست. بارالس تأکید می هاآنمعنای نابرابری  قرآن تفاوت زن و مرد به ازنظر
بلکه تفسیر او بر این مبتنی است که قرآن  ستنی در پی یافتن صدایی زنانه در قرآن

اول که پیام قرآن را مردساالرانه  هاینقر هایسیرتف اما ،فراتر از جنسیت است
  یکسان دانسته تفسیر با پیام اصلی قرآننوع فهمیدند، حجیتی ویژه پیاده کرد و این  می

ی و روش مورد مبانی نظر بارالس پس از توضیحی مفصل در .(ibid: 19-89)شد 
  .کند تک موضوعات قرآنی را آغاز می کارش، ارزیابی تک

که نشان دهد که قرآن با پدرساالری مخالف است، ابتدا به بازنمایی خدا او برای آن
صفات انسانی مانند پدری و همسری تنزیه همواره از در قرآن خدا  .کند در آن توجه می

مخالفت شدید اسالم با  جهینتدرار بردن صفات مردانه برای خدا ک شود. به می
هی. نه توصیف واقعیت ال است بوده راهی برای انتقال معنا و صرفاً داده رخانگاری  انسان

شکارا نشان آ قرآن با پدرساالری در توصیف انبیا مشهود است. قرآن ههمچنین مبارز
های  ونهاز میان نم .اخالقی است عاملیتبلکه ایمان و  دهد که معیار برتری نه پدری می

ی تأکید بر ابراهیم برا :کنم کند، به ذکر سه نمونه بسنده می مختلفی که بارالس بیان می
-199 :بقره و 11-16 :ءانبیا ؛00-09 :)مریم گیرد ل ایمانی، از پدرش فاصله میئمسا
برخالف برخی  ازآنجاکهکه بناست پسرش را قربانی کند، همچنین زمانی . (191
ماند که پسرش  پسرش حق مرگ و حیات ندارد، او منتظر می پدر بر ،های پیشین سنت

چرا از پدران و چون عالوه قرآن با تبعیت بی هب  .(170-171 :با وی موافقت کند )صافات
 .(ibid: 19-128) (...و 00 :مجادله ؛170 :انعام ؛09-19 :کند )زخرف مخالفت می

بینیم که دقت کنیم، میاز پیامبر)ص( در قرآن های موجود گر در توصیفهمچنین ا
تنها در فرهنگ سنتی عربی بلکه  موجود نه همردان با معیارهای شدیداً» ایشانصفات 

کند،  های مدرن که لطافت و مالیمت و فروتنی مردان را تحقیر می همچنین در فرهنگ
 .(ibid: 122)« بوده استخالف قاعده 

 تمایزارچوب ه. قرآن در چرسیم هیاتی به امور فردی و اجتماعی میپس از امور ال
نیست. تأکید قرآن بر خلقت از نفس واحده، فردگرایی  ریقابل تفس جنس و جنسیت
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کند که معیار تفاوت در قرآن  را تصدیق میله مسأاخالقی و برابری در پیشگاه خدا این 
رسمیت  هم وجود دو جنس را به ،قرآن حال نیدرع ؛اخالقی است و نه جنسی

هایی اخالقی برای  محدودیت داند و صرفاً جنسی را مطلوب می شناسد و هم عمل می
کنند، در قرآن هدف از  آنچه بسیاری از مسلمانان تصور می خالفِبرکند.  آن ایجاد می

هم درون ازدواج و  ،بلکه هم مردان و هم زنان ،تعدد زوجات مهار شهوت مردان نیست
سکسوالیته را  جه داشت که قرآنتو همچنین بایدباید عفت پیشه کنند.  ،هم بیرون از آن

دهد. ازدواج به انتخاب جنسی و اخالقی بستگی دارد و نه  مقابل معنویت قرار نمی در
آنچه در بسیاری از  خالفِهمچنین براجتماعی.  طبقهطبیعت، هویت، دین یا 

های مسلمان در جریان است، قرآن هیچ ارتباطی میان عفت و بکارت ایجاد  فرهنگ
 .(ibid: 122-166) کند نمی

به تاریخ  با توجهداری، بسیاری از غیرمسلمانان در غرب  مورد موضوع برده در
اما  ،داند های همراه با آن را درست می داری و ظلم کنند که قرآن برده خودشان تصور می

 ؛امعه هستند، شخصیت و اراده دارندگوید بردگانی که در ج بلکه قرآن می ،چنین نیست
اما باشند   هایی اخالقی داشته توانستند انتخاب ه به وضعیت خودشان مییعنی با توج

 مثالً ،داری در آن دوران مثل مدرنیته نبود، قرآن در پی تعدیل آن بودبرده نکهیباوجودا
 .(ibid: 156) ازدواج کنند هاکرد که کنیزان را آزاد و با آن افراد را تشویق می

بارالس نشینی زنان نیست.  بدن یا انزوا و خانهمعنای نگاه منفی قرآن به  حجاب به
 :زن و مرد )نور «غض بصر»گوید که فرمان به  حجاب در قرآن می های هدر تفسیر آی

گوید. قرآن به  ای مختلط سخن می ارچوب جامعههدهد که قرآن در چ ( نشان می91-97
ارالس شاید بتوان ب ازنظرد و نه خودشان را. نکند که زینتشان را بپوشان زنان توصیه می

دهد  به زنان فرمان می حجاب نتیجه گرفت که قرآن صرفاً هایهاز معنای کلمات در آی
محدود دستور البته این  ؛شان را بپوشانند و لباس عفیفانه بپوشند که سینه و اندام جنسی

بارالس، گرچه برخی  ازنظرباشند.   ردان هم باید پوشش عفیفانه داشتهبه زنان نیست و م
 حجابی را با آزادی یکسان بدانیم.  انواع حجاب محدودیت است، نباید بی

گوید که این آیه در توضیح  ( می009 :)بقره «حرث لکم نساء کم» هاو در توضیح آی
خواهد بگوید  یعنی می .است  ، آمده بط را در زمان قاعدگی محدود کردهقبل که روا هآی
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تابوهای مربوط به روابط شوهر آزاد است. در زمان غیر از قاعدگی روابط بین زن و 
 و زیرا برابرترین جوامع هم این تابوها را دارند ،معنای نابرابری نیست وجه به هیچ به

توانند  طور نامحدود می که مردان نباید تصور کنند که به آن است ها آیهامتیاز این  اتفاقاً
وجه مالکیت  هیچ به «زنان بودن حرث»باشند. باید توجه داشت که منظور از   رابطه داشته

 .(ibid: 161-162) است  آن زمان مالکیت زمین وجود نداشتهچون  مردان بر آنان نیست

 ؛مین اقتصادی زن استأت ایاو بر هوظیف معنای ( به90 ء:نساقوامیت مرد بر زن )
 رئیس مرد ،درهرصورتاما  .قوام است ،شودخود مین اقتصادی أپس اگر زن موفق به ت

پدر دانستن  برای مثالپدرساالرانه از خانواده ) هایسیربا تف نواده نیست زیرا قرآنخا
 .شوهر( مخالف است

است و البته وجود   دن وضعیت تنبیهی در آن زمان بودهضرب برای محدود کر
 هسور 90 هدهد که نباید آی نشان می «ضرب و نشوز»های  مختلف از واژه هایسیرتف

 .رآن باشدنساء مرکز فهم ما از ق
داند، حکم آن فقط برای محدودسازی  گرچه قرآن تعدد زوجات را روا می همچنین

مورد طالق هم گرچه حق آن به دست مرد است،  دراین رسم در میان عرب است. 
 .(ibid: 187-200) مرد باشد، این حق را دارد هعهد رآوری ب فقط در شرایطی که نقش نان

 و را از اتهام پدرساالری است که قرآن کریم در پی آناثر بارالس  ،درمجموع
 اش برا سازد و نشان دهد که قرآن با توجه به شرایط زمانی و مکانیتحقیر و طرد زنان مُ

شامل هیات قرآنی فراجنسیتی است و الاست.   شدت مدافع حقوق زنان بوده به اتفاقاً
حمایت از زنان و  آن برای هایونناهمچنین اکثر ق. نیست  بندی جنسیتی هیچ رتبه

الزم  انمسلمان هعادالنبرای زیست  درنتیجه ؛است  ن ظلم نسبت به آنان بودهکرددود مح
است که ما هم ظلم به زنان را با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی خودمان 

 .میمحدودساز
 

 اثر امیرحسین ترکاشوند «)ص(حجاب شرعی در عصر پیامبر» کتاب. ۲-3

حجاب شرعی در عصر »امیرحسین ترکاشوند با عنوان  زیبرانگ جنجالکتاب مفصل و 
. صورت اینترنتی منتشر شد به 1913و در سال  هنشر رسمی نیافت هاجاز «(ص)پیامبر
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 ،شکل امروزی حجاب مرسوم در میان مسلمانان به ادعای اصلی ترکاشوند این است که
 (ص)ن در دوران پیامبرهی در قرآن و وضعیت مسلماناهیچ ارتباطی با حکم ال درواقع
روسری و چادر مربوط مانند به پوشش سر  ، حکم حجاب اصالًدیگر عبارت به. ندارد
هشداری برای التزام  عصر نزول، صرفاً هبا توجه به هنجارهای جامع درواقعد و شو نمی

 . است  پوشاندن اندام جنسی و سینه بوده به
مرسوم در سنت  هشیو  لبته بیشتر بها-او ادعای خود را با استفاده از روش تاریخی 

شباهت کار . دهد انجام می -های این سنت فرض اسالمی، گرچه بدون التزام به پیش
طریق  ایجاد تغییر در وضعیت زنان از دنبال اثر باال این است که به ترکاشوند با دو

 های گرچه ترکاشوند هیچ التزام آشکاری به نظریه ؛مراجعه به وضعیت تاریخی است
اول بهره  از منابع دستدر کاربست روش تاریخی کند که  ادعا میاو  .فمینیستی ندارد

 :قرارند نیازاجوید که  می
شناسایی  ویژه برای بهترسیم اوضاع ماقبل بعثت و  براین آیات قرآداللت  .1

 ؛است هدشخواست شرع تغییراتی که منجر به حجاب مورد
 ماقبل بعثت؛ایط شرویژه برای ترسیم  تاریخی به های گزارش .0
 انتظاراتمان از تغییرات اسالمی؛ کردن برای واقعی تاریخی های تواقعی .9
 برای دریافت حجاب شرعی در عصر حضرت؛ احادیث پیامبر .0
بردن به  ویژه برای پی به هاهآی شأن نزولِ به های مربوط یتاستفاده از روا .1

و یا ربطی به جعلی بوده  هاتگونه روای ی اگر این)حت شرایط پیش از بعثت
 باشد(؛  یه نداشتهآ

مربوط ویژه اگر به عصر پیامبر  احادیث ائمه به صحابه و های استفاده از گزارش .6
 ؛باشد

 ؛متون کهن .0
 .(1: 1913 ،)ترکاشوند لغت های فرهنگگیری از  ها و بهره داللت معنایی واژه .1

 

ا با رجوع پیش از اسالم و واکنش مسلمانان ررا در ترکاشوند ابتدا معنای حجاب 
 سپس معنای حجاب را در قرآن ،کند می های تاریخی بررسی به احادیث و گزارش
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 ید نما های پیشین ارزیابی می های فصل یافته هسای ا درآرای فقهی ر واکاوی و نهایتاً
 .(1 :1913 ،ترکاشوند)

کند که در فرهنگ پیش از اسالم، برهنگی چندان  در بخش اول ترکاشوند ادعا می
با نگاهی به داستان آدم و حوا در قرآن، اشاره به پوشش  مثالً ،است  هور نبودآ شرم

ابراهیم در گزارش شیخ صدوق، گزارش پوشش تورات در تورات، سخن خدا به 
 ههای تاریخی دربار برهنگی و چیزهایی که در کتاب همراقبت دربار مورد موسی در

با  ،ویژه پیش از اسالم به درگذشتهگی میم که مفهوم برهنفه ، میشده گفتهکودکی پیامبر 
های  همچنین از گزارش .(01-97 :1913 ،ترکاشوندمفهوم امروزی آن متفاوت است )

برهنه بودند و  مردم کامالً ،پیش از اسالمآید که  دست می تاریخی و احادیث به
 هایشان نادوخته و ناچیز بود، لباس ؛نداشتند نیز شپوشکمترین حد های دربار دغدغه

را نداشت. آنان حتی هنگام نشستن هم مراقب  هاآننبود و امکان پوشاندن  چندالیه
 حتی طواف .(17-179 :1913 ،ترکاشوندشان مکشوف نباشد ) نبودند که اندام جنسی

شد و توجیهات گوناگونی برای درآوردن لباس  صورت عریان انجام می کعبه نیز به
مانند از گناهان،  شدن یعارش، تفأل به بی قریطل برتری ؛ مانند:آوردند هنگام طواف می

سوی خدا نرفتن، حذف مظاهر تشخص و اقتضای  آلود به گناه ه، با جامبودن بدو تولد
کرد که شرمگاهشان را  پیامبر به مردم توصیه می .(177-197 :1913 ،ترکاشوندادب )

 :1913 ،کاشوندترکردند ) نگ فرمان ایشان را اجابت میهم با یک لُ هاآنبپوشانند و 
های  کند که اهل کتاب در قرن رود که ادعا می ترکاشوند تا جایی پیش می .(107-173

ها  عرب، او ازنظر .(133 :1913 ،ترکاشوند) نداشتندشرم نخستین اسالم نیز از برهنگی 
بدون سقف و  ییدرجاهاشکل فعلی نداشتند و بیشتر  هخانه هم ب ،پیش از اسالم در

در خانه از معمول هم بیشتر بود، نبود دیوار  هاآنبرهنگی  ازآنجاکه و نددیوار ساکن بود
ی هم بدون ایجاد مانعی شد. استحمام و تخلّ می هاآنباعث آشکار شدن بیشتر برهنگی 

زایش عفت برای اف درنتیجه .(071-001 :1913 ،ترکاشوندشد ) میان زن و مرد انجام می
 ها بگذارد.  ای بین خانه پرده تا کوشید )ص( میدر جامعه، پیامبر گرامی

اعتنایی حضرت  در کم .، برای خود ایشان این موضوع اولویت نداشتحال نیدرع
 جنازه عییتشدر  ایشانحضور  هنحو توان به نسبت به حجاب موردانتظار ما، می
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به تأسی از فرشتگان خدا،  ،حترام شخصیت متوفیکه به ا جاآن ؛معاذ اشاره کرد سعدبن
اعتنایی  در این کماز تن بینداخت و به تشییع پیکر سعد ادامه داد.  دیگران ردا حضور در

سلمه در ساخت بنایی خشتی )که  اش به اقدام امّ توان به واکنش منفی همچنین می
 اش از فاطمه در گالیه ،استتار افراد حاضر در خانه از ناظران بیرونی انجام داد( باهدف

برای ستر پنجره و طاقچه ای که عایشه  کندن پرده ،هدرگاه خانمورد نصب پرده بر 
و یا  در یکی دو وجبق افقت با بلندی دامن زنان مگر بهمو عدم ،بود  کرده نصب

اشاره  ،کعبه داشت برگردطواف عریان  هخواستگاری از زنی که )همچون سایرین( سابق
های  ارزش تر بودن دیگر و یا مهم اهمیتی حجاب غلیظ کرد که همگی نشان از کم

 .(011-016 :1913 ،ترکاشونداهلل است ) رسول نزدِاخالقی، اجتماعی و معنوی در

ترکاشوند  .شود بعد، از این اطالعات تاریخی برای فهم قرآن استفاده می هدر مرحل
شیوع برهنگی را اثبات  ههای تاریخی فوق دربار قرآن، گزارش هایهابتدا با استفاده از آی

های جهان آخرت لباس و مسکن است، از نبود  نکه یکی از پاداشای مثالً ؛کند می
همچنین امر به  .(001-003 :1913 ،ترکاشونددهد ) پوشش کافی در آن منطقه خبر می

مختلف در قرآن به معنای اهمیت پوشاندن اندام جنسی است  یدرجاهاحفظ فروج 
: 1913 ،ترکاشوند) ثیابکم حین تضعون :استیذان هآی .(031-970 :1913 ،ترکاشوند)

پوشش در دهد که  و این نشان می استکنار گذاشتن لباس در خانه متضمن ( 13-11
خذوا زینتکم عند  هآی .(979-970 :1913 ،ترکاشونداست )  خانه بسیار کمتر هم بوده

ویژه با استفاده از احادیث به معنای آن است که قرآن در پی  به( 91 :کل مسجد )اعراف
 .(971-976: 1913 ،ترکاشونداست )  هنگی هنگام حج و نیایش بودهاز برجلوگیری 

استیذان در پی ایجاد  هدر آیقرآن توان فهمید که  با توجه به این بستر تاریخی، می
زیرا در  ؛است  نه بودهتنظیم تردد به خا قیاز طربرهنگی برای گرایانه  محدودیتی واقع

اشت و افراد هم پوشش خاصی را رعایت بندی هم وجود ند ها حائلی نبود، اتاق خانه
است که   شده گفتهنور  هسور 01و  00 های هکه در آیکردند. از سوی دیگر، این نمی
در این افراد که  این بوده خاطر های غیرمسکونی شد، به توان بدون اجازه وارد خانه می

شان به هم دیگر، امنیت خاطر شخاصورود ناگهانی ا صورتِ نبودند و دربرهنه ها  کانم
  .(916-919: 1913 ،ترکاشوندریخت ) نمی
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 ةالجاهلیج جن تبرّوقرنَ فی بیوتکن و التبرّ» احزاب هسور 99 هدر توضیح آیترکاشوند 
لکه در پی ب ،کند صورت مطلق دفاع نمی نشینی به گیرد که قرآن از خانه نتیجه می« األولی

تا فساد اجتماعی هم کم شود  جاهلیت را از بین ببرد هشیو آن است که خودنمایی به
 .(001-099 :1913 ،ترکاشوند)

 هایی داشته پیامبر محدودیت منان که در مواجهه با همسرانِؤهمچنین توصیه به م
با توجه به  ،( نیز19 :)احزاب «من وراء حجاب فاسئلوهنّ فإذا سئلتموهن متاعاً»باشند  

از زنان پیامبر  ،کنار خانه د از حائلِشود که مردان بای به این مربوط می ،ها ساختار خانه
 .(090-001: 1913 ،ترکاشوندتر بماند ) چیزی بخواهند تا عفت عمومی محفوظ

منین یدنین علیهن ؤالم ی قل ألزواجک و بناتک و نساءیا أیها النبترکاشوند برای توضیح 
 ،این آیه گوید که مقصود از ( می13 :)احزاب ذینؤمن جالبیبهن ذلک أدنی أن یعرفن فالی

است و   ویژه سینه بوده پوشاندن اندام جنسی و به طریق روابط جنسی از حفظ پاکیِ
پوشاندن این  ،گرید عبارت به .شود لزوم پوشاندن مو و سر و پا از آن استنباط نمی اصالً

 کرد ها را از ایشان دور می اهتمام زنان برای پاکی بود و وسوسه هدهند مواضع نشان
 .(001-101: 1913 ،ترکاشوند)

منات یغضضن من ابصارهن ؤو قل للم» نور هسور 91 هترکاشوند به توضیح آی، تیدرنها
 «...نمنها و لیضربن بخمرهن علی جیوبهو یحفظن فروجهن و الیبدین زینتهن اال ما ظهر 

 «خمار»داند و  را برهنگی می «زینت»های تاریخی خود،  با توجه به دریافتو  پردازد می
مقصود از این آیه نیز مواظبت  ،درنتیجه .را شکاف میان دو چیز «جیب»ک و را پوشا

اشوند ترک .(100-117 :1913 ،ترکاشوندتنه و سینه است ) من بر پوشاندن پایینؤمزنان 
به  این بخش ازآنجاکه ؛برد میزان پوشش به پایان می هدربارکتاب خود را با بحثی فقهی 

 ارتباطی ندارد، در این مقاله گنجاندهکاربست روش تاریخی در فهم قرآن 
 .است  نشده

 

 تحلیل و بررسی. 3

 :های گوناگونی دارند مزیت فوق سه کتاب
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هیچ  حکم خدا اصالً هبر این ادعا استوارند که پندار ما دربار هر سهنخست،  -
دالیل سیاسی و   قرائتی است که به بلکه صرفاً ،خدا ندارد حکم بهربطی 

کار ما آن است که با کاویدن متون دینی  .است  شده تیبتثجتماعی گوناگون ا
پی ببریم که چه چیزهایی به شرایط اجتماعی و سیاسی قرون اول اسالمی 

  .شود و چه چیزهایی مقصود خداست مربوط می

سازگارتر کردن  باهدف س(های ودود و بارال ویژه کتاب به)دوم، هر سه کتاب  -
 جدید هایالؤطور پاسخ دادن به س همینعادالنه و  یها باارزشزندگی دینی 

ارزش ذاتی زنان و  هدربار را ما نگاهِنوع ، گرید عبارت به .اند شده یطراح
تغییر لی مانند پوشش ئمسا هباردر یاهای جنسیتی  بسیاری از هنجارها و نقش

های  هیاتی و واقعیتال بافهمنگاه نو بسا  که چهشوند  مدعی می و حتی دهند می
 های فراوانی در ای که جوامع مسلمان چالش زگارتر باشد. در زمانهتاریخی سا

های واالی  ها بسیار ارزنده هستند و ارزش مورد حقوق بشر دارند، این پاسخ
 .دنکن زنان از منظر اسالمی را یادآوری می

ساختار روشنی دارند،  ؛ممتازند روش و رویکرد ازنظرهر سه کتاب سوم،  -
کنند و پس  ابتدا مشخص می خود را در هرمنوتیکیهیاتی و های ال فرض پیش

ویژه بر یگانگی خدا و  به رسند. ودود و بارالس به نتیجه می هایی هاز طی مقدم
ناسازگاری وضعیت فعلی با نگاه موحدانه و  ،زمان عدالت وی و هم

های  های هرمنوتیکی و نظریه از نظریه و کنند جویانه تأکید می عدالت
شان بر گیری گیرند. سرانجام هم نتیجه بهره می  جویانه تبخش و عدال رهایی

 شناختی و تاریخی است. مبنای استدالل با روش زبان
 

 است از منابع بهره بگیرد تا آن اطالعات ضمنی را که معموالً  ترکاشوند نیز توانسته
ی است، با استفاده از روش تاریخ  الشعاع مقصود اصلی متن بوده شده و تحت دیده نمی
اما تصور  ،استحمایت قابل ها و نتایج این آثار  روش ،هافهد اغلب د.کنپررنگ 

 ،دارنداشکاالت روشی و نظری هم در پژوهش خود،  نویسندگان این آثار کهشود  می
 :ازجمله
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نظرگاه  ،ویژه ودود و بارالس به ،هر سه نویسنده هیاتی:ال -یهرمنوتیک نگاه .1
 آنای آشکارتر  شیوه بارالس بهکنند.  ص میهیاتی و هرمنوتیکی خود را مشخال

دهد که بر یگانگی و  توضیح می« هیخودانکشافی ال»هرمنوتیکی  هرا در نظری
باید برمبنای این اصول  ناپذیری خدا مبتنی است و کل قرآن عدالت و ادراک

گونه  یچزنان ه هلأبیان قرآنی در مواجهه با مس اساس،  این برشود.   فهمیده
نظر  آور به اگر هم چیزی به نظر ما ظالمانه یا وحشت و دهد اه نمیظلمی را ر

ای  شود و نسخه های اجتماعی و تاریخی قرآن مربوط می فقط به زمینه بیاید،
اند که  به این مشکل دچار شده هنویسند هر سهها نیست. اما  دوران هبرای هم

تعریفی که  اساسبر- امبراصطالح عادالنه در قرآن و سخن پی به نکاتیافتن 
جانبه است.  گزینشی و گاه یک -دارند عدالت از نویسندگان این
الس و ودود در پی آن هستند که ، اگر نویسندگانی مانند بارگرید عبارت به
بر  ازحد شیبتأکید  برای مثال- جانبه خاطر نگاه یک موجود را به هایسیرتف

ش بکشند، خودشان چالبه  -آن ضرب و نشوز تبعِ نفقه و تمکین و بهنظام 
کند،  را که بر تقوا و عدل و برابری تأکید می مطالبیجانبه  طور یک نباید به

 ژپررنگ کنند. 

ضمن پذیرش  ،افراد گوناگون که است  شاید یکی از مشکالت ما این بوده
 ،میان  این دراند.  نظر داشته مصادیق عدالت اختالف مورد در اصل کلی عدالت،

توان این  کند و نمی کم توصیف می صادیقی را دستم روشن است که قرآن
ای کنارگذاشتنی دانست. ترکاشوند بیش از آنکه  پوسته را صرفاً ها توصیف

  نگرانواقعیت تاریخی  مورد درباشد،   ترسیم وضعیتی عادالنه داشته هغدغد
مصادیق  ،گوید درستی می طور که به اما باید از او پرسید که اگر همان ؛است

است و طبق تصور او، پیامبر   های مختلف تفاوت داشته عفت در دوران شرم و
شان به پوشش اندام جنسی امر  فقط مسلمانان را با توجه به اقتضائات زمانی

، اگر گرید عبارت به؟ چیستبرای حفظ عفتشان مسلمانان  هکرده، امروز وظیف
دان نشان مر امروز در برخی از جوامع، پوشش سر برای زنان یا پوشش بدن

 دانست؟نیز رود، آیا نباید آن را مقصود امروزی شریعت ب شمار  عفت به
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 هخدا از وضعیت اجتماعی غیرعادالن هجدا کردن گفتمان عادالن گزینش منابع: .0
مسلمانان در عصر نزول قرآن مستلزم استفاده از منابع مربوط به عصر نزول 

ز در آن زمان فقط از اما مشکل ما این است که وضعیت اجتماعی حجا ،است
این  ؛آن زمان و مکان نداریم هدربارمنابع چندانی  و است استخراج قابل قرآن

  است.  بسیار مشکل کردهامر واکاوی تاریخی را 
هم از آثار و هم از آثار مسلمانان  ،ودود و بارالس در تحلیل خود

کار این بازهماما  ،جویند ویژه در تحلیل ادبی( بهره می بهخاورشناسان )
امری  هگاه قرآن درباریعنی هر .شود ی انجام مییا ظنّ صورت گزینشی به

 هایی حدسعصر نزول  هجامعت وضعی هدربار هاآنگوید،  اجتماعی سخن می
 ؛کنند بازسازی می هاهبر مبنای آی صرفاً و یصورت ظنّ زنند و آن جامعه را به می

نوعی  که آن را به ت م توضیح ضرب و تعدد زوجاهنگا دو ، آنبرای نمونه
مستندی  ند، هیچ دلیلدان محدود کردن رسمی پیشین در میان عرب حجاز می

کنند.  خودشان حکم می برمبنای ظنّ آورند و صرفاً از متون تاریخی نمی
در تبیین دالیل  ها،سیرالس ضمن محکوم کردن بسیاری از تفهمچنین بار

که دلیل آن  ییهاسیره تفب بدن زنان( یِتشریع پوشش )محدود ساختن آشکار
را ایجاد تمایز بین کنیزان و زنان آزاد و حجاب را سازوکاری برای جلوگیری 

 کند. ند، اعتماد میدان ی مردان جاهلی به کنیزان میاز تعدّ

کند. او  نویسان مسلمان تکیه می به آثار محدثان و تاریخ ترکاشوند صرفاً
باشند،   توانند مجعول هم می ماالًاحت ها حدیثضمن توجه به اینکه بسیاری از 

 ،هایی هم بوده واقعیت ،این احادیث مجعول در پسِ احتماالً معتقد است که
در  وی مغفولِ متون ستودنی است اما معموالً البته توجه ترکاشوند به حواشیِ

دوران پیشااسالمی و  هاست زیرا منابع او دربار  گرفتارشده پژوهانه دامی تاریخ
با سوگیری  اریخی پسااسالمی هستند که معموالًهای ت گزارشصدر اسالم 

نگاران مسلمان همواره  . تاریخاند شده نوشته جاهلیتدوران مورد  خاصی در
اند که عرب پیش از اسالم را افرادی دور از تمدن و سواد به تصویر  کوشیده

اد عربستان ایج رهیجز شبهنی در تمد یانقالب نشان دهند که اسالم بکشند و
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شود که   های تاریخی گفته تعجبی ندارد که در این گزارش بنابراین .کرد
بندوباری  بی و آنان در وضعیتِ  گی برای عرب جاهلی اهمیتی نداشتهبرهن

 وضعیتی که فقط با ظهور اسالم اندکی تغییر یافت.  ؛ندا هزیست جنسی می
ل از اسالم برهنگی قب هب شود که منابع ترکاشوند صرفاً  گفتهممکن است 

 تواند اصحاب صفه هم می های مربوط به برهنگیِ گزارش د و مثالًرناشاره ندا
الزم نیست امری شیوع  توان گفت که یید کند. در پاسخ میأادعاهای او را ت

 رسم بهدر دو جای قرآن  ،برای نمونه .ها ذکر شود باشد تا در گزارش  داشته
که  درحالی ،(1-3 :تکویر ؛31 :)نحلشود  گور کردن دختران اشاره می به زنده

و قرآن همان موارد اندک را هم  این رسم شیوع چندانی نداشته احتماالً
تواند از  له میأیک مس موردِ آمیز در های اغراق کند. همچنین اشاره نکوهش می

گفتند اصحاب  یعنی کسانی که می؛ عجیب و نامعمول بودن آن حکایت کند
چیزی قصد داشتند  درواقعناچار به برهنگی بودند، شدید  فقر خاطرِ ه بهصفّ

 با اغراق گزارش کنند. نامعهود را 
های مقدس  های کتاب گزارش ،مدرن ةپژوهان در نگاه تاریخ طور همین

که واقعی بودن یا -برهنگی انبیا و قهرمانانشان  هیهودیان و مسیحیان دربار
اهمیت از  لزوماً -ر گیردقه قرامداّها هم باید موردِ نبودن خود این گزارش

بلکه  ،کند ها حکایت نمی یا نویسندگان آن کتاب هابرهنگی در میان آن نداشتنِ
 د.کنندگان باش له برای روایتأاهمیت این مس هدهند توانند نشان می اتفاقاً

بر توجه به  الوهخود، باید ع هپژوهان ترکاشوند در نگاه تاریخ، درمجموع
کرد. همچنین او  لفان هم توجه میؤهای م ه سوگیریمتن، ب ههای نادید حاشیه

در آثار خاورشناسان به  که معموالً یتر های منابع مستقل توانست از گزارش می
شود، بهره ببرد. یکی از چیزهایی که شاید در آن منابع به چشم  استناد می هاآن

 زهای اقتصادی و ج یهودیان و مسیحیان و نیز ارتباط هبخورد، حضور گسترد
االتی ؤس الًاحتما این حضور گسترده ؛است  بوده آن میان اعراب و اقوام دیگر

راحتی  ای که شاید نتوانیم به گونه ، بههکرد مورد شرم و برهنگی ایجاد می را در
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 هنبود توجه قابلای  لهأمس ادعا کنیم که برهنگی برای اعراب زمان ظهور اسالم
 است. 

 هرغم اینکه سه نویسند تبیین اوضاع زنان: علی های مدرن برای لهاستفاده از مقو .9
ها  ها و هنجارهای مدرن و ارزش ای بین ارزش مراقب هستند که فاصله مذکور

از  درگذشتههنگام تبیین وضعیت زنان  بازهمو هنجارهای گذشته ایجاد کنند، 
ن از ای اتفاقاًالبته ترکاشوند  ؛دننک های اخالقی و سیاسی مدرن استفاده می مقوله
 حدوداً کتاب تمام و کند برای تبیین مدعای خود استفاده می هنجاری هفاصل

 های را تصور کنیم که با جامع بر این استوار است که جامعه ،وی یا هزارصفحه
به بار  ای برهنگی هیچ نوع شرمساری ،ما بسیار متفاوت است و در آن

  .آورد نمی
 هبارهای مدرن در ولهمق اغلبمراقب است که از  نکهیباوجودابارالس 

کند که قرآن بر  برابری و عدالت جنسیتی برای فهم قرآن استفاده نکند، ادعا می
انتخاب  مقولهاست.   آزاد و کنیز بسیار تأکید کرده زنان« اخالقی عاملیت»

کرات دمو-ویژه اخالق لیبرال اخالق مدرن به ههای فلسف اخالقی یکی از مقوله
توان از آن سخن گفت. صبا محمود  سادگی نمی بهاست و در دوران پیشامدرن 

زنانه در  های هجلس هشناسانه دربار که پژوهشی مردم سنگ خود گران در اثر
مورد  های غربیان در بسیاری از پژوهش سوی مصر بود، تیر انتقاداتش را به

روی آوردن  ها معموالً محمود، این پژوهش هبه گفت .زنان مسلمان نشانه گرفت
های  ارچوب انتخاب آزاد که یکی از مقولههلمان به عمل دینی را در چزنان مس

د. محمود با ننک تحلیل می ،دموکرات است-لیبرال پساکانتیِ هاساسی فلسف
کند  میشل فوکو و طالل اسد، ادعا می های هستفاده از اخالق ارسطویی و نظریا

این زنان نه  ؛شود  ی متفاوت باید فهمیدههای سوژگی این زنان در مقولهکه 
از آورند تا  بلکه برای این به عمل دینی روی می اثبات آزادی خود خاطر به

 کند که پژوهشگران غربی او پیشنهاد می ،درنتیجه ند.بساززنانی پارسا خود 
 بازبینی کنند آزادی و عاملیت هدربار خود هسرسختان نظرهایدر 

(Mahmood, 2011). 
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که او دو مشکل دارد: نخست آن اخالقی انتخاب هبارالس از مقول هاستفاد
دوگانه  اصطالحات تحمیلاز  زیرا خود او عمداً ،کندرا دچار ناسازواری می

چون این  ؛کندیا تفاوت و همسانی بر قرآن پرهیز می جنس و جنسیتمانند 
استوار است و  یهای طبی و فرهنگی خاص و متغیرکاربرد هم بر تبیین

 بسا در قرآن که چهبودن زن را مفروض گرفته  سوژگی مرد و دیگری چنینهم
های ارچوبهنوعی تحمیل چ بهاخالقی نیز  عاملیت همقول .است  وجود نداشته

 گرچه ذهنی مدرن بر زبان قرآن است. مشکل دوم این کاربرد آن است که
زیست اخالقی در  نوع تبیین پذیرد(می که بارالس نیز احتماالًطور  )همان
 ای نقد اخالقیای برون متفاوت است، توضیح بارالس سنجهگوناگ های جامعه

 اساس،  این . بردهده نمیبه ما ارائ عصر نزول، هجمله جامعازجوامع گوناگون؛ 
..( عاملیت اخالقی را موقعیت )بردگی، زنانگی، فقر و. توان فارغ ازمیگویی 

تیم که در رو هس وبهما در اینجا با موقعیت کنیزانی ر که یدرحال ،بروز داد
های این شدند و کنشگذاری میصورت مادی ارزش به ،آن روزگار هجامع

های ر تحلیلنباید د است و این نکته  بودهشان  تأثیر موقعیت کنیزان تحت
 شود.  اخالقی نادیده گرفته

خاص بدن زنانه و مردانه: ودود و بارالس ضمن آنکه  های هعدم توجه به تجرب .0
کنند، بیشتر در پی آن هستند که  زن و مرد اشاره می هانشناس تنهای  به تفاوت

کند  های کارکردی اجتماعی را توجیه می برخی از تفاوت ،ها بگویند این تفاوت
هایی گوناگون  تواند تجربه اما باید توجه داشت که بدن متفاوت زن و مرد می

الش ودود و ، تگرید عبارت بههیاتی و اجتماعی را برایشان به ارمغان بیاورد. ال
شود که از اهمیت موقعیت  برابری گاه موجب می بارالس برای توجیه

جورجینا  هغفلت کنند. به گفت هاآن های خاص ای بدن زنان یا تجربه حاشیه
خوانشی غیرتاریخی از »های جنسی از  پوشی از تفاوت این چشم خودِ ،جردیم

همان خوانش  ؛کند حکایت می« مثابه متن مقدس به نقش و کارکرد قرآن
 .(Jardim, 2014: 84) نیز هستانتقاد ودود و بارالس موردِ غیرتاریخی که اتفاقاً

( 1911 ،مرادی)فرد زنانه مانند ایمان مریم  های منحصربه تأکید بر تجربه اتفاقاً
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بخش باشد. ترکاشوند  تواند برای بسیاری از زنان الهام می ،وی یا رنج رسواییِ
میزان متفاوتی  کند که اندام جنسی زن و مرد احتماالً نمینیز به این نکته توجه 

بندوباری  بی در میزان رَواییِممکن است  نکته کردند و این از شرم را ایجاد می
یهودیان صوت زن را عورت  ،در همان دوران مثالً ؛ باشد  تأثیر داشته

حجاز از برخی از ساکنان  بنابراین احتماالً (آ00براخوت  :)تلمود دانستند می
 گیرانه یهودیان به شرم و عفت باخبر بودند. نگاه سخت

رغم اینکه هر  علی :متن که قابلیت تفاسیر مردساالرانه دارد های نکتهغفلت از  .1
 تواند یکی گویند که تفسیرشان می دهند و می سه نویسنده فروتنی به خرج می

 ید به یاد داشتهما با بازهمشد، آیات قرآن با  محتمل و بدیل از هایسیراز تف
شان  های فکری زمینه خاطرِ به باشیم که مفسران مرد در جوامع مردساالر صرفاً 

قابلیت  مختلفی در قرآن های کتهاند بلکه ن به نتایج خاص تفسیری نرسیده
، گرچه بسیاری از عالمان مسلمان گرید عبارت به .دسیر مردساالرانه دارتف

و به مقصود   هیط اجتماعی خودشان بوددر پی فهم قرآن در قالب شرا صرفاً
تر  را آسان هاسیرهم این نوع تف ند، خود متن قرآنا ههی توجه الزم را نداشتال

کنند،  درستی ادعا می طور که ودود و بارالس به برای نمونه، اگر همان .دکن می
 حال نیدرعکشد،  کند و خدایی متعالی را به تصویر می قرآن بر توحید تأکید می

 «و ربک مل» مانند قرآنی برای خدای متعال های تصف د توجه داشت کهبای
مراتب موجود در جوامع مردساالر  تثبیت سلسله توانند در خدمتِ خودشان می

تر برود و بپرسد پیش قدم کیشاید بهتر باشد که بارالس  ،گرید عبارت بهباشند. 
مردساالری یا  متضمن ،موجود در قرآن کریم و سایر متون های تکه آیا صف

 یک گروه بر دیگری نیست.  هسلط
است، خودش  استخراج قابلهمچنین نگاه متعالی به خدا گرچه از قرآن 

هیات اسالمی قرون بعدی باشد تا نگاه قرآنی. تواند بیشتر محصول ال می
به تثبیت ، مواقعاغلب در  ،گرایانه هیات تعالیعالوه، باید توجه داشت که ال به

زیرا ذاتی  ،را از بین ببرد هاآن کند، نه اینکه لزوماً ها کمک می مراتب سلسله
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ها قرار دارد و بنابراین کمتر با  بندی ای فراتر از رتبه شود که در رتبه تصور می
 شود. افراد و اقوام ضعیف همراه می

رسیم، گرچه ودود و بارالس  زمانی هم که به شرح وضعیت اجتماعی می
ه قرآن در پی دگرگونی کامل نظام موجود نبود و ک ددارندیتأکو ترکاشوند 

اما شاید بتوان گفت که این  ،خواست تحولی تدریجی ایجاد کند می صرفاً
مقابله  وهیش مثالً ؛شود تحول تدریجی هم گویی از منظر مردساالرانه انجام می

گرچه  .(101 و 90 :متفاوت است )نساء در قرآن صریحاًبا نشوز مرد یا زن 
دسازی رسوم حاکم در آن گویند که قرآن در پی محدو ارالس میودود و ب
صورت شدیدتری )یعنی  نشوز زنان به در مورداما این مقابله  ،است  زمان بوده

ی بعد را برای ها ناتوان مسلمانان دور گیرد و بنابراین نمی ضرب( انجام می
 مقصر دانست. ها هشان از این آی مردساالرانه هایسیرتف

 باشد که سه اثر تفسیری بخواهند منحصراً  شاید تعجبی نداشتهگی: بسند قرآن .6
که دیدگاه  هستند ین آثار در پی آنرسد که ا اما به نظر می ،به قرآن بپردازند

برای به سلمانان همواره که م درحالی .یکسان بدانند هی و اسالمی را با قرآنال
. دان احادیث استناد کرده ویژه دیگر به های بعبه مندست آوردن دیدگاه اسالمی، 

با  فهم تاریخی مسلمانان است، صرفاً دنبالِ تردید کردن در بهاگر کسی 
ید بلکه با ،کار را انجام دهدتواند این قرآن نمی های هبازاندیشی در معنای آی

 مداقه قرار دهد. سایر منابع اسالمی را هم موردِ
تاریخی سنت اسالمی  اثر ترکاشوند گرچه از منابع حدیثی و ،میان ایندر

است.   یکسان دانسته قرآن یبامعناهی را اما او هم گویی پیام ال کند استفاده می
نیازمند بررسی اجتهادی متون دینی  ،مسلمانان برای بازاندیشی در متون خود

کیشا علی که بر فقه نکاح و اخالق جنسی  ،خاص طورِ به .گوناگون هستند
کند که با غفلت از منابع  ندیشان انتقاد میتمرکز دارد، از بسیاری از نوا

 از قرآن استخراج کنند. کوشند عدالت را صرفاً گوناگون اجتهاد، می
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 گیری  نتیجهبندی و  جمع. ۴

نگاه نوع با بررسی سه نمونه از مطالعات تاریخی قرآن،  شده  هدر این مقاله کوشید
 ،اسالمی هبازنگری در اندیش اهدفباین سه اثر . نقد بگذارم هرا در بوت هاآننویسندگان 

فمینیستی  هتأثیر نظری ودود و بارالس تحت. است  شده نوشته ،جنسیت هدر حوز
. جدی دارد مشکالت قرآن های هدهند که نگرش غالب در تفسیر آی نشانتا اند  کوشیده

 ،های سنتی روش اغلبترکاشوند نیز در بازنگری خود با نگاه شرعی و با استفاده از 
حجاب شرعی در عصر  بافهمکند تا  را پررنگ می شده دهید اری از متون کمتربسی

طور که در ابتدای مقاله هم  همان .های فقهی نوین بگشاید پیامبر، راه را برای کاوش
ودود و  باکارویژه تفاوت کار ترکاشوند  های جدی این سه اثر )بهتفاوتشد،   گفته

ها هر سه نویسنده در رهیافتگرچه . کندایجاد می ای رابارالس( امکان ارزیابی مقایسه
 هپژوهان مورد آثار تاریخ در اما دارند توجهی های قابلِ نوآوری ،های پژوهشو روش

 . هم بود اشکاالتدینی باید مراقب 
 های هتاری عدالت نباید مانع از دیدن نکبرای برقر دینی هدف بزرگ نواندیشان

هایی  ساختن مقوله طریقِ کاهش ستم به زنان نباید ازبرای  تالش. تاریک تاریخی شود
کم کردن رنج زنان نباید ما را به نگاه گزینشی یا ترسیم  هدغدغ. دانجام شوساز  مشکل

 ،طورکلی بهشاید الزم باشد که . کشاندباز خاستگاه تاریخی ادیان  خیالی هبهشت گمشد
تیره و روشن  های نکتهند و تر در سنت اسالمی غور کن نواندیشان مسلمان بازهم جدی

 .ببینند باهمآن را 
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