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Abstract 

The utilization and authenticity of hadiths in every opinion course of Islamic 

Feminism Issue has been had different approaches and they imitated from 

the thinkers of Islamic reforming issue. Amina Wadud, one of the most 

prominent thinker of Islamic Feminism, in her book ‘Quran and woman’ has 

imitated from Fazlur al-Rahman and has not been utilized of hadiths in her 

theory “Hermeneutics of tawhid”. At anther course, she gived a new theory 

are called “Consciousness pause according to Tawhidic Paradigm” in her 

new work “Inside the Gender jihad”. She utilize semantic approach and 

khaled Abou El fadl’s Contextualism approach for conception of quran. We 

can not follow the amount of utilization of hadiths at wadud’s new works. 

But we can find out that hadiths have an important role in her new 

commentary approach especially about verse 34 of forth surah and her 

alarming work for leading salah in 2005. This case approve with the 

surveying khaled Abou El fadl’s citation to hadith in elucidation the meaning 

of the word “Noshooz” at vers 34 and his indults  that used  hadith “Umm 

Waraqah”  to approve leading of women for  men at Salah.  
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 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي مطالعات اسالمي در جهان اسالم،

 171-151، 1101(، بهار و تابستان 1پژوهشي، سال اول، شماره اول )پياپي  –مقاله علمي 

 و امامت تفسيرینوین کاربرد حدیث در رویکرد بررسي و نقد 

 1«محسن آمنه ودود»نماز 

 رقيه بيرامي

 پور محمدحسن صانعي

 چکيده

جریان محققان کارگیری و اعتبار حدیث و سنت پیامبر)ص( در رویکرد تفسیری  میزان به
جریان اندیشمندان پذیری از و با الگوفمینیسم اسالمی در هر دوره از تطور فکری آنان متفاوت 

 ،جریانهای این  ترین چهره یکی از برجسته محسن بوده است. آمنه ودودطلب اسالمی  اصالح
در نقش اندکی برای احادیث قائل بوده است. از فضل الرحمن  تبعیتبه « قرآن وزن»کتاب در 

گرایی خالد ابوالفضل و  با استفاده از رویکرد بافت« جهاد جنسیت»در کتاب او ای دیگر،  دوره
در فهم را « اساس پارادایم توحیدیاعتقاد به درنگ وجدانی بر»نظریه رویکرد معناشناختی، 

نیست. با تتبع در  یریگیپ قابلوضوح  د بهحدیث در آثار جدید ودو کاربرد برد. کار می به قرآن
توان دریافت که  وی و مقایسه آنها با آثار خالد ابوالفضل میجدید های  ها و برداشت دیدگاه

او در امامت جماعت  زیبرانگ جنجالگیری رویکرد نوین تفسیری ودود و اقدام  حدیث در شکل
استنادهای روایی خالد بررسی له با میالدی نقش مهمی دارد. این مسأ 5002نماز در سال 

در « ام ورقه»استنادش به حدیث  و معنای نشوز در آنسوره نساء و  43ابوالفضل در تحلیل آیه 
 شود. مشخص می ،صدور فتوا برای اثبات امامت جماعت زنان در نماز

 43آیه خالد ابوالفضل، ، «درنگ وجدانی»، محسن آمنه ودودرویکرد حدیثی  كليد واژگان:
 .«ام ورقه»حدیث نشوز، ، سوره نساء
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 مقدمه

 های قدرت میالدی، نوزدهم قرن اواخر عثمانی در امپراطوری فروپاشی با
 یافتند تسلط اسالمی جامعه سیاسی و اقتصادی نهادهای بر اروپایی استعماری

(Esposito, 1991: 44.) گزینشی گیری وام افقوم مسلمان طلبان اصالح ،در این میان 
 در بازنگری با و بودند اسالمی جامعه پیشرفت برای غرب علمی و فنی دستاوردهای

 غیرمذهبی های گروه میان داشتند فاصله سعی ،رو میانه افکاری و اسالمی تفکر
 .(Hourani, 1983: 127) جامعه کاهش دهند دررا  گرایان سنت و( سکوالر)

ت و جاودانگی قرآن ارتباط میان ابدیرو، یافتن پاسخی برای مسأله چگونگی  این از
: 0435 )کالنتری، در بین اهل سنت گشودرا با تغییرات هر عصر و زمان، باب اجتهاد 

هایی نوین در زمینه وحی، اجتهاد و فهم قرآن از  دیدگاهکه  باعث شدله . این مسأ(34
 .مطرح شود طلب اندیشمندان این جریان اصالح سوی

سازی  قوق زنان در قرآن و چگونگی پیادهبه مسائل و حطلب اسالمی  جریان اصالح
 فمینیسم نهضتداشت. این روند و نیز تأثیرهای توجه آن در سطح جوامع اسالمی نیز 

که موجب شد  ،بود گرفته شکلزنانه که در اواخر قرن نوزده میالدی در غرب  جنبش یا
 شکل گیرد.  مسلمانفمینیستی در میان محققان های  دیدگاه

 ها شامل زنان بودند، در هر دوره از رویکرد تفسیری خودکه اکثر آناین محققان 
 اند.  داشتهمند با قرآن و احادیث تعامل هدف طور به

یکی از منابع  تاکنونسنت پیامبر)ص( از صدر اسالم احادیث و شکی نیست که 
قرآن توسط  بر لزوم تبیین و توضیحکه آیاتی بر  عالوه شود. محسوب می فهم قرآنمهم 

د که نوجود دارروایات معتبری چون حدیث ثقلین ، 0دنگذار می صحهپیامبر)ص( 
(، 34: )نحل عنوان افضل مصادیق اهل الذکر به پیامبر)ص( به )ع(تیب اهلانضمام 

و بر اثبات  را (34: )رعد «بومن عنده علم الکتا»( و 7: عمران )آل راسخون فی العلم
 :ق0307 )کلینی، کنند می)ع( تأکید تیب اهلواسطه  قرآن بهفهم معانی و مقاصد و بطون 

این در  (.07-0 :0430 ؛ عیاشی،20 ق:0304؛ طبرسی،025 :0425؛ صدوق، 0-524
؛ 23-52 :ق0304 مجلسی،) است واردشدهدر این زمینه نیز معتبر دیگری روایات زمینه 
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 ؛ حسکانی،520-5 :0430 عیاشی،؛ 404-2 ق:0303 ؛ ثعلبی،55-0 :0432حیون،  ابن
 .(345-0 :ق0300

ت و جعل احادیث شکل جریان ممنوعیای از تاریخ اسالم  در دورهوجود،  بااین
)ع( را نادیده گرفتند. تیب اهلسیاسی و علمی جامعه صحنه عامه مسلمانان در گرفت و 
به  ی رارویکردهای مختلفنظران علوم اسالمی  له در میان مفسران و صاحباین مسأ
بر فهم قرآن و خود را اثرهای  وضوح بهتا دوران معاصر نیز شکل داد که احادیث 

 (.32-34: 0435 )کالنتری، عملی مسلمانان در سطح جامعه گذاشته است های اقدام
های برجسته جریان فمینیسم اسالمی  که از چهره« آمنه ودود محسن»، طور مثال به
ت، درون جهاد جنسی»و  0«قرآن و زن»خود در دو کتاب های فهم قرآن  شیوهدر است، 
امامت نمازی  .رویکردی متفاوت به احادیث داشته است، 5«گری زنان در اسالم اصالح

ز و اا های برداشتمیالدی و  5002مختلط در سال  صورت بهشامل مأمومین زن و مرد 
 .گردد یبرمبه همین رویکرد  ،سوره نساء 43آیه کلیدی 

ودود در دو کتابش، رویکرد تفسیری در یث داحابرد کاریابی به دستدر راستای 
 فضل الرحمن ملک و خالد ابوالفضلهای  های او متأثر از دیدگاه نظریهدهیم که  نشان می

 هستند. اسالمی طلب نیز بوده است. این دو اندیشمند متعلق به جریان اصالح
 

 نکات مقدماتی. 1

شکل گرفت.  4«فمینیسم با اسالم»در کشورهای اسالمی با عنوان  سمینیفماولین موج 
اواخر در غربی  فمینیسم نهضتو نیز اسالمی  یطلب اصالحاین جریان متأثّر از حرکت 

ها در یک سیستم  در این راستا، زنان مسلمان تساوی همه انسان. بود قرن نوزده میالدی
عادالنه اجتماعی و حقوق اساسی یکسان برای زنان و مردان را متن صریح قرآن کریم 

اعالم کردند که بسیاری از این حقوق مسلم در جوامع اسالمی مرد . آنان دانستند یم
 ییها تیعدال یو ب (Badran, 2002: 200-202) است شده گرفتهساالرانه نادیده 

 صورت، اختیار طالق و تعدد زوجات مردان و سنتمانند نقاب زدن بر 
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2. Inside the Gender Jihad,women’s Reforms In Islam 
3. Feminism with Islam 
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 نیستقرآن کریم های  از آموزهاسترداد اجباری همسر مطلقه به خانه قبلی خود، 
(Badran, 2002: 200-202)، یک حوزه جدید پژوهشی در میان  ،دوره نیازا پس

مسلمانان ظهور یافت که متون مقدس اسالم )قرآن و سنت( و سنت تفسیری آن 
اصالحات شد. آغازگر این پروژه  شامل می ، فقه، تصنیفات حدیثی و...( را)تفسیر
از درون یک  یتیجنسبر پایه عدالت و تساوی  تولید دانشی جدید باهدفشناختی  روش

را مطالعات مذهبی عمده ها با رویکرد انتقادی،  پژوهش پارادایم اسالمی بود. این
صورت ملی و فراملی در برون  بهو  (Al-Sharmani, 2014: 83) دانست میمردگرایانه 

 ها مشترک بودند؛ ولی مطالعات هرمنوتیکی در آنداد و اهمیت سیاسی متفاوت بود
(Al-Sharmani, 2014:  86). 

از داشتند سعی دیگر، از نیمه دوم قرن بیستم میالدی محققان فمینیست  عبارت به
و هرمنوتیک قرآنی را تساوی جنسیتی را در قرآن اثبات کنند  ،طریق نقد تفاسیر کهن

  (.Badran, 2002: 202) کردندمطرح 

یکی از اندیشمندان جریان  -فضل الرحمن 0«نظریه دو حرکتی»اساس کار آنان 
برای فهم قرآن ابتدا باید پیام گزاره خاصی از »بود که طبق آن  -طلب اسالمی اصالح
بینی  ره فهم شود. سپس با توجه به جهانیخی مربوط به آن گزاشرایط تار بامطالعهقرآن 
 -صورت اهداف و مقاصد کلی اخالقی ها را تعمیم داده و به آن پاسخ ،نگری قرآن و کل

های کلی از آیات را در قالب  . در مرحله بعد، باید آن برداشتکرد اجتماعی بیان
  (.Rahman, 1982: 6-10) «موقعیت تاریخی و اجتماعی عصر حاضر ریخت

به فهم قرآن خود از تطور رویکرد سوم در دوره محققان جریان فمینیسم اسالمی 
گرایی خالد  و رویکرد بافت« توحید» ازجملهمعناشناسی واژگان کلیدی قرآن کریم، 

 دنبال تی بلکه بهدنبال تساوی جنسی نه بهبار  این. آنان را در پیش گرفتندابوالفضل 
 هستندخود زنان با استفاده از تجربیات تی و احقاق حقوق زنان نسیعدالت ج

(Wadud, 2006: 16). 
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در توضیح این رویکرد جدید اندیشمندان جریان فمینیسم اسالمی باید گفت که 
 نظام قرآن،اصطالحات کلیدی و تحلیل مفاهیم  برای فهم معانی 0شناختیمعنارویکرد 

 داند.  می روابط متقابلبا ای از مفاهیم  متشکل از شبکه یسیستمرا کلی قرآن 
یا بـه بافـت اثـر  توجه با تفسیریای  نظریهنیز  5یگرایـ گرایـی یـا بافـت زمینـه

 ،ساســانی) شود متن اطالق می رندهیدربرگکه به زمان و مکان است آن محیط اطراف 
 رشته کیـر ب مبتنی سخن بافتدر این رویکرد اعتقاد بر این است که  (.000: 0430

ی گوینده جـدکه در ایجاد مراد عناصـر درونـی ویـک سلسـله عوامـل بیرونـی اسـت 
 تفسیر آنها بافت به توجه با را ها واژه و ها رتعبا انیمع باید رنتیجهمتن نقش دارند؛ د

بندی  تقسیم 3موقعیت بافتمتنی یا  و بافت برون 4متنی . بافت را به بافت درونکرد
 تفسیر یا تحلیل کانونای است که  پیرامـون مـتن برگزیده متنی کنند. بافت درون می
که  شود متنی گفته می ( و درباره بافت برون002: 0430 ساســانی،) آید می حساب به

اقدام و برجی، امیر) شود میمشـخص  بافـت موقعیـت آن معنـی هـر گفتـار، تنهـا در
0404 :042.) 

اعتقاد دارد وحی الهی به است که گرایان معاصر  یکی از بافتفضل خالد ابوال
از هر مسلمانی این چیزی غیر از متن قرآن است. دریافت و تداوم دارد هنوز ها  انسان

و کرد که باید آن را با متن قرآن منطبق است ای  بافت یا زمینه شرایط زمان حال خود
که بافت در عین این بافت بیرونی متن است؛ ها یا همان این پیام ناتمام الهی به انسان

 (.Abou El Fazl, 2001) قرار گیرد یموردبررستاریخی زمان نزول هم باید 
گرایانی است که  گفت که خالد ابوالفضل از بافت توان یمبا این دریافت از وحی، 

خالف فضل الرحمن که سعی دارد بر بیرونی متن دارد؛ازحد بر مطالعه بافت  تمرکز بیش
 و آن را بر شرایط زمان حالکند تاریخی آن واکاوی  بامطالعهبافت زمان نزول را 

 دهد.تطبیق 
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های مختلف فکری محققان جریان فمینیسم  با شرح مختصری که درباره دوره
با خود در فهم قرآن، در هر دوره از تطور فکری اسالمی گذشت، باید گفت که ودود 

شود.  های این جریان محسوب می ترین چهره آثاری مهم و اثرگذار یکی از برجستهه ارائ
در سال  ،که طوری به است.کرده در هر یک از آثارش رویکرد تفسیری متفاوتی ارائه  وی

را برای اثبات تساوی  0«هرمنوتیک توحیدی»شیوه « قرآن و زن»کتاب در  میالدی 0000
رویکرد موضوعی در فهم آیات قرآن با توجه به روح تی در قرآن مطرح کرد. او جنسی

راه واقع، ودود درتلفیق کرد. گرایی تاریخی فضل الرحمن  با زمینهرا کلی حاکم بر قرآن 
دهد که بر چگونگی  یا همان هرمنوتیک توحیدی را پیشنهاد می« تأویل توحیدی»

اعتقاد که  5گریسویه ن از رویکرد یکهای قرآن تأکید دارد. او  وحدت در همه بخش
جای  بهانتقاد کرد و  کنند می تبعیتی سنتی از آن تقریباً تمام تفاسیر متون مذهبداشت 

آوایی و پیوستگی معنایی کامل در همه  بر ایجاد انسجام و هم ،معنی هر آیهتأکید بر
 (.Wadud, 1999: Preface/xii) داشتتمرکز های قرآن  قسمت

به تنگنا رسید و همزمان با « قرآن و زن»کتاب تی در در اثبات تساوی جنسیودود 
هرمنوتیک »دیدگاهی فراتر از  دوره بعدی رویکرد فکری جریان فمینیسم اسالمی،

« تجهاد جنسی»میالدی در کتاب  5002را در پیش گرفت. او در سال  «توحیدی
 معرفیرا « عقیده به لزوم یک درنگ وجدانی بر اساس پارادایم توحیدی»رویکرد نوین 

کلیدی سعی دارد با تحلیل معنای اساسی و نسبی واژگان کتاب این در ودود  .کند می
شناسی دقیق به پیروی از یک معنامانند اسالم، تقوا، خالفت الهی و توحید،  قرآن

در تفکر اسالمی  افتهیرییتغهای  عنوان پارادایم را به . وی این واژگاندهد ارائهایزوتسو 
با  «توحید»کلمه کلیدی از تعریف او بینی قرآنی دست یابد.  جهانتا به کند  معرفی می

ترین تحلیل او در  خالد ابوالفضل، مهم 4«درنگ وجدانی»آن به دیدگاه کردن ضمیمه 
نظریه خالد  ودود تعریف خود از. هایش است برای اثبات دیدگاه« تنسیجهاد ج»کتاب 

فهم شریعت وظیفه دارد که ای برهر فردی : »کند می صورت مطرح ابوالفضل را بدین
 . البتههای قرآن را کشف کند و دالیل بیان متن جستجودر  راارده الهی 

                                                                                                                                        
1. Hermeneutical of Tawhid 
2. Atomistic approach 
3. Conscientious Pause 
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 توسعه یافتن آگاهی انسان از اهداف الهی در متن  داند و خالد ابوالفضل آن را کافی نمی
 داند را از طریق دستیابی به یک شبکه پیچیده از روابط موازی با متن می

(Wadud, 2006: 201.) نیز یک اصل کلیدی مهم « پارادایم توحیدی»مندی از  بهره
 ،در اسالم« توحید»شود. این اصل کلیدی عنوان خود را از معنای اصلی  محسوب می

 ناپذیری خداوند دریافت کرده است یعنی اصل غیرقابل مقایسه بودن و یکتایی و تقسیم
(Wadud, 2006: 28-29.) 

شرایط زمان یافتن به معانی جدید از مراد خداوند،  برای دستبا این بیان، ودود 
 داند. او با استفاده از ل هم میخواننده متن با آیات قرآن را نه در عرض هم، بلکه در طو

جدید خود در  ، رویکرد«توحید»معناشناسی واژه نظریه خالد ابوالفضل و ترکیب آن با 
ویژه آیات مربوط به  درباره آیات احکام و به دهد. را ارائه می« تجهاد جنسی»کتاب 

داند و از  کت آنان در یکتایی خداوند میهای مفسران کالسیک را مشار برداشتزنان، او 
های مفسران را تنها  و برداشتکند که در آیات تفکر  کند هر مسلمانی دعوت می

های  نشانهکه هر فردی باید به کند  تأکید می و برداشت درست از آیات فرض نکند
 کندتوجه  ،خداوند که در تداوم وحی غیرلغوی او به بندگان جای گرفته است

(Wadud, 2006: 28-29).  
گرایی خالد  با رویکرد بافت ودود از تلفیق رویکرد سمانتیکتوان گفت که  پس می

بار نه درصدد اثبات تساوی  تا این کند روشی جدید در فهم قرآن ارائه می ابوالفضل،
سوی عدالت اجتماعی با اثبات شأن کامل انسانی زنان و  به یدرحرکتی، بلکه جنسیت

 .(Wadud, 2006: 16) های آنان باشد استفاده از تجربه

ها  های فهم قرآن ودود و با توجه به اینکه این روش با این بیان کلی درباره روش
، و دیگران بیرامی) است قرارگرفتهدر نوشتاری دیگر از نگارنده مورد تحلیل دقیق 

پردازیم که  می کاربرد حدیث در فهم قرآنی ودودبه بررسی بحث در ادامه این  (0407
  مجال آن در نوشتار قبلی میسر نبود. 

 

 کاربرد حدیث در رویکرد قرآنی ودود. 2

 آنها از استفاده عدم یا استفاده به اعتقاد و کریم قرآن فهم در احادیث نقش به توجه با
 مطرح زمینه این در را هایی نظریه و ها دیدگاه دانشمندان همواره قرآنی، های برداشت در
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ویژه فضل الرحمن و  طلب اسالمی به اصالح جریان نظران صاحب شک بدون .اند کرده
 قاعده این از نیز ودود ویژه به اسالمی فمینیسممحققان جریان خالد ابوالفضل و نیز 

در ابتدا  ،به الگوپذیری ودود از فضل الرحمن و خالد ابوالفضلبا توجه . اند نبوده مستثنا
 پردازیم. ی آنان درباره کاربرد حدیث در فهم قرآن میها بیان دیدگاهبه 

 

 و دیدگاه او درباره حدیثلِک م فضل الرحمن. 2-1

یکى از نواندیشان  و (0033-0000) محقق و اندیشمند مسلمان پاکستانىفضل الرحمن 
برای  است. ویمیالدی رشناس فلسفه اسالمى در قرن بیستم مسلمان و محققان س

جاودانگى پیام قرآن در عین انطباق با شرایط تاریخى  ضل هرمنوتیکیعگشودن گره از م
 «یدو حرکتنظریه »ارائه کرد که پس از او به  ی، روشدوران نبوت پیامبر)ص(

  .شهرت یافت
یک زمینه کلی و فراگیر نیستند و  ،اعتقاد داشت که همه تشریعاتفضل الرحمن 

ریخی رایط تااهداف الهی با شبرای رسیدن به پیامبر)ص( دارند. اجتماعی  -تاریخی
های  آل ایدهدلیل بستر نامناسب اجتماعی آن زمان  بهخاص زمان خود مواجه بوده است. 

قرآن نیست جاودانگی مربوط به اللفظی  این قوانین تحت است.محقق نشده قرآن 
(Rahman, 2002: 37-40.)  داند  میاساس های تفسیری گذشته را بر این  تمام روشاو

اساس آیات قرآن و روایات کالم الهی از حیث لفظ و محتوا برکه مسلمانان قرآن را 
:Rahman, 1984) درس ست میشکها اهداف قرآن به  با این روشاو،  ازنظر دانند. می  

در تعارض میان  و میراث واقعى پیامبر)ص( استفضل الرحمن، قرآن به اعتقاد  (.19
دهد. او در عین اینکه بین قرآن و سنت نبوى  شک قرآن را ترجیح مى قرآن و حدیث بى

کار برد؛  کند که حدیث را باید سنجیده و با دقت به بیند، تأکید مى مىاى نزدیک  رابطه
اگر با ، نیباوجودا. ندیامبر)ص( با خرافات آمیخته شدزیرا احادیث در دوره پس از پ

متون هاى تاریخى و اجتماعى  زمینه هاى نقد تاریخى و با در نظر گرفتن پس معیار
تواند براى امروز مهم و معنادار  ، حتى فقط یک حدیث نیز مىحدیثی را مطالعه کنیم

حتاطانه و نحوى م  بهاز حدیث فضل الرحمن  رو، ایناز (.Rahman, 1962: 5-21) باشد
داند؛  را در فهم قرآن کارساز می هایی از سنت و احادیث بخشو  گیرد نقادانه بهره مى
مطالعه زمینه تاریخی قرآن  را برایها  این بخشکته الزم است که وی ولی ذکر این ن
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داند که خواننده را در فهم پیام  را بخشی از تاریخ می . او سنت و حدیثداند مفید می
شرایط آن رساند که  اره خاصی از قرآن در شرایط تاریخی مربوط به آن یاری میگز
باید ها  آن پیام حرکتی او، طبق نظریه دوبه زمان حاضر نیست.  میتعم قابلاص خ
اجتماعی در قالب موقعیت تاریخی و  -صورت اهداف و مقاصد کلی اخالقی به

چه حدیث یا گفتار شفاهی به اگر ،کند ادعا میاو  اجتماعی عصر حاضر ریخته شود.
 باشد کننده عملتواند برای ما  ولی مطمئناً روح آن می ،گردد یبرنمپیامبر)ص( 

(Rahman, 1962: 5-21.) 
 

 خالد ابوالفضل و دیدگاه او درباره حدیث . 2-2

از وی در کویت است.  میالدی 0024متولد ، یسنده و محققدکتر خالد ابوالفضل نو
های  گرایی فرهنگی و مذهبی و از حامیان حقوق زنان و ارزش طرفدارن کثرت
هایی مانند انتقاد حدیث، زمینه گرایی تاریخی و برتری  تکنیکایشان  .دموکراتیک است

؛ ولیکن زمینه تحلیلش سنت دهد یمدادن عمومات قرآن بر موارد خاص آن را ترقی 
دهد و  نت قرار میهرمنوتیکی تمام شرع اسالمی است که خود را در درون آن س

 (. Abou el Fazl, 2001: 170) کند های آن را نقد می ها و هرمنوتیک روش
داند که از طریق این روح  بر این اساس، وی بیشتر اجتهاد را اصول شرعی می

یابد؛ ولی برخالف کسانی چون اقبال الهوری توسلی مصنوعی  تکاملی حالت عملی می
 (.Hidayatullah, 2014: 142) نیز دارد ]احادیثمانند [به منابع شرعی کالسیک

تواند  که قرآن وحی الهی به زبان انسانی است و نمی کند بیان میخالد ابوالفضل 
 کننده اراده خداوند باشد و با خداوند یکسان فرض شود طور کامل بیان به
(Hidayatullah, 2014: 121 .)هدایت و قرآن را دربرگیرنده کامل او ، گرید یعبارت به

های انسانی برای فهم الوهیت را محدود و خطاپذیر  داند و تالش مقصود الهی نمی
دست آورد.  تواند تمام پیام یا اراده الهی را به کند که انسان نمی معرفی و تأکید می

قائل « خداوند»با صحبت درباره « بیان خداوند»که او میان صحبت درباره تمایزی 
ستی اساسی است. از دیدگاه او، سخن گفتن درباره خداوند با شود، در تفسیر فمینی می

دو چیز متفاوت است. پیامبر)ص( از طریق وحی  ]قرآن[سخن گفتن درباره بیان خداوند
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گویند. هر فرد  و قرآن از طریق دیکته شدن در یک معنای لغوی، برای خداوند سخن می
د تا دانشی کامل درباره اراده سخن گوی« بیان خداوند»دیگری نیز احتمال دارد درباره 

. ابوالفضل این ادعا را به مبارزه طلبیدن یگانگی و یکتایی کمال خداوند کند الهی ادعا
 (.Hidayatullah, 2014: 110)کند معرفی می

ای را  های خالد ابوالفضل درباره شریعت اسالم، متن الهی و وحی، شالوده دیدگاه
های جنسیتی و روش  فمینیستی در رابطه با جریانبرقرار کرده است که مباحث نوین 

های نوین ودود در کتاب دومش  ویژه، دیدگاه است. به گرفته شکلاساس آن فهم قرآن بر
 .است ، متأثر از خالد ابوالفضل«تدرون جهاد جنسی»

 

 «قرآن و زن»در کتاب کاربرد حدیث در رویکرد تفسیری ودود بررسی و نقد . 2-3

های متجددانه خود و ضمن مطالعه  گیری اندیشه طعی از شکلها در مق فمینیست
کنند که اعمال و گفتار  عنوان بخشی از تاریخ یاد می از احادیث به»هرمنوتیکی قرآن، 

تعمیم به  دهد و قابل پیامبر)ص( را فقط برای حل مشکلی در یک مقطع زمانی نشان می
عتقدند که نادیده گرفتن به تقلید از فضل الرحمن منیست. آنان جامعه امروزی 

طور کامل، پایه و اساسی را برای در نظر گرفتن فرآیند وضعیت  نوشتجات حدیثی به
 (.Hammer, 2012: 107) «کردتاریخی قرآن حذف خواهد 

رویکرد فضل الرحمن به احادیث ادراک مشترک بسیاری از محققان فمینیسم 
آنان تا حدود زیادی سنت حدیثی را اسالمی برای اثبات تساوی جنسیتی در قرآن شد. 

های حدیثی در قرون  عنوان منبعی معتبر رد کردند و عقیده داشتند که تدوین مجموعه به
 هشتم تا دهم توسط مردان، باعث گردآوری احادیثی برمبنای مردساالری شده است

(Hammer & Safi, 2013: 69) . 

و اسالم: بررسی تاریخی و زنان »مثال، مرنیسی در کتاب خود با عنوان طور به
اند تا  استفاده از زنان تعبیه کردهکند که احادیث را مردان برای سوء بیان می 0«الهیاتی

عنوان یک اسلحه سیاسی آنچه را که برای زنان حیاتی است مشخص کنند و نمونه آن  به
 .(Mernissi, 1991: 119) شود است که به زنان می ییها ستم

                                                                                                                                        
1. Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry. 
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گرایی را اساس کار خود  الرحمن در استفاده از احادیث، شکطور که فضل  همان
های هرمنوتیک و در رأس آنها ودود  فمینیست (،Hammer, 2012: 106) قرار داده بود

تی اجتناب کردند؛ زیرا بیشتر دیث برای فهم قرآن در مسائل جنسینیز از تأمل در احا
 .(Roald, 2003: 113) احادیث مرتبط با زنان را جعلی و ساختگی دانستند

سه رویکرد دارد که مربوط به زنان برای تفسیر آیات « قرآن وزن»ودود در کتاب 
 عبارتنداز:

برای  طورمعمول بهبازدید مجدد آیات قرآن برای اصالح روایات اشتباهی که  (0
 است؛ شده نقلاثبات برتری مردان بر زنان 

 کند؛ اعالم میطور صریح  استشهاد به آیاتی که تساوی زن و مرد را به (5
غالباً  لیواند؛  کردهزن و مرد را بیان  یها تفاوتتفسیر مجدد آیاتی که  (4

 دهند. میکه غلبه مرد بر زن را نشان اند  ای تفسیر شده گونه به

 

، استفاده از «قرآن و زن»یکی از رویکردهای اصلی ودود در کتاب بر این اساس، 
است که در منابع روایی مسلمانان درباره  آیات قرآن در راستای اثبات نادرستی احادیثی

عنوان استشهادی برای  زنان آمده است. کاربرد حدیث در این رویکرد تفسیری ودود به
تی در قرآن آیات مربوط به زنان و تساوی جنسیاثبات نادرستی تفاسیر کالسیک از 

آدم را در باغ  یا حوا شده خلقطور مثال، روایاتی را که اصرار دارند زن از مرد  بهاست. 
عدن اغفال کرد و در راستای اثبات برتری مرد بر زن هستند، با استناد به آیات قرآن 

 (.Wadud, 1999: 20-22) داند ایات را خالف آیات قرآن میاشتباه دانسته و این رو
کامل رد کرد و طور توان به های ودود را در این زمینه نمی چند که دیدگاههر

از  ندرت بهیات را اشتباه دانست؛ ولی سخن اینجاست که او های او از آ برداشت
کند که احادیث را  کند و از فضل الرحمن تبعیت می احادیث برای فهم قرآن استفاده می

 عنوان بخشی از تاریخ برای نشان دادن اعمال و گفتار پیامبر)ص( در یک مقطع به
 به جامعه امروزی تعمیم و آنها را قابل دانست یمزمانی خاص و حل مشکالت 

 کرد.  قلمداد نمی
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 «تجهاد جنسی»در کتاب  کاربرد حدیث در رویکرد تفسیری ودودبررسی و نقد . 2-4

 هایی از برخی احادیث استناد مستقیم به بخش -

جهاد »هایی از کتاب  در بخش« قرآن و زن»خالف رویکرد خود در کتاب ودود بر
کند.  استفاده می خود های دیدگاه اثباتطور مستقیم از احادیث برای  به «تجنسی
این قرآن خطی »سخن حضرت علی)ع( است: آن استنادش به این ای از  نمونه

د کسی است که آن را نوشته میان دو جلد است، زبان ندارد تا سخن گوید و نیازمن
 «.به سخن آورد

و استنطاق  یآور سخنلزوم به  انیباب تا کند یمودود از این حدیث استفاده 
 های متفاوت از قرآن با توجه به شرایط هر قرآن، بر لزوم کثرت تفاسیر و برداشت

 ها باید آن را تفسیر کنند کند که مسلمان عصر و زمان استدالل کند و تأکید می

(Wadud, 2006: 197) . 

 فقط خود فمینیستی اهداف راستای در وی که است این است مشهود آنچه
( ع)امام کند که ای نمی اشاره حدیث ادامه به کرده و بیان را حدیث این ابتدای

 «جویید تمسک خدا ناطق کتاب به پس کنم یم تعبیر را آن من و» :فرماید می
 (.052 خطبه: 0470 ،دشتی)

 فهم در( ع)تیب اهل های روایت اهمیت اثبات برای ودودانتخاب گزینشی  این
 های دیدگاه بر گذاشتن صحه برای بلکه نیست؛ زمان نیازهای با آن تطابق و قرآن

 وجدانی درنگ دیدگاه براست  تأییدیاست و  «تجنسی جهاد» کتاب در جدیدش
 و خداوند های بیان داللت تواند می مسلمانی هر اینکه بر مبنی است؛ ابوالفضل خالد
 و جاودانه پیوند بر حدیثاین  که درحالی. کشف کند را آیات در او اصلی اراده

 برای شده ینیب شیپ سازوکارهای از یکی که دارد اشاره قرآن با عترت ناگسسنتی
 .است ها زمان همه نیازهای به آن بودن پاسخگو و قرآن تیابد تداوم

 ذکر به الزم عترت، و قرآن همیشگی و ناگسستنی پیوند این تاهمی تأیید در
 برخی امامت، اصل در شیعیان با سنت اهل متفاوت دیدگاه رغم علی که است

: تا بی ،هیثمی) «المحرقه صواعق» در «هیثمی حجر ابن» مانند سنت اهل علمای
 چون احادیثی و قرآن از آیاتی به و تأکید عترت و قرآن ناگسستنی پیوند به( 020
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 آیات ذیل در «الدرالمنثور» در نیز «سیوطی. »کرده است استناد ثقلین حدیث
-500: 5000 ،سیوطی) پرداخته باب این در متعدد های روایت نقل به بسیاری

 جایگاه خصوص در(« ع)تیالب اهل بفضائل المیّت احیاء» عنوان با کتابی و( 550
 .است نگاشته( ع)تیب اهل

 سوره 70 آیه ذیل رشیدرضامحمد  قرآن، کنار در عترت جایگاه بر تأکید برای
 رشیدرضا،) پرداخته آیه نزول شأن در معتبر روایاتی و غدیر حدیث ذکر به مائده

 نظر اتفاق بر( 5: 0423 شهرستانی،) شهرستانی عبدالکریم و( 327-324: تا بی
  کند. می تصریح( ع)تیب اهل به قرآن علم اختصاص بر صحابه

 

 های خالد ابوالفضل و عدم اذعان به استنادهای روایی او کارگیری دیدگاه به -

 «تیجنسجهاد »در کتاب ودود ترین کاربرد حدیث در رویکرد نوین تفسیری  مهم
سوره نساء در مباحث مربوط به زنان است. این  43مربوط به تحلیل آیه کلیدی 

ها در مقاطع مختلف فکری آنان است که در  فمینیست موردبحثترین آیه  آیه مهم
« تجهاد جنسی»است. وی در کتاب  قرارگرفته مورداستفادههر دو کتاب ودود 

قرآن و »یعنی در کتاب [ های گذشته در طی سالکه اذعان نموده است  صراحت به
درنگ »جدیدش از دیدگاه  یها برداشتو در  امدهیبرناز عهده این آیه  ]«زن

  (.Wadud, 2006: 200) استکرده خالد ابوالفضل تبعیت « وجدانی

وَالالَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ...»در بخشی از آیه آمده است: 
ا( آن دسته از زنان را که از سرکشى و مخالفت و )ام ..:فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ 

ر واقع نشد، در بستر از آنها دورى و اگر مؤثد ایشان بیم دارید، پند و اندرز دهی
مل، براى وادار کردن آنها به انجام وظایف ت عاگر هیچ راهى جز شد و نمایید

 «.آنان نبود، آنها را تنبیه کنید

ترین بخشی  ، مهم«تجهاد جنسی»آیه در فصل ششم کتاب این بحث درباره 
عقیده به درنگ وجدانی »د یعنی است که ودود رویکرد جدید تفسیری خو

اس نظریه درنگ اسکند. وی بر سازی می را بر آن پیاده« اساس پارادایم توحیدیبر
سوره نساء مانند ضرب  43هایی از آیه  کار بردن عبارت وجدانی خالد ابوالفضل به
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داند و  زنان در صورت نشوز آنان را وحشیانه و متناقض با شعور انسان معاصر می
های  ر دوره معاصر، وجود چنین نارساییبرای رفع خشونت خانگی بر علیه زنان د

 داند ها را آن می و علت برخی خشونت کند یممتنی را در قرآن اثبات 

(Wadud, 2006: 206.) یکتایی خداوند قرآن را الهی و  ساسااز طرفی دیگر، بر
توان در آیات آن دست برد و آنها را تغییر داد و  که نمیداند  بازنویسی می قابلغیر
 دهد را میهای قرآنی و نادیده گرفتن آنها  به این عبارت« نه گفتن»پیشنهاد  جهیدرنت

(Wadud, 2006: 206.) 
خالد « وجدانی درنگ»ودود در این رویکرد تفسیری خود وابسته به دیدگاه 

برای ارائه دیدگاه درنگ وجدانی خود درباره نیز خالد ابوالفضل ابوالفضل است و 
تحلیل وابسته به  ،در دوره معاصرآنها اعالم کردن نادرست آیات حدود قرآن و 

در سایر احکام حدود است که آن را به « نشوز»آیه و یافتن معنای واژه همین 
درباره آیه خالد ابوالفضل های  دهد. ولی نکته مهم در برداشت تعمیم می قرآنآیات 

 است. به روایتی از پیامبر)ص(  مستقیم استناد که تحلیل او با  این است

سوره نساء از  43 در تحلیل آیه کلیدیچند که ودود هر ،توان گفت پس می
خود وابسته به عملکرد در ورای ولی  ؛کند طور مستقیم استفاده نمی ث بهاحادی
صورت که  بدین .استسوره نساء  43خالد ابوالفضل در فهم آیه روایی  استناد

، 43ارائه معنایی متفاوت و انحصاری درباره نشوز زنان در آیه  برای خالد ابوالفضل
به بخشی از خطبه پیامبر)ص( در « 0در اسالم جستجوی زیبایی»در کتاب 

درباره زنان و همسران  بخش از روایتاین کند.  استناد میدر روز عرفه  الوداع حجه
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقّاً حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ »است:  و حقوق آنان

ةٍ فَإِنْ ئْنَ أَحَداً فُرُشَكُمْ وَ لَا يُدْخِلْنَ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ بُيُوتَكُمْ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ وَ أَلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَلَا يُوطِ
باً غَيْرَ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ وَ تَهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْ

 .(44: ق0303 ،العقول )تحف «...مُبَرِّحٍ

در سخن  شده ارائه گانه سهکارهای شود راه طور که مشاهده می همان
در  ذکرشده گانه سههای  با راه ،اند پیامبر)ص( درباره زنانی که مرتکب فحشاء شده

                                                                                                                                        
1. The Search for Beauty in Islam  
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اندیشمندانی چون خالد ابوالفضل ، رو نیازا. ن استسوره نساء ظاهراً یکسا 43آیه 
 نشوز واژه برای «اطاعت نکردن و طغیان»معنایی غیر از معنای اعم دارند که سعی 
؛ 20-4 :0475 )طبرسی، استبرداشت مفسران کالسیک این معنا که هرچند  .بیابند
  (.74-5: ق0303 ؛ بیضاوی،333-0: 0302 کاشانی، فیض

و داند  می «زنا»یا « مبیناً فاحشاً»معنای نشوز را طبق روایت پیامبر)ص( وی 
درنگ »و پیاده نمودن دیدگاه  43ناکارآمد جلوه دادن بخش ضرب آیه  سپس برای

ریخی زمان نزول زمینه تا خود، به چند آیه دیگر از سوره نساء و نیز« وجدانی
مرد زناکار در  را برای زن وی قرآن و روایات حد دهد نشانزند تا  قرآن چنگ می

. آیات مورد استشهاد وی هستند امروزه منسوخگونه مجازات  نظر ندارند و این
 از:ندعبارت

 شوند، [زنا]  زشت [کار]  مرتکب که کسانى شما زنان از و»سوره نساء:  02آیه  -
 دادند، گواهى اگر و گیرید؛ گواه آنان بر (ها مسلمان)  خودتان از نفر چهار پس
 را آنان کامالً مرگ تا کنید، بازداشت (خود ىِ)ها خانه در را[  انزن] ان آن پس

 ؛«دهد قرار آنان براى راهى خدا، یا فراگیرد؛
 شوهرش، )نشوز(رویگردانى یا سرکشى از زنى، اگر و» همین سوره: 053آیه  -

 در آشتى، با اینکه در نیست دو آن بر گناهى هیچ پس باشد، داشته ترس
 ؛«..است بهتر صلح، و کنند؛ قرار بر صلح میانشان

 [ زشت عمل]  آن مرتکب که(زنى و مرد)دو آن شما، میان از و» :02آیه و  -
 آنان از پس کردند، اصالح و نمودند، توبه اگر و دهید؛ آزارشان پس شوند،
 «.است مهرورز [و]پذیر  توبه بسیار خدا، که [چرا] گردانید؛ روى

 

ی است که مرتکب زنا درباره زنان مجرد 02اعتقاد دارد آیه خالد ابوالفضل 
به  ؛برای آنها قرار دهد شوند تا توبه کنند یا خداوند راهی حبس می اند و شده

 .در سوره نور ذکرشدهنه حد  ازدواج استاین راه  ،اوعقیده 
و شوند  میسوره نساء درباره زنان متأهلی است که مرتکب زنا  43آیه  ولی
 .قطعی دانستبرای آنها  توان ینمدر آیه را  ذکرشده گانه سهمجازات 
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نشوز و  43در آیه زنان « نشوز»چون صورت است که  استدالل وی بدین
در برای مردان قرآن و  یا زنا است« فاحشاً مبیناً»نای هر دو به مع 053در آیه مردان 

قطعی زنان نیز درباره پس ؛ گرفتهندر نظر  گانه سه مجازاتصورت نشوز آنان 
در عربستان عصر نزول قرآن، زنان در صورت این بدان سبب است که  .نیست

و قرآن کنند تا آنان را مجازات د شدن هایشان سپرده می ارتکاب فحشا به خانواده
دلیل دیگر  یواست. کرده مشخص را  43 حکم آیه، برای از بین بردن این سنت

بدان سوره نساء  02آیه که در داند  میاین را  د حد برای مرتکبین فحشاءوجو عدم
 .(Abou El-fadl, 2006: 109-112) تصریح نشده است

ن سعی خالد ابوالفضل با ارائه آیاتی از قرآشود،  طور که مشاهده می همان
و معنای نشوز  43آیه  گانه سهراهکارهای شرف به کند حدیث پیامبر)ص( را م می

 هایی وارد است:بر آن نقدکه  حالیدررا منحصر به ارتکاب فحشا معرفی کند. 
 :ص()پیامبر روایت نقل در تفاوت (0

 آن متن. است آمده متفاوتی های نقل با الوداع حجه در( ص)پیامبر روایت
 :است صورت بدین العقول تحف در
 يُوطِئْنَ لَا أَنْ عَلَيْهِنَّ حَقُّكُمْ حَقّاً عَلَيْهِنَّ لَكُمْ وَ حَقّاً عَلَيْكُمْ لِنِسَائِكُمْ إِنَّ النَّاسُ أَيُّهَا»

 فَإِنْ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَلَّا وَ بِإِذْنِكُمْ إِلَّا بُيُوتَكُمْ تَكْرَهُونَهُ أَحَداً يُدْخِلْنَ لَا وَ فُرُشَكُمْ أَحَداً
 تَضْرِبُوهُنَّ وَ الْمَضَاجِعِ فِی تَهْجُرُوهُنَّ وَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ لَكُمْ أَذِنَ قَدْ اللَّهَ فَإِنَّ فَعَلْنَ
، العقول تحف)  «كِسْوَتُهُن وَ رِزْقُهُنَّ  فَعَلَيْكُمْ أَطَعْنَكُمْ وَ انْتَهَيْنَ فَإِذَا  مُبَرِّحٍ غَيْرَ ضَرْباً

  (44: ق0303
 حر شیخ ؛302-50  :ق0304 مجلسی،) دیگری منابع در روایت این
 سه آن در و آمده العقول تحف از نقل به ،(207/ 50 :ق0300 عاملى،
 شده  انیب نساء سوره 43 آیه در ذکرشده «ضرب و هجر وعظ،» مرحله
 .است
 شیخ خصال در متفاوتی سند و نقل با روایت این دیگر، طرف از

 يَمْلِكْنَ لَا  عَوَانٍ عِنْدَكُمْ النِّسَاءَ إِنَّ النَّاسُ أَيُّهَا: »است آمده ترتیب بدین صدوق
 اللَّهِ بِكَلِمَاتِ فُرُوجَهُنَّ اسْتَحْلَلْتُمْ وَ اللَّهِ بِأَمَانَةِ أَخَذْتُمُوهُنَّ نَفْعاً لَا وَ ضَرّاً لِأَنْفُسِهِنَّ
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 لَا وَ رُشَكُمْفُ يُوطِئْنَ لَا أَنْ عَلَيْهِنَّ حَقِّكُمْ مِنْ وَ حَقٌّ عَلَيْكُمْ لَهُنَّ وَ حَقٌّ عَلَيْهِنَّ فَلَكُمْ
 لَا وَ  بِالْمَعْرُوفِ كِسْوَتُهُنَّ وَ رِزْقُهُنَّ  فَلَهُنَ ذَلِكَ فَعَلْنَ فَإِذَا مَعْرُوفٍ فِی يَعْصِينَكُمْ
 (.337-5  :0425 صدوق،) « تَضْرِبُوهُن
 ذکرشده مرحله سه تنها نه نقل این در شود، می مشاهده که طور همان

 بلکه ،نیامده شوند می فحشا مرتکب که زنانی درباره قبلی روایت در
 .است آمده «تَضْرِبُوهُن لَا» واژه،

 پدرش از االحوص عمروبن بن سلیمان از نقل به سنت اهل منابع در
 برای را مبرح غیر ضرب و بستر در هجر مرحله دو( ص)پیامبر که آمده
 عوان فانهن خيرا بالنساء استوصوا: »است نموده مطرح فحشا مرتکب زنان

 فعلن فأن. مبينه بفاحشه ياتين ان اال ذلك غبر شيئا منهن تملكون ليس عندكم،
 عليهن تبغوا فال أطعنكم فأن. مبرح غير ضربا اضربوهن و المضاجع فی فاهجروهن

 (.203-0: ق0350 ماجه، ابن)« سبيال
 از نقل به بحاراالنوار در زنان این مجازات درباره هم دیگری نقل و

 نشده، ذکر «ضرب و هجر وعظ،» مرحله سه آن در که است آمده المنتقی

 فِی اللَّهَ فَاتَّقُوا: »است آمده «فَاضْرِبُوهُنَّ» عبارت با آخر مرحله فقط بلکه

 عَلَيْهِنَّ لَكُمْ وَ  اللَّهِ بِكَلِمَاتِ فُرُوجَهُنَّ اسْتَحْلَلْتُمْ وَ اللَّهِ بِأَمَانِ أَخَذْتُمُوهُنَّ فَإِنَّكُمْ النِّسَاءِ
 وَ  مُبَرِّحٍ غَيْرَ ضَرْباً فَاضْرِبُوهُنَّ ذَلِكَ فَعَلْنَ فَإِنْ تَكْرَهُونَهُ أَحَداً فُرُشَكُمْ يُوطِئْنَ لَا أَنْ

 (302-50 :ق0304 مجلسی، ) بِالْمَعْرُوفِ كِسْوَتُهُنَّ وَ رِزْقُهُنَّ  عَلَيْكُمْ لَهُنَّ
 (ص)پیامبر از شده نقل روایت در محتوایی و سندی اشکال (5

 بن عمرو بن سلیمان» العقول تحف در( ص)پیامبر روایت راوی
 است شخصی همان و نموده نقل پدرش از را روایت کهاست  «االحوص

 منابع در تن دو این درباره ولی ،ذکرشده نیز سنت اهل منابع در که
 در که روایتی راوی نیز و است نشده وارد توثیقی شیعه رجالی و روایی
 اینان که است عمر بن عبداهلل از یسار بن صدقه آمده صدوق شیخ خصال

 و است غیرمعتبر سندی لحاظ به و مرسل روایت این .اند نشده توثیق نیز
 طور به «معروف» واژه روایت این در زیرا دارد؛ نامقبول و مخدوش متنی
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 چیزی هر به لغوی کتب در معروف که درحالی است، کاررفته به مطلق
 مصطفوی،) کند می درک را آن خوبی شرع یا عقل که شود می گفته

 چیز هر توانند می مردان اساس، این بر(. عرف کلمه ذیل ،3ج :ق0340
 آن انجام به موظف آنان و کنند طلب زنان از را ای پسندیده و معروف
 اندازه این تا تواند نمی مرد از زن پذیری فرمان دامنه که درحالی باشند،

 .باشد گسترده
 به را زن نشوز که دارد وجود درست سند با هم روایاتی همچنین

 كَنُشُوزِ الْمَرْأَةُ  نَشَزَتِ فَإِذَا :اند کرده تعبیر فراش در شوهر از زن تتبعی عدم
 صدوق،)  فِرَاشِه فِی تُطِيعَهُ لَا أَنْ فَهُوَ الْمَرْأَةِ مِنَ كَانَ فَإِذَا خُلْعٌ فَهُوَ الرَّجُلِ
 .(250: 4ج، ق0304
 نفقه مستحق شود خارج خانه از شوهر اذن بی که زمانی تا را زن یا

 مِنْ خَرَجَتْ امْرَأَةٍ أَيُّمَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عنْ: دانند نمی
 (.207: 50ج، ق0300 عاملی،) تَرْجِعَ حَتَّى لَهَا نَفَقَةَ فَلَا زَوْجِهَا إِذْنِ بِغَيْرِ بَيْتِهَا

 حصر نه هستند زن نشوز مصادیق بیان درصدد همگی روایات این
 .خاص مورد یک به آن

 دانست ها معروف تمام گستردگی به نه را نشوز توان نمی بیان، این با
 و بلندی معنای به «نشوز» .کرد محدود خاص مواردی به را آن نه و

 در را خود که شود می گفته زنی به اصطالح در ناشزه زن و است ارتفاع
 راغب،) ندهد او اطاعت به تن و ببیند باال موضع در همسرش برابر

  (.نشز هماد مفردات،
 کالسیک مفسران برداشت که «طغیان و نکردن اطاعت» اعم معنای

 :ق0302 کاشانی، فیض ؛20-4 :0475طبرسی،) است نشوز واژه برای
 زن نشوز مختلف مصادیق به اشاره ،(74-5: ق0303 بیضاوی، ؛0-333

 .است فحشا ارتکاب همان آنها از یکی که دارد
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را  زن نشوز معنای و 43 آیه تحلیل درباره ابوالفضل خالد نظر
( ص)پیامبر روایت طبق 43 آیه در را نشوز وی زیرا ،پذیرفت توان نمی
 اثبات قرآن حدود آیات سایر از خود تحلیل با و داند یم زنا معنای به فقط
 نساء سوره 43 آیه در چه ،گناهی چنین برای شده انیب مجازات که کند می
 .ستا پذیرش قابلغیر و منسوخ ،دیگر آیات در چه و

 ایشان ،بدانیم 43 آیه به ناظر را( ص)پیامبر روایت اگر که درحالی
 دهد نمی اجازه مردان به که هستند زن نشوز مصادیق از یکی بیان درصدد

 همان رو، اینکنند. از مجازات خودشان اختیار به را فحشا مرتکب زن
 آیات در که مجازاتی زیرا دهند؛ می پیشنهاد را نساء سوره تربیتی راهکار

 اجرا شرع حاکم توسط باید ،شده گرفته نظر در فحشا مرتکبین برای قرآن
 در مردان که اقداماتی و خشونت از جلوگیری برای ادیز احتمال به. شود

 برخوردهای دارد سعی( ص)پیامبر شوند، می مرتکب شرایطی چنین
 طور همان زیرا کند؛ محدود 43 آیه تربیتی راهکارهای به را مردان مجاز

 تواند می که آمده «تضربوهن ال» صدوق شیخ نقل در شود می مشاهده که
 فحشا مرتکب زنان درباره معموالً مردان که باشد مبرحی ضرب به اشاره
 مانند است، داده ضرب جواز که دیگر های نقل در ولی. دهند می انجام

 .دهد را پیشنهاد می مبرح غیر ضرب ،43 آیه
 آن اثبات درصدد ودود و ابوالفضل خالد چون افرادی که چیزی آن
 طبق زیرا است؛ همیشه برای حدود احکام اجرای لزوم عدم هستند،
 وحشیانه و منسوخ مدرن دوران در اعمال این وجدانی، درنگ دیدگاه

درباره ودود  ای که نتیجههمان  .شوند گرفته نادیده باید وهستند 
 نه» کند باید جرأت و پیشنهاد می دهد یمارائه  43آیه هایی از  بخش
 داشت و آنها را نادیده گرفت هایی از قرآن را عبارت به «گفتن

(Wadud, 2006: 199-200 .) 
 هرجا این است که ودود و ابوالفضل های خالد یکی از روش درواقع،

 استناد با ،ابندی یماهداف فمینیسم اسالمی  خالف را قرآن آیات و احکام
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را در پیش  آیات به «گفتن نه» روایات، به غیرمستقیم یا مستقیم گزینشی
در پیروی از خالد ابوالفضل  43ودود درباره آیه هرچند که  .گیرند می
، ولی به جرأت کند ینمطور مستقیم از حدیث پیامبر)ص( استفاده  به

درنگ »گیری دیدگاه  حدیث نقش مهمی در شکل توان گفت که می
 ودود از او در کتاب جدیدش دارد.  تبعیتخالد ابوالفضل و « وجدانی

 

  از حقوق زنانعملی حمایت در گرایی ودود  حدیث. 3
ن زن و به امامت وی و شامل مأمومی ودود در نیویورک میالدی 5002نماز جمعه سال 

رهای مسلمان و نیز در کشورهای غربی توجه بسیاری را صورت مختلط، در کشو مرد به
 وکهش ،اند ای نبوده حادثهمسلمانان که در طول تاریخ شاهد چنین  .کردبه خود جلب 

کرده بسیار خرسند شدند که زنی تالش  نویسندگان فمینیستیز برخی از طرفی ن .شدند
ودود  تغییر دهد. ،عهده گیرندتوانند امامت جماعت را بر این عقیده را که فقط مردان می

اجازه امامت بر مردان « ام ورقه»اعتقاد دارند که پیامبر)ص( به زنی به نام  فکرانش همو 
این مسأله وجود ندارد،  فبرخالای  در قرآن نیز آیه ازآنجاکهو زنان در نماز را داد و 

اثبات جواز امامت زنان بر  برای (.Hammer, 2012: 85) را دارند ینماز شیپزنان حق 
 ،دارداین بحث را نه فقط نقشی مرکزی در « ورقه ام»حدیث مردان در نماز جماعت، 

حدیث در منابع روایی این  شود. تاریخی در این زمینه محسوب میبلکه منبعی پویا و 
 است: شده گزارشصورت  بدین

و » بلفظ «ام ورقه»خالد عن أبوداود عن الولید بن جمیع عن عبدالرحمن بن روی 

قال و . «اهل دارها أمرها أن تؤما يؤذن لها و و جعل لها مؤذنفی بيتها اهلل)ص( يزورها كان رسول 

منابع دیگر نیز با و در  (.502-5: تا ، بیداودوب)ا كبيراً مؤذنها شيخاً عبدالرحمن فأنا رأيت
يؤذن لها و يقام و تؤم أن رسول اهلل )ص( أُذن لها آَن »صورت آمده:  هایی در نقل بدین تفاوت
و كانت قد قرأت القرآن » (،040-4م: 5004 البیهقی، ؛003-4 :ق0432 الدارقطنی،) نساءها

كان أمر أن »، (502-5 :تا بی )ابوداود، «استأذنت النبی)ص( أن تتخذ فی دارها مؤذنا فأذن لهف
 بیهقی،ال؛ 542-5 ق:0300حاکم نیشابوری، ) «ها و يقام و تؤم أهل دارها فی الفرائضليؤذن 
 .(302-0 :م5004
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برای خانواده  «ام ورقه»گویند  قائالن به جواز امامت میاستفاده از روایات فوق، با 
 مردی مسن بوده استاش هم در میان آنها بوده و مؤذن او هم  بردهخود امامت کرده که 

معنای  در این حدیث به« دار» واژهکه یا این(. 27 :0404 ،، خالدی و ابراهیمیرستمی)
 ،همسایه است و چون مسجد پیامبر)ص( به برخی از افراد در مدینه دور بوده است

عهده گیرد در مسجد کوچکی امامت جماعت را بردهد  دستور می «ام ورقه»ایشان به 
 معنای تأیید امام و خطیب بودن زنان باشد تواند به شد و می یز میکه شامل مردان ن

(Hammer, 2012: 80.) 

مایت شد و در رساله توسط خالد ابوالفضل ح یالدیم5002امامت ودود در سال 
ع وکند که زنان و مردان در همه اخالقیات و شر بحث می 0«نام خداوند گفتگو درباره»

که اسالمی سهیم و مساوی هستند و پیامبر)ص( بیش از یک مورد به زنان اجازه داد 
 یوعهده بگیرند.  بهها  آن زنده خود خانوانمازی را شامل مأمومین زن و مرد از امامت 

اساس سنت و اجماع مردانه بوده و فقط برنماز افزاید که محرومیت زنان از امامت  می
 منع شوداین مسأله از دلیل زن بودن   بهش دینی نباید یک زن با سطح باالی آموز

(Sonn, 2010: 184). 

ت ممندی از آن برای اثبات جواز اما و بهره« ام ورقه»در این مورد نیز بر حدیث 
 زنان بر مردان نقدهایی بدین شرح وارد است:

معانی ها،  های مختلف این حدیث در واژه در نقل«: ام ورقه»حدیث مخدوش اعتبار 
در تمامی منابعی که این حدیث آمده زنجیره  هایی وجود دارد. و زنجیره راویان تفاوت

)لیلی بنت مالک( و  رسد که از مادربزرگش راویان آن به ولید بن عبداهلل جمیع می
توان  اند و می روایت کرده «ام ورقه»)یا خالد( و هر دوی آنها از  عبدالرحمن بن خالد
وی و عبدالرحمن بن  مادربزرگث تمرکز بر روی ولید بن جمیع، گفت که در این حدی

 .است خالد
ولید بن عبداهلل بن جمیع الزهری الکوفی و عبدالرحمن بن خالد انصاری و لیلی 

حجر،  ابن) دانند ملقن آنها را ضعیف می حجر و ابن بنت مالک مطعون هستند و ابن
 (.405-3 ق:0352ملقن،  ؛ ابن57-5تا: بی

                                                                                                                                        
1. Speaking in God’s Name 
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یا راویانی که مورد جرح « مجروحین»ن نیز ولید بن جمیع را در گروه ابن حبا
: م5000 حبان، )ابن داند نمی اعتماد قابلذکر نموده است و او را از راویان  اند شده واقع

5-350 .) 
 است.حدیث این است که مرسل  وارد ضعفاز دیگر م

توانند  میآورده تا نشان دهد زنان در این روایت را « اهل دارها»دارقطنی نیز واژه 
 (.304 و 570 ق:0432دارقطنی، فقط بر زنان امامت نمایند )

 ]در زمینه امام بودن زنان[کند حدیثی مشابه با این حدیث  حاکم نیشابوری تأکید می
 (. 504-0تا: )حاکم نیشابوری، بی نیافته است

 مختلف واژهه معانی ها نیز شارحان حدیث دربار از بعد محتوا و معانی واژه
 باشد« همسایه»یا « خانواده»، «خانه»معنای  تواند به اند که می بحث کرده« دار»
(Hammer, 2012: 80). 

شامل پدر، همسر یا  «ام ورقه»اگر این حدیث را بپذیریم، درباره اعضای خانواده 
پسرش مطلبی نیامده و فقط روایات اشاره به این دارد که مؤذن وی مرد بوده و حدیث 

 خوانده است. «ام ورقه»گوید که مؤذن نمازش را پشت سر  این را نمی
با  ،ای که ودود آن را امامت و خالد ابوالفضل آن را تقدیر کرده است ماز جمعهن

یک زن، برای مردان در نماز؛ ایراد خطبه جمعه توسط امامت زن  هایی همچون بدعت
زنان بدون پوشش حضور م و در یک صف و زنان و مردان در کنار ه نمازخواندن

 اسالمی و با سر و موی برهنه بوده است.
زنان و مردان در همه  کند بیان میدر دفاع از این اقدام که دیدگاه خالد ابوالفضل 

اخالقیات و شروع اسالمی سهیم و مساوی هستند و یک زن با سطح باالی آموزش 
بحث از نماز و صحیح نیست؛ زیرا  ،دلیل زن بودن از این مسأله منع گردد دینی نباید به

قیاس، تمثیل و  که دارای جنبه توقیفی استاست  یعبادات ازجملهمسائل مربوط به آن 
به بهانه مطرح کردن اشتراک زن و مرد در کماالت فطری  .در آنها راه ندارداستحسان  و

همه مکلفان در احکام این دالیل که با استناد به است و  شده اشارهکه در قرآن به آن 
با کرد. بحث جواز امامت زن برای مردان را مطرح توان  شرعی مشترک هستند، نمی

هایشان  اساس توانمندیبرک از زن و مرد هایی که هری توجه به تکالیف و مسئولیت
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های فردی و اجتماعی یکسان  مسئولیتهای حقوقی و کیفری و پذیرش  از جنبهدارند، 
حیا و  کننده حفظتا  شده برداشتهاز دوش زنان مانند امامت جماعت تکالیفی نیستند. 

 ممنوعیت زن از امامت جماعت ان مرد باشد.راکندگی فکر نمازگزارپ و عدمعفت آنان 
 .باشدگرفته صورت نیز در همین راستا  تواند یم

دانست؛ زیرا دهنده تبعیض بین جنس زن و مرد  نشانتوان  نمیچنین چیزی را 
در بینش اسالمی ها  طبیعی و غریزی، همه انسان ازنظراختالف بین زن و مرد  باوجود

هر یک نه موجب امتیاز  آنها تشابه دماختالف و عو گوهر وجودی یکسان هستند  ازنظر
  .است و نه دلیل نقص دیگریاز آنها 

 بحرانی،) است شده شمردهنماز جمعه و عیدین جایز  جز بهامامت زن برای زنان 
 (.03-2ق، 0302

 رشد، )ابن امامت زنان برای مردان در صدر اسالم معمول و متعارف نبوده استولی 
 در زن امامت جواز عدم برو  است.بدعت بودن آن دهنده  این نشانو ( 50-5 ق:0305
اجماع شده است و  مردان برای زن امامت جواز عدم نیز های آن و و خطبه جمعه نماز

یکی از ادله استنباط احکام و حجت اجماع  ذکرشدههای اصولی  کتاببراساس آنچه در 
 .(243-0 :0472 زحیلی،) قطعی است

دهد در عصر پیامبر)ص( برخی  اند که نشان می کرده اهل سنت به روایاتی استناد
تا:  بی )شافعی، امامت کردند و در وسط صف جماعت ایستادندبرای زنان زنان نماز را 

امامت زن برای زن در نماز  ،برخی نیز معتقدند بعد از مراجعه به روایات (.0-023
 )سبکی، تهای اهل سنت اسواجب و مستحب استحباب دارد و این نظر اکثر فق

 (.32-0: م0300
 

 گیری نتیجه

واسطه  گرا به یک معرفت دینی اصالحای جدید از  عنوان بدنه فمینیسم اسالمی به جریان
های  ای و تجربیات تبعیض نژادی و قومی یا طرح مباحثات فمینیستی یک سده

 شکل گرفت.در قرن بیستم و آزادی زنان مسلمان استعماری و نو استعماری 
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« هرمنوتیک توحیدی»در اثبات دیدگاه ودود در دوره اول حیات فکری این جریان، 
 نگرانه به قرآن کریم، ملک و نگاه کلفضل الرحمن  «دو حرکتی»خود براساس نظریه 

مقتضیات  که ددان سودمند می هایی از تاریخ احادیث را فقط در مطالعه بخشکاربرد 
ودود در پس از به تنگنا رسیدن دیدگاه دهد.  تاریخی عصر نزول را نشان می

رویکرد نوین اندیشمندان فمینیسم های صحیح از آیات مرتبط با زنان در قرآن،  برداشت
گیری از  باشد تا در کنار بهره خالد ابوالفضل می« درنگ وجدانی»اسالمی به نظریه 

هایی  عبارت به« نه گفتن»تحت رویکرد سمانتیک به قرآن، پیشنهاد « پارادایم توحیدی»
اعتقاد به » به قرآن در قالب نظریه دکه رویکرد نوین ودو هرچند از قرآن را بدهند.

معرفی گردیده « تیجنسجهاد »در کتاب « درنگ وجدانی براساس پارادایم توحیدی
و رویکردی است، ولی باید گفت که بخشی از شالوده اساسی این نظریه براساس استناد 

؛ موردبحثشترین آیه  زیرا برداشت جدید او از محتوای مهم ؛استبه احادیث  متفاوت
در ابوالفضل به روایت پیامبر)ص( خالد استناد سوره نساء با استفاده از  43یعنی آیه 

 صورت گرفته است. «نشوز»معنای تحلیل 
توسط  «ام ورقه»با استناد به حدیث میالدی  5002برپایی نمازی مختلط در سال 

است و این نشان  اوای خالد ابوالفضل در زمینه حقوق زنانفت از تبعیتودود نیز به 
بار در  این ،«قرآن و زن»گریزی خود در کتاب  خالف رویکرد حدیثودود بردهد که  می

زنان به احادیث روی  عملی در حمایت از حقوق یها اقدامو « تیجنسجهاد »کتاب 
له ن مسأای ،سوره نساء 43 های جدیدش از آیه ند که در تفسیر و برداشتچآورده، هر

 و اثبات نیست. یریگیپ قابل یراحت به
 

 کتابنامه

، تحقیق سید عبداهلل هاشم یمانی، التلخيص الحبيرتا(  )بی احمد بن علی ینالد شهابحجر،  ابن

 .دارالمعرفه :بیروت

 .علیهم السالمالبیت  مؤسسه آل، قم: دعائم االسالم (0432) حیون، نعمان بن محمد ابن

البدر ابمنير فی تخریج االحادیث و اآلثار ق( 0352) ملقن، سراج الدین عمر بن علی ابن

 : دارالهجره.ریاض، چاپ اول، الواقعه فی الشرح الکبير
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: بیروت ،چاپ ششم ،بدایه المجتهد و نهایه المقتصدق( 0305) رشد، محمد بن احمد ابن

 دارالمعرفه.

 : دار احیا تراث العربی.بیروت ،چاپ اول، ماجه ابنسنن ق( 0350) ماجه، محمد بن یزید ابن

 : المکتبه العصریه.، بیروتسنن ابی داود تا( )بی ، سلیمان ابن اشعثداودوبا

گرایی و كاربرد آن در تفسير  رویکرد تفسيری بافت»( 0404حسن )، برجیامیر اقدام، ریما و 

، 50، دانشنامه حقوق و سیاست. «)قوانين( )قرآن( و تفسير متون حقوقی متون دینی

040-023. 

 .جا بی، حدائق الناظرهق( 0302) بحرانی، یوسف

، و الضعفاء والمتروكين المجروحين من المحدثين (م5000) بستی، حافظ محمد ابن حبان

 .دار الصمیعی :ریاض

التراث ، بیروت: دار احیاء انوار التنزیل و اسرار التدویل( ق0303) بیضاوی، عبداهلل بن عمر

 العربی.

 : دارالکتب العلمیه.بیروت ،چاپ سوم، ریالسنن الکب( م5004) بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین

السادات، مروجی  بنادکوهی، محمود؛ و لیال محمدحسن؛ کریمی ،پور بیرامی، رقیه؛ صانعی

شناسی آمنه  از هرمنوتيک توحيدی تا پارادایم توحيدی؛ بررسی تطور روش»( 0407)

 .45-00، 05، (5)2، تفسیر و زبان قرآن ،«در فهم قرآنودود 

دار احیاء  :، بیروتجواهر الحسان فی تفسير القرآنق( 0303) ثعلبی، عبدالرحمن بن محمد

 .التراث العربی

التابعه لوزاره  :، تهرانشواهد التنزیل لقواعد التفضيلق( 0300) حسکانی، عبیداهلل بن عبداهلل

 .الثقافیه االسالمیه

 .دارالمعرفهبیروت: ، المستدرک علی الححيحينتا(  )بی عبداهلل بن محمد حاکم نیشابوری،

 ،چاپ اول، ک علی الصحيحينلمستدرا م(0000ق/0300) عبداهلل بن محمد حاکم نیشابوری،

 : دارالکتب العلمیه.بیروت

 .نا ، بیسنن الدارقطنیق( 0432) دارقطنی، علی بن عمر
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 .، قم: صحفینهج البالغه ترجمه( 0470) دشتی، محمد

 بیروت: دارالفکر. ،چاپ دوم المنار،تا(  )بی رضا، محمدرشید

امامت زن در نماز جماعت از » (0404)مهناز ، ابراهیمیو  ؛روژین ،خالدی ؛رستمی، سهیال

 .73-25، 42، مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی «.دیدگاه مذاهب خمسه

 .احسان :، تهراناالسالمیاصول الفقه ( 0472) زحیلی، وهبه

 .نا ، بیالدین الخالص( م0300) سبکی، محمود محمد خطاب

 .053-000، 4، زبان پژوهی، «تأثير بافت متنی بر معنای متن»( 0430) ساسانی، فرهاد

 .، بیروت، دار احیاء التراث العربیالدر المنثورم( 5000الدین) سیوطی، جالل

 .، تهران: نسخ خطیمفاتيح االسرار و مصابيح االنوار( 0423) شهرستانی، محمد بن عبدالکریم

 .دار المعرفه :، بیروتاالمتا(  )بی شافعی، محمد بن ادریس

البیت  مؤسسة آل: محقق/ مصحح ،وسائل الشيعهق( 0300) شیخ حر عاملى، محمد بن حسن

 . البیت علیهم السالم : مؤسسة آل؛ قم علیهم السالم

چاپ غفارى، اکبر  على: / مصححالخصال، محقق (0425بن على ) صدوق، ابن بابویه محمد

 . قم: جامعه مدرسین ، اول

اکبر  علی/ مصحح: ، محقق من ال یحضره الفقيه (ق0304)صدوق، ابن بابویه محمد بن على 

 . غفارى، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ، تهران: ناصرخسرو.چاپ سوم، البيان فی تفسير القرآن مجمع( 0475) حسن طبرسی، فضل بن

 .مرتضی :، مشهداالحتجاج علی اهل اللجاجق( 0304) طبرسی، احمد بن علب

 ، تهران: الصدر.الصافی فی تفسير القرآن (ق0302) حسنکاشانی، مال فیض

 معارف.، قم: قرآن و چگونگی پاسخگویی به نيازهای زمان( 0435) کالنتری، ابراهیم

 .، تهران، دار الکتب االسالمیهالکافیق( 0307) کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق

 .المطبعه العلمیه، تهران: تفسير عياشی (0430) عیاشی، محمد بن مسعود

 .، بیروت: دار احیاء تراث العربیبحاراالنوارق( 0304) باقرمجلسی، محمد
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، بیروت، لندن، قاهره، دارالکتب الکریم التحقيق فى كلمات القرآنق( 0340) مصطفوی، حسن

 العلمیه، مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی.

 ، مصر: مکتبه القاهرهصواعق المحرقهتا(،  )بی هیثمی، احمد بن حجر
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