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Abstract 
The book "Feminist Edges of the Qur'an" which was published in 2014, can 
be considered  as the most important work of Aisha Hedayatullah. This book 
is in fact the product of the author's years of exploring the feminist works of 
the Qur'an. Hedayatullah holds a Ph.D. in Islamic Studies from the University 
of California, Berkeley, and has held a chair in the American Academy of 
Religions since 2008. She has published important works on gender discourse 
in Islam and studies. The book "Feminist edge of the Qur'an" was first 
published in 2014 and has been reprinted many times. This book is a 
methodology of feminist  exegesis of the Qur'an in the contemporary era. In 
this book, after introducing famous works with the tendency of feminist 
exegesis of the Qur'an, the author coherently expresses the origins, concepts 
and analytical methods of these commentators and then criticizes this 
interpretive tendency. A prominent feature of this book is the author's careful 
consideration in explaining the internal contradictions of the views of 
womencentered commentators in the interpretation of verses related to 
women. 
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 چکيده
که در  «Feminist Edges of the Qur'an» با عنوان انگلیسی« های فمینیستی قرآنحاشیه»کتاب 
 این کتاب دراهلل دانست. ترین اثر عایشه هدایتتوان مهممنتشر شد را میمیالدی  ۲۰۱۴سال 

اهلل دارای درجه هدایت .پژوهان استمدارانه قرآنها کاوش نویسنده در آثار زنواقع محصول سال
تاکنون در آکادمی مذاهب  ۲۰۰۸دکترای مطالعات اسالمی از دانشگاه کالیفرنیاست و از سال 

 تجنسی نگفتما زمینه در مهمی آثاراست و « اسالم، جنسیت و زن»آمریکا دارای کرسی گروه 
نخستین بار در سال « های فمینیستی قرآنحاشیه»کتاب  .است کرده منتشر مطالعات و اسالم در

شناسی روشت. این کتاب، به چاپ رسیده و بارها مورد تجدید چاپ قرار گرفته اس ۲۰۱۴
ثار نامدار آنویسنده در این کتاب پس از معرفی  در دوره معاصر است. تفسیرهای فمینیستی قرآن

این حلیلی های تای منسجم خاستگاه، مفاهیم و روش، به گونهی قرآنفمینیستبا گرایش تفسیر 
سته ویژگی برج .دهدرا مورد نقد قرار میتفسیری  و سپس این گرایش کندرا بیان میمفسران 

تفسیر  رمحور دمفسران زنهای نظر نویسنده در تبیین تناقضات درونی دیدگاهاین کتاب، دقت
 آیات مرتبط با زنان است.
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 مقدمه

های اخیر فراگیر شده ، در سالهاعرصهبسیاری از  درتوجه به مقوله جنسیت و نفوذ آن 
 گذاشت ریتأثی در غرب، بر مسلمانان نیز ستینیفمی هانحلهپس از بروز این مقوله است. 

فهم و بازتفسیر قرآن تالش کردند تا به  درروندبا مداخله  پژوهقرآنبعضی متفکران و 
مبنی بر برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی توجه و تمرکز نمایند. به همین  یقرآن مفاهیم

بر اینکه اسالم و قرآن مخالف ساختار پدرساالری است و دلیل ادعای خویش را مبتنی
مردساالری بوده، خواستار ادوار آنچه مفسران متقدم و سنتی انجام دادند بازخوردهای 

هدف کلی برابری جنسیتی  و شدهدهیشن آنارائه تفاسیری از قرآن شدند که صدای زنان در 
ی از زنان با اعدهقق این هدف، و عدالت اجتماعی از آن نمایان شود. در راستای تح

ند که ی از قرآن ارائه کردازنانهتفاسیر  ،گوناگون دانشیرویکردهای مختلف و با پیشینه 
بودند که  همسوله در یک مسأ هاآنمتفاوت بود، ولی همه  باهم هانهیزماگر در برخی 

بوده؛ م الهی نآنچه موجب بروز ظلم عدم برابری جنسیتی در میان مسلمانان شده، متن کال
بلکه ساختارهای مردساالری حاکم در تفاسیر بوده که توسط علمای سنتی بر معنای قرآن 

قرآن  ی ازستینیفمیی نوین با رویکرد هاخوانشیا  هاقرائت، رونیازااست.  شدهلیتحم
. نویسندگان کردندیمشکل گرفت که تفسیری متفاوت از آیات قرآن مرتبط با زنان ارائه 

که در مورد  بردندیمعمدتاً از نظریات تفسیری محققان نواندیشی بهره  هاوانشخاین 
 .اندکردهی پردازهینظرقرآن 

میالدی  ۲۰۱۴که در سال « های فمینیستی قرآنحاشیه» کتاب در همین فضای فکری،
در این اهلل هدایت .در ایران ترجمه شد ۱۴۰۰در آمریکا به رشته تحریر درآمد و در سال 

است از طرفی تفاسیر فمینیستی را روشی نوین در عرصه تفسیر قرآن به  درصددکتاب 
هد. دو تحلیلی انتقادی قرار می موردنقدمخاطب نشان دهد و از طرف دیگر این تفاسیر را 

امینه ودود،  رفعت حسن، عزیزه هبری، ازجملهاو در این کتاب بر آثار شش نویسنده 
دف تفاسیر اهلل هاست. هدایت متمرکزشدهشیخ و کشیا علی  اسماء بارالس، سعدیه
است. همچنین همۀ این  یقرآن اندیشه در چارچوبزنان مسلمان فمینیستی را حمایت از 

ها، اعم از مرد و زن، را به آن دانند و اصل برابری تمامی انسانآثار قرآن را کالم الهی می
 دهند.نسبت می



 555    «قرآن فمينيستي هایحاشيه» کتاب بر مروری

عت کند، او رفنسل اول و نسل دوم تقسیم می دودستهه نویسندگان را ب ،اهللهدایت
تاریخی  نهیزمپسداند که حسن، عزیزه هبری، و آمنه ودود را نسل اول نویسندگان می

یخی سازمان ملل پس از کنفرانس تارگرایی بوده است. آنها احیاگری اسالمی و اسالم
ای از زنان مسلمان، که فزایندهشمار در پکن برگزار شد،  ۱995سال  ردرباره زنان که د

های آمریکا آغاز مند بودند، مطالعات خود را در دانشگاهله زنان و اسالم عالقهبه مسأ
 ۱99۰کردند که منجر به پیدایش نسل دوم از محققانی شد که کار خود را در اواخر دهه 

اعی کار سخت اجتم یفشارهاتحتمحققان نسل اول  آغاز کردند. بعدازآنو اوایل دهه 
نویسندگان نسل دوم چون  هرچند کردند و این فشارها برای نسل دوم کمتر شد.می

زیادی تی معرفاند، ولی شکاف سعدیه شیخ و کشیا علی از آثار نسل اول بهره فراوانی برده
نامه و شرح آثار این بررسی زندگی ضمناهلل هدایت. نیز میان این دو گروه وجود دارد

پارادایم  متنی،مندسازی تاریخی، خوانش درونبافت ه رویکرد مشترکس بهشش نویسنده 
 پردازد.میدر تفاسیر فمینیستی  توحیدی

 

 قرآنزن محور از سیر اتاریخی تف شپیدای .1

حابه و ص کند.با اشاره به تحوالت تفسیر در دوران پیشامدرن آغاز می بحث را اهللهدایت
ه اتکا بیشتر بر سنت پیامبر)ص( و صحابمفسران نخستین قرآن  عنوانبه تابعین ازآنپس
فسیر . در برابر تفسیر به ماثور، ترا گردآوردندتفسیر مأثور  از یتوجهقابلحجم و  ندداشت

سران مف هرچندگیرد. استدالل شخصی فرد مفسر شکل می براساسبه رأی قرار دارد که 
ی جامع این نوع از تفاسیر با الگویکردند. میاساس تلقی پیشامدرن، این نوع تفسیر را بی

. .. نمونه این تفاسیر تفسیر طبری، الکشّاف، مفاتیح الغیب و.یابدادامه میتا قرن چهارم 
کند که در همان دوران نگاشته شده و وجه است. در ادامه به تفاسیر شیعه نیز اشاره می

 ازجمله؛ استالزم تفسیر قرآن  ءعنوان جزامامان شیعه بهرهنمودهای تمایزش توجه به 
ه میردلعلوم القرآن، التبیان فی تفسیر القرآن نام ب انیالبمجمعاین تفاسیر از تفسیر قمی، 

کید أر مضامین و تعابیر عرفانی قرآن تاشاری است که ب . نوع دیگر تفاسیر، تفسیرشود
یم که عمدتاً آن العظر ابن عربی و تفسیر القریکاشانی، تفس عبدالرزاقدارد همچون تفسیر 

 جای مانده است. هب مسلک از مفسران صوفی
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 سیرتفساحت های مدرنیستی اسالمی، تغییراتی را در تحوالت و جنبش وی ازنظر
در اواخر قرن نوزدهم و بیستم شکل گرفت،  که ایجاد کرده است. مدرنیسم اسالمی قرآن

 .کردرا دنبال میهای جاودانه اسالمی های مدرن و نظامهدف ایجاد هماهنگی میان ارزش
تفاسیر در دوران پیشامدرن به عقل اعتمادی نداشتند و استفاده از آن را در تفسیر،  نکهیباا

عقل و منطق  بریمبتنهای مسلمان، از تغییرات کرد، اما مدرنیستنوعی بدعت تلقی می
 ترینمعروفی، به اهلل در مرور سیر تاریخی تفسیر عقلهدایتکردند. استقبال می

 کردهاشارهو محمد عبده ، فضل الرحمان هندی احمدخان همچونمسلمان  هایمدرنیست
. محمد عبده در تفسیرالمنار اسالم را دین عقل و پیشرفت نامیده و خواهان بازبینی است

-قرآن و سنت پیامبر با کمک عقل و منطق است. احمد خان، در تفسیرش روشی عقل

ت. قرآن اسبا است و هدفش نشان دادن انطباق علوم طبیعی مدرن  اربردهکبهگرایانه را 
داند و خواهان بازنگری فضل الرحمان نیز تحجر فکری را دلیل افول جوامع مسلمان می

ن نوع ای ازآنجاکهاست که مانع پویایی در اجتماع شده است.  یقوانین قرآن آن دسته از در
شود و می پذیردرک معانی قرآن برای همگان امکانپذیر است، پس امکان باعقلتفسیر 
عهده علمای دین نخواهد بود. توجه به بافت تاریخی درک و تفسیر قرآن فقط بر فرآیند

 .های کلیدی تفاسیر مدرن استهر آیه از آموزه
عنوان ه بهویژدعوت به بازنگری مدرن در قرآن با استفاده از تفسیر علمی و عقالنی، به

ر دسترس د ،استفاده از تفسیر استعاری ،معانی خرافی به متن الصاقمبارزه با  راهی برای
رآن های فهم قبودن تفسیر قرآن برای همه مسلمانان نه فقط علما و نسبت دادن دشواری

 شودردهای مدرنیستی به قرآن محسوب می، از اصول مهم رویکهای انسانبه محدودیت
(HidayatuIIah, 2014, p. 31). 

ای از ثیرگذاری آثار فضل الرحمان خالصهاهلل در ادامه به دلیل اهمیت تأهدایت
ای هکند. اهمیت نظریات وی به دلیل تمایز قائل شدن میان ارزشنظریات او را بیان می

شمول قرآن با آراء خاص مخاطبان اولیه زمان نزول وحی بود. او تالش اخالقی جهان
ا استخراج کند و با تفکر مدرن بازطراحی کرده و سپس کرد تا اصول ماندگار وحی رمی

الرحمان فرد فضلاما سهم منحصربه تفاوت باشد.به یک کلمه از قرآن بی آنکهیبارائه کند؛ 
 زنظرالۀ تمایز بین آرمانی و مشروط در قرآن بود. ین راستا رویکرد تاریخی او به مسأدر ا
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ها، توجهات و مالً ضروری بود چون دغدغههای تاریخی آیات کااو شناسایی دقیق بافت
 دینی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یبازندگزنده و مستقیم  یبه شکلهای قرآن راهنمایی
خود را برای  یدو حرکتالرحمان روش فضل اعراب زمان نزول مرتبط است. و زبانی

ند. کشمول قرآن از محتوای خاص تاریخی آن عرضه میجداسازی اصول و مقاصد جهان
های موردی عینی و مادی از قرآن عبور کند و با در در مرحله اول، فرد باید از برداشت

نظر گرفتن شرایط اجتماعی مرتبط و ضروری زمان به اصولی کلی برسد که تمامی 
 کنونی شوند. در مرحله دوم، فرد باید آن معانی کلی را در بافتگرا میها در آن همآموزه

 کار گیرد.ویش بهتاریخی و اجتماعی خ
احث، برانگیزترین مبپس از رویارویی مسلمانان مدرنیست با مدرنیته، یکی از بحث

خصوص هکرده، بنوزدهم زنان مسلمان تحصیل نهای در حال تغییر زنان است. در قرنقش
های های رشد جنبشوارد شدند. یکی از جلوههای اجتماعی عرصهدر خاورمیانه به 

ان ای از زنان منتقد مسلمگرایانۀ ضداستعماری این بود که عدهمبارزات ملیمدرنیستی و 
های در حال رشد خود در جوامع مسلمانان آغاز کردند. هایی عمومی را درباره نقشبحث

عنوان نمادهای قدرت نوبنیان ملت و زنان فعال اجتماعی را اغلب به ،متفکران مدرنیست
 خصوصبهخواستار حقوق مساوی زنان در حوزه عمومی  هادیدند. این جنبشمدرنیته می

همچنین اصالح وضع  ،گرایانه بودندهای ملیدر زمینه تحصیل، کار، سیاست و جنبش
 کردند.قوانین فردی ناظر به نقش افراد در خانواده را هم مطالبه می

سیتی جن برابری براساسبرخی از روشنفکران بر مسائل زنان در قرآن تمرکز کردند که 
و زنان بنابراین برخی از مردان  ، متمرکز بود.یقرآن یعنوان اصلبهو عدالت اجتماعی 

درصدد اثبات این ادعا برآمدند. این دوره جدید با عنوان  کید بر قرآن،پژوهشگر با تأ
محور نام گرفت. یکی از نخستین زنانی که با این گرایش همراهی کرد قرآن فمینیسم

 در بیروت منتشر کرد ۱9۲۸را در السُفور و الحجاب د که کتاب الدین بونظیره زین
(HidayatuIIah, 2014, p. 35.) تواند قرآن کند که خود او هم میاو در این اثر ادعا می

و بر مبنای خوانش خود از قرآن، تبعیض جنسیتی و مفاهیم مربوط به  را تفسیر کند
کید بر أنسل بعدی این محققان با ت برد.میفرودستی زنان نسبت به مردان را زیر سؤال 
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کید بر عناصر عام و خاص قرآن، درصدد مشروط متن از جهت تاریخی و با تأ هایجنبه
 را با تحوالت مدرن همخوان نمایند. یقرآن هایآموزهتفسیری بودند تا 

 

 در قرآن محورزنهای . ساختار2

 ی مردهاخوانشمنتقد  و قرآن هستند متن خواهان بازنگری در ،ی مسلمانهاستینیفم
 دانندیمتفاسیر پیشین را دارای نوعی تعصب نسبت به زنان  هاآن. هستندمحور از قرآن 

 قرآن وضعیت اگرچهمعتقدند  هاآن را روا دانسته است.ی تاریخی علیه عدالتیبنوعی که 
اظ بعدی در تفاسیر لح زنان را در عربستان قرن هفتم ارتقا داد، اما این اصالحات در قرون

 .(Saeed, 2005, p. 23) را به دنبال نداشت.بهبود وضعیت زنان  ونشد 
زنان مسلمان بود،  رفتهازدستفمینیسم در جهان اسالم درصدد بازگرداندن حقوق 

که برخی مسلمانان معتقدند اسالم بسیار پیشتر از غرب، به زنان حق مالکیت و درحالی
های تحصیلی و طلبان با ورود زنان به عرصهبرخی از اصالححق ازدواج داده است. 

گیری حقوق زنان به هایی که بر سر بازپسنزاع معتقدندو برخی دیگر  سیاسی مخالف
. اندشدهگذاشتههای سیاسی کنار راه افتاد، به شکلی نمادین بوده و عمالً زنان از مشارکت

رون تر دتر و اصیلزنان به زندگی خالصکید شد که أبر دیدگاهی ت ۱97۰در اواخر دهه 
 منظر عموم بازگردند و هویت بومی و اصیل خود را حفظ نمایند دورازبهخانه و 

(HidayatuIIah, 2014, p. 38.) 

 بار دیگر زناناسالم در این زمان نقش محوری در کسب این هویت اصیل پیدا کرد. 
گر جنبشلکند تسهیو مرد را تصریح میخواستند تا با بازبینی متن قرآن، که برابری زن 

نام « فمینیسم اسالمی»این جنبش به نام  ۱99۰در دهه  بیترتنیابههای زنان شوند. 
 نمایند. بهمطالگرفت، تا زنان با ابزار اجتهاد و تفسیر از آیات قرآن، برابری جنسیتی را 

پهناور  می در گسترههای جنجالی دربارۀ تعریف فمینیسم اسالموجی از بحث ترتیببدین
والنتین مقدم، میریام کوک، سعدیه شیخ، امیمه ابوبکر  ازجملهآثار بسیاری از نویسندگان 

 (.HidayatuIIah, 2014, p. 39) خوردویژه مارگو بدران به چشم میو به

؛ پردازدمیها به فمینیسم اسالمی ای از واکنشطیف گسترده توصیف بهاهلل هدایت
که فمینیسم اسالمی ذاتاً با اسالم منطبق است تا این نگرش که اسالم و  نگره اعم از این



 559    «قرآن فمينيستي هایحاشيه» کتاب بر مروری

ناپذیر دارند. دیدگاه دوم دیدگاهی است که چند گروه مختلف با فمینیسم ماهیتی آشتی
کنند اسالم با زنان رفتاری ظالمانه دارد؛ اند: منتقدان اسالم که ادعا میآن موافق
 گروهیو  ند دین اصوالً با آزادی زنان همخوانی نداردهای سکوالر که معتقدفمینیست

 با اخالق اسالمی در تعارض و آن را کنندای خارجی تصور میکه فمینیسم را اندیشه دیگر
بندوباری اخالقیِ غرب مرتبط . این گروه آخر اغلب فمینیسم را با فرضیه بیدانندمی
د و دانسی غیراخالقی را مجاز میکنند که فمینیسم رفتارهای جندانند و تأکید میمی

اندازد؛ طرفداران این دیدگاه فمینیسم را با سکوالریسم ساختارهای خانواده را به خطر می
کنند که فمینیسم مخالف دین است و به رقابت دانند و ادعا میخواهی همراه میو جدایی

 (.HidayatuIIah, 2014, p. 39) زندزنان و مردان و جدایی آنها دامن می
استفاده  پژوهانقرآناین ی برای توصیف آثار فمینیستاهلل در این کتاب از واژه هدایت

 باهماصطالحات مشترک،  استفاده از رغمبه هااین جریان چندهرو معتقد است  کندمی
هایی دارند، اما چون همگی با ابزارهای مختلف در پی نقد قدرت و هنجاربودگی تفاوت

وی ضمن استناد به دیدگاه کار برد.هتوان آنها را جز آثار فمینیستی بیمردان هستند، پس م
چون  ،با این نظر که فمنیسیم کامالً غربی است مخالف است و بدران سعدیه شیخ های

، از غربی به این موضوع وجود داشته استهای فراوانی از جانب زنان غیرمخالفت
ری و توانند پدرساالغربی بدانیم، جوامع مسلمان نمی فمینیسم را کامالً سو چنانچهدیگر

م اسالمی فمینیس بانامنگرانی بارالس این است که اگر آثاری  ؛فرودستی زنان را نقد کنند
رآنی توجه محققان علوم قشود ممکن است به دلیل برچسب غیراسالمی بودن، مورد منتشر

اند جسورانه قرآن نویسندگان توانستهاهلل همین که این عده از هدایت ازنظرقرار نگیرد. 
 را مخالف مفسران پیشامدرن تفسیر کنند، و تصورات جنسیتی رایج را به چالش

 اندرا در ارائه تفسیر مورد خدشه قرار داده هابکشند، قدرت و انحصارطلبی
(HidayatuIIah, 2014, p. 53.) 

 

 یفمینیستالهیات  تفاسیر وارتباط . 3

عمومی در سه دین یهودیت، مسیحیت و  یدر فضاوقتی به موضوع عدم وجود زنان 
. در کتاب شودیممعموالً به اصطالح شنیده نشدن صدای زنان یاد  شوداسالم اشاره می
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( به ۲۰۰۱از اسپوزیتو ) در یهودیت، مسیحیت و اسالم ستینیفمدختران ابراهیم: تفکر 
یدی برای مبارزه جهت شنیده شدن صدایشان اشاره تجربه کلی زنان در این سه دین توح

مسلمان مثل اسماء بارالس، آمنه ودود در آثارشان ادعا کردند  ستینیفمکند. فعاالن می
ی است که توجهیبکه علت سکوت زنان،  دهدیمی آنان نشان هایبررسکه تجربیات و 

مرد کیهرمنوت جهیدرنتی توجهیبدر تاریخ سنت تفسیری اسالمی وجود داشته و این 
روز تفاسیر ب محوری است که مجوز تنفر از زن را بیشتر از آنکه متن اصلی القا کند،

 .(Jardim, 2016, p. 2) اندداده
که ادبیات فمینیستی با اصطالحات فمینیستی یهودی و  کندمیاذعان اهلل هدایت

مامی تود که شمسیحی همپوشانی دارد. با بررسی الهیات یهودی و مسیحی مشخص می
ب تفاسیر بلکه خود کتا تنهانهثیر ذهنیت انسان است، أتها از کتاب مقدس تحتبرداشت

 مینیستفاست. محققان  گرفتهشکلهای مردمحور و پدرساالرانه فرضمقدس نیز با پیش
ای هاند که این متن در بافتاند و دریافتهلیف کتاب مقدس را بررسی کردهمراحل تأ

یخی و فرهنگی و اجتماعی متنوعی نگاشته شده و از طریق فرآیند تشریعی که برعهده رتا
های مختلفی در در ادامه نویسنده به نمونهاست.  شدهدادهنهادهای مردانه بوده، سامان 

ایی هکند، سپس به نمونهمقدس از ردپای مردساالری و نادیده گرفتن زنان اشاره میکتاب 
ران مسلمان در آثارشان به آثار مکتوب الهیات یهودی و مسیحی کند که مفساشاره می

، رفعت حسن بازخوانی خود را از داستان خلقت در قرآن با برای مثالاند. ارجاع نموده
کند. شبیه همین، سعدیه های فمینیستی از همین داستان در کتاب مقدس مرتبط میخوانش

های بسیار ارزشمندی در پژوهشکند که ابزارهای پژوهشی متعدد شیخ اشاره می
صورت انتقادی، در مطالعات تواند، البته بهکه می گرفتهشکلفمینیستی سکوالر و مسیحی 

ه نکته حائز اهمیت این است البت. ودکار گرفته شجنسیت در اسالم و جوامع مسلمان به
تن الهی میهودی و مسیحی، محققان مسلمان تمام قرآن را خالف محققان فمنیسیتی که بر

های مسلمان متن را ویرایش یا چیزی بدان توانند مانند فمینیستدانند و آنها نمیمی
 .(HidayatuIIah, 2014, pp. 80-82) را نادیده بگیرند ز آنا یهایبیفزایند یا بخش
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 قرآن زن محور ازتفسیر  هایروش. 4

برخی از روشنفکران  های روشنفکرانه برای ارزیابی مجدد نقش زنان،در میان تالش
 اند.طور خاص در مورد مسائل زنان در متن قرآن متمرکز کردهمسلمان توجه خود را به

عنوان اصول به، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعیموضوع  های علمی براین تالش
له أهای معاصر در مسیافت عمده خوانشدر. اندداشتهاساسی و مندرج در قرآن تمرکز 

طلبانه را در موضوع زنان و م این است که متن قرآن دیدگاهی برابریجنسیت در اسال
وسطایی به سنت اسالمی در تفاسیر در نوعی زن بیزاری قرون و صرفاًمعنویت ارائه داده 

 هایاز روش یریگبهرههایی نوین با خوانش و،رازاین شده است.قرون بعدی افزوده
شروین ا داد.یات قرآن مرتبط با زنان ارائه تفسیری متفاوت از آ و شکل گرفت متنوعی

 بندی هستند:مهم قابل تقسیمزیر نوع  3در  ها
 

 مندسازی تاریخی قرآنبافت. 4-1

یرِ متن و تفس مقولهی مطالعات تفسیری و تفکر درباره وسوسمتدر روزگار معاصر 
أمالت اصلی تفسیر و ت مشغله درگذشتهاست.  داکردهیپی جدی هاتفاوت، با گذشته همآن

ی هاروشتفسیری، معطوف به استخراج معنا از متن و جستجو برای یافتن قواعد و 
ح ی مناسبِ فهمِ متون، تنقیشناسروشی این امر بود. همت آن بود که سازنهیبهتسهیل و 

ر د سوء فهمرسیدن به معنای صحیح متن و پرهیز از  درراهشود و قواعد و اصول کارآمد 
ر نهاده شود. مقایسه تطبیقی میان تفسیرهای گوناگون یک متن، تنها به غرض اختیا

 . رفتیپذیمی نادرست و ناصواب انجام هافهمجستجوی تفسیر صواب و نقض و طردِ 
ی هاقاففهم و تفسیر متن به وقوع پیوست،  حوزهرخدادهایی که از قرن گذشته در 

جای تمرکز بر اصول و هب پردازانهیظرنی تأمالت تفسیری گشود. سوبهکامالً جدیدی 
فسران م زیباشناختی متن، به توصیف و تبیین جنبهی حاکم بر تفسیر و ارزیابی هاروش

و شناخت شرایط و موقعیت مفسر معطوف شدند. در حوزه مطالعات تفسیری، تأمل در 
 تفسیرهای مختلفِ یک متن، به هدف رسیدن به تفسیر صواب و طرد تفاسیر ناصواب،

تاریخی شرایط تحقق آن تفسیرها داد. پارادایم حاکم بر این قسم  مطالعهجای خود را به 
یی تفسیری است؛ یعنی آنچه مهم است بافت حاکم بر گرامطالعات تفسیری، بافت

خوانندگان و مفسران متن است. هدف آن است که نشان داده شود هر مفسر با توجه به 
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ی و اجتماعی خاص خود به سراغ متن رفته و تفسیر و زمینه فرهنگ هاپرسشنیازها و 
، این رویکرد مطالعاتی به دنبال نشان دادن سیر رونیازاخاص خود ارائه کرده است. 

 حاکم بر مفسران است )واعظی، نهیزمتحوالت تفسیر یک متن بر محور تحول و تطور 
غرب،  دیدگاه زنانه دراسالمی و تفاسیر قرآنی با  سمینیفمبا بروز و ظهور (. 6، ص. ۱39۰

 ی از تفاسیر با رویکرد نواندیشی فراهم آمده است.نوعزمینه وسیعی برای بررسی و رشد 

های مسلمان به فمینیستمندسازی تاریخی توسط اهلل در شرح روش بافتهدایت
مواردی همچون جستجو برای تعیین رخداد یا زمان نزول آیه )سبب نزول(، تمیز قائل 

توصیفی و تجویزی )جدا کردن آیاتی که رفتار و اعمال مخاطب بالواسطه  شدن بین آیات
کنند با آیاتی که عبادات و اعمال را تجویز مینزول، عرب صدر اسالم، را توصیف می

صی اکنند(، تمیز قائل شدن بین آیات عام و خاص )جدا کردن آیاتی که فقط در شرایط خ
ای بشر کاربرد دارند(؛ و نیز مشخص کردن نقش کلی برطورکاربرد دارند از آیاتی که به

شناختی در استداللهای زیستهای تاریخی درباره جنسیت و ویژگیفرضو اثر پیش
 (.HidayatuIIah, 2014, pp. 115-119) پردازدهای تفسیری مفسران سنتی قرآن می

؛ است قرارگرفتههای ودود از آیات قرآنی بسیار مورداستفاده این روش در خوانش
ها اما آن دهند،برخی آیات عام، معنایی عمومی را ارائه می نکهیباادهد توضیح می ودود

در  هککند که به دلیل ایند استدالل میکنند. ودوشمول را ارائه نمیضرورتاً معنایی جهان
به نظر او اصول کلی هم به  گرایی جهانی وجود ندارد،زمان نزول وحی، عقیده کثرت

در  در دوران وحی، شمولی،جهان ،جهیدرنتشود؛ زمان و مکان اولیه وحی محدود می
تنها آیات خاص، بلکه آیات عام نیز بایستی رو، نهازاین جامع و فراگیر نبود. سطح جهانی،

کند که یم ودود چنین استدالل اند.ای فهم شوند که به بافتار تاریخی خود وابستهگونهبه
وانی امکان بازخ تواند به بافت کلی زمان نزولش مرتبط است،ازآنجاکه مفاهیم کلی می

 جزیره عربستان قرن هفتم وجود دارد.اش خارج از شبهآیات عام بیرون از بافت تاریخی
شود در مورد اگر بررسی تاریخی دقیقی که بر روی آیات خاص انجام می در حقیقت،

ند توامی شده،محققان دچار اشکال شده و معانی کلی برداشت گیرد،آیات عام صورت ن
یان زایل به سبب نوع ب عکس معانی عام آیات،قرآن را نقض کرده و یا بد تعبیر نماید یا به

 (.HidayatuIIah, 2014, pp. 66-71) شود
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 ند،کسوره نساء استفاده می 3۴ودود بافتمندی تاریخی را در توضیحِ عباراتی از آیه 
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی » گوید:بخش ابتدائی آیه چنین می
مردان » شوند:این آیات اغلب به این صورت معنا می؛ «بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم

به  را بر برخی برتری داده و)نیز(به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان  هستند سرپرست زنان
نان ز اکثراً از این آیه برتری و تسلط مطلق مردان بر. «کننددلیل آنکه از اموالشان خرج می

تحقق آنجا  داند وودود این آیه را عام ندانسته و آن را آیه خاص می شود.فهمیده می
االرث و دوم سهم مندی بیشتراول شرط بهره داند،برای مردان با دو شرط ضروری می
االرث مردان ودود بافت تاریخی این آیه را به سهم حمایت شوهر از همسر و فرزندان.

تناسب معنای قوامیت م در دوران معاصر، با توجه به تغییر روابط خانوادگی، کند.مرتبط می
  .(Jawad, 2003, p. 114) کندبا شرایط جدید تغییر می

در جهت حمایت از مقوله برتری منزلت  مفسران مرد،آیه دیگری که مورداستفاده 
بخش اصلی  در اشاره به زنان مطلقه، سوره بقره است. ۲۲۸زنان قرارگرفته،آیه  مردان بر

اغلب این آیه بدین «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ» گوید:آیه می
ای برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته» شود:ه میترتیب ترجم

گوید که این عبارت شدیداً در بافت ودود می .«و مردان بر آنان برتری دارند شدهدادهقرار 
 زنان در زمان فسخ فقط به برتری مردان بر« درجه» و محدودشدهتوجهی بنام طالق قابل

قرآن این حق را به  کند.افت تاریخی، این سنت را محدود میالبته ب نکاح اشاره دارد.
همچنین این حق  اند،مردان داده چون در زمان نزول وحی عموماً مردان این حق را داشته

براین بنا شده است.چون فسخ نکاح در آن دوران توسط زنان انجام نمی را از زنان نگرفته،
خاص دانسته و بر مبنای بافت  شمول بداند،جای آنکه این آیه را عام و جهانهودود ب

 ستتوصیفی قلمداد کرده ا تجویزی بداند، آن راآنکه  بیش از عصر نزول تفسیر کرده و
(Jawad, 2003, p. 114). 

إِنْ خِفْتُمْ أَالّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ » :سوره نساء 3در آیه 
 «ثُالثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَالّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنی أَالّ تَعُولُوا مَثْنی وَ

دواج نکنید، )از از تیرا رعاترسید که )به هنگام ازدواج با دختران یتیم( عدالت و اگر می»
 ؛اج نمایید، دو یا سه یا چهار همسرپوشی کنید و( با زنان پاک )دیگر( ازدوبا آنان، چشم
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نکنید، یک همسر بگیرید، و یا از زنانی که مالک  تیرا رعاترسید عدالت اگر می و
ه به ودود با توج .«کنداز ظلم و ستم بهتر جلوگیری می کارهایید استفاده کنید. اینآن

تیمان با ی آنجا مدل چگونگی رفتار کند ومی هیرا توجبافتمندی تاریخی تعدد زوجات 
 کند.یم انیرا بآیه قبل قرآن شرایط قیومیت دختران یتیم  در کند.خاص توصیف می

 یهادر چارچوبدختران یتیمی که پس از دوران جنگ، نیازمند قیم قانونی هستند تا 
دختر یتیم را با شرط  ۴مردان مجوز ازدواج با  ها محافظت شود.قانونی از ثروت آن

این موضوع منحصر به همان دوران است که زنان استقالل  داشتند.برقراری عدالت مالی 
 کندمی محدودرا شدت مجوز تعدد زوجات بافت تاریخی به مالی نداشتند.

(Jawad, 2003, p. 114). 
قد معت دو زن که معادل یک مرد است، که در آن شهادت شهادت آیهودود با بازتفسیر 

ه توانستند بگردد که زنان در آن زمان میمیاست این آیه به بافت تاریخی خاصی باز
کننده دیگری برای شاهد زن برای آن است که یکی کمک ۲شهادت دروغ وادار شوند، 

جلوگیری او از تطمیع و شهادت دروغ باشد. ودود در اظهارات قرآنی حورالعین که 
طاب قرار خ پاداش بهشتیان است و نیز اینکه بیشتر آیات قرآن مردان را بیشتر از زنان

داده، نیز از بافتمندی تاریخی سخن گفته و آن را منحصر به همان شرایط اجتماعی دوران 
داند و اینکه مردان در آن زمان برای برقراری عدالت اجتماعی از زنان نزول وحی می

تر بودند. ودود با بهره گرفتن از بافتمندی تاریخی تفسیر واژه واضربوهن را در باقدرت
ه در نسبت به زنان ک ازاندازهشیبکند. با توجه به خشونت گونه معنا مینساء این 3۴آیه 

گور کردن دختران( که قرآن بهسرگذشت و شرح زندگی صحابه وجود داشته )مانند زنده
 داند.آن را محکوم دانسته این آیه اِعمال خشونت کنترل نشده را علیه زنان ممنوع می

کند، بلکه محدودیت بسیاری برای شونت را اعالم نمیازنظر ودود این آیه مجوز خ
 .(Jawad, 2003, p. 113) شودخشونت رایج همان دوره قائل می

ها جنسیت حتی برای تمایز گذاشتن میان انسان از مقولهکلی از نگاه ودود قرآن طوربه
ات قرآن اگر طبق آی کار گیرد.کند چه رسد آن را برای تبعیض علیه زنان بهاستفاده نمی

برابری زن و مرد در عبادت و ایمان مساوی باشد، چطور در حوزه اجتماع و قلمرو قانون 
 کند نه بهآور خانه تفسیر میاین برابری وجود نداشته باشد. ودود قوّامون را به نان
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ای به فرمایی بر آنان. تفسیر ودود از قانت نیز اشارهمحافظت مردان از زنان و حکم
ی اطاعتِ زن و مرد در برابر خداست و نشوز به وضعیت اخالقی زناشویی وضعیت اخالق

نه  و نه به نافرمانی زن اشاره دارد و ضَرَبَ محدود کردن بدرفتاری در حق همسراست،
وی معتقد است منظور از آیات عام قرآن،آیاتی نیست که در بنابراین  کار.اجازه برای این

ی آیات عام نیز باید به بررسی بافتمندی تاریخی آن حت ها کاربرد داشته باشد،همه زمان
 شمولی وجود نداشته استتوجه کرد چون در زمان نزول وحی چیزی به نام جهان

(Wadud, 2006, p. 73.) 

 

 قرآن یمتندرونخوانش . 4-2

های رایج گرایش یهاروشمتنی قرآن یکی از اهلل، خوانش دروناز دیدگاه هدایت
کارگیری ران با استفاده از این روش به جستجوی روش بهاست. مفس ی در تفسیرفمینیست

دن جای خوانه مقایسه آیات قرآن با یکدیگر بهپردازند، همچنین بها در متن قرآن میگزاره
صورت مجزا اهتمام دارند. با این روش، خوانش آیات قرآن در پرتو باور به حرکت آنها به

 گیرد.ها صورت میت برای همه انسانعدالحمایت از  یسوبهعمومی قرآن 
استخراج اصول جهانی و مفاهیم کلی متنی قرآن و خوانش درون ،اهللاز دیدگاه هدایت

باید از معنای واقعی  تنهانهبراساس این مدل  شود.روش مهمی محسوب می آیات قرآن،
نظر  شرایط ضرورت اجتماعی مرتبط با همان زمان وحی را در آیه قرآن عبور کند و

رفت و  پیش شمول شود،تواند جهانبلکه باید سپس به سمت اصول کلی که می گرفت،
متن مرتبط است  تاریخی کنونی -معنایی کلی را استخراج کرد که به موقعیت اجتماعی

(HidayatuIIah, 2014, pp. 91-95.) 
ت قَانِتَاتٌ فَالصالِحَ» فرماید:سوره نساء که خداوند می 3۴ودود در بررسی تفسیر آیه 

حاَفِظاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ وَ الّاَتی تخَافُونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فی الْمَضاجِع وَ 
در  بنابراین زنان پرهیزکار و مطیع هستند و» «اضرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطعْنَکمْ فَال تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سبِیالً

 که ازکنند. هنگامیازآنچه خداوند در اختیارشان قرار داده حفاظت میغیاب شوهرانشان 
سپس  ها را ترک کنید،محل خواب آن ها را موعظه کنید،نافرمانی آن زنان ترسیدید آن

ودود  .«ای برعلیه آنان نباشیددنبال وسیلهاما اگر از شما اطاعت کردند به ها را بزنید.آن
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نساء به رفع  3۴کند که اگرچه آیه نساء بیان می 3۴آیه پس از بازبینی محتوای متنی 
اما این رویکرد خشونت علیه زنان را در  خشونت علیه زنان در قرون اولیه کمک کرده،

به نظر ودود، دستیابی به اهداف کلی قرآن در رابطه با این  کاهش نخواهد داد. ۲۱قرن 
بلکه ممنوعیت اعمال  نیست،آیه، فقط محدود کردن و کاهش دادن خشونت علیه زنان 

نویسد هر نوع از ضربه زدن با هر نیّتی با توجه به آیه او می طور کامل است.خشونت به
اصول خود متن قرآن که بر پایه کرامت و شأن انسانی است،  منظور توجیه این رفتار،به

ردان مودود معتقد است که هرکجا تفاسیر معانی تبعیض جنسیتی یا برتری . کندنقض می
انی همخو نسبت به زنان را القا کنند باروح کلی توحید که در سراسر قرآن جریان دارد،

 کارگیری معنای ساده یکبرای به شود.آلود از قرآن مینداشته و منجر به برداشت شرک
ها مراجعه نمود تا چارچوبی کلی ایجاد شود که منطق سامانمند برای آیه باید به دیگر آیه

لف قرآن با های مختاندازه کافی بتواند همبستگی بخشهمبستگی داشته باشد و بهایجاد 
 (.Wadud, 1999, p. 98) یکدیگر را نشان دهد

ر و هم مذک یصداهمبیند که متن قرآن را متنی با دو جنسیت دوگانه نمی نیز بارالس
ک ت و نه یقرآن گفتار خداس اش،مؤنث داشته باشد. چراکه به اقتضای باور مسلمانی

گوید که میهنگامی گوید.جنسیت سخن می محصول انسانی و خداوند ورای جنس/
های این کتاب مقدس مرادش آن است که آموزه قرآن یک متن پدرساالرانه نیست،

را که سبب بقای پدرساالری در دو شکل سنتی و مدرن آن است، به  ییهافرضشیپ
دهد، مرادش صداهای انه قرآن ارجاع میوقتی به صدای برابری طلب کشد.چالش می

ها را از قرآن بشنود، بلکه گرایشاتی است که به تواند آنای نیست که تنها او میزنانه
 مند زبان انسانی مخفی مانده است.خاطر ماهیت پدرساالرانه تفسیرها و طبیعت جنسیت

ز گوید هم تمرکنمی گوید متمرکز است، بلکه بر آنچه قرآنبر آنچه قرآن می تنهانهاو 
س، )بارال شده آن تفسیر کندهای بیانهای قرآن را در پرتو آموزهخواهد سکوتکرده و می

 . (۲3-۲۱پیشین، 
کند با اشاره به آیات اصل محبت و عشق متقابل را میان زن و مرد بیان میهبری هم ر

امش و محبت در و هر نوع تفسیری را که با این اصول کلی برابری زن و مرد و اصل آر
 انواده،ویژه در خاگر دیدگاه اسالمی را در مورد روابط جنسیت به پذیرد.نمی تقابل باشد،
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ن اما قضیه به ای رسیم.وجه به خشونت خانگی در این چارچوب نمیهیچبه مطالعه کنیم،
زدن زنان توسط ای از قرآن خداوند مجوز کتکظاهراً در آیه سادگی هم نیست.

بسیاری از محققان مرد از این آیه به نفع مردان استفاده کرده و  را داده است. همسرانشان
بحث آسانی این  به نظر من این خوانش از آیه اشتباه است. اند.ها دادهحق زدن را به آن

سازگاری دارد چون کالم الهی  باهمدرونی  ازنظرمفاهیم قرآن  کند.ادعای مرا اثبات می
مهر و محبت و  براساسها و زن و شوهر را قرآن بارها و بارها روابط بین انسان است.

هایی که آلهای قرآنی و ایدهخشونت خانگی کامالً با دیدگاه آرامش توصیف کرده است.
یق ای تشوتواند به چیزی در آیهقرآن نمی مخالف است. شده،مختلف قرآن بیان اتیدرآ

پس تفسیر همان یک مورد مخالف باکلیت قرآن،  ع نماید.و از آن چیز در آیه دیگر من
 (.Al-Hibri, 2003, p. 204) اشکال دارد

 

 پارادایم توحیدی. 4-3

 |شود، نامواره توحیدی است، که روشی کلیدی محسوب میروش دیگر طرح

 است شدهگرفتهاین رویکرد از مفهوم اصلی توحید و نظریه وحدانیت خداوند 
(HidayatuIIah, 2014, p. 110 .) محققان فمینیست سعی دارند با استعانت از این روش

نکه مرد نسبت شود به دلیل ایپرستی محسوب میاثبات کنند که تبعیض جنسیتی نوعی بت
نند که کاست. همچنین با استناد به این روش اثبات می داکردهیپبه زن نقشی خداگونه 

 که ارائه چنین تفسیری به معنیارائه دهد، چرا رآن تفسیری نهاییتواند از قکس نمیهیچ
 جای خداست.هداشتن علم الهی و قرار گرفتن ب

شوند که میعنوان موجوداتی جایزالخطا در نظر گرفته میها بهدر این روش، انسان
عنوان خلیفۀ خدا، تنها با استفاده از ظرفیت، دانش و ابزارهای کوشند نقش خویش را به

ها در معرض معنای دقیق کلمه، انساناست، ایفا کنند؛ به اعطاشدهها ناقصی که به آن
، آنان جهیدرنتادراکات معیوب خودشان از قرآن در زمان و مکانی مشخص قرار دارند. 

پایان جستجو برای بی فرآیندتوانند تالش کنند تا دستورهای خدا را بفهمند و در فقط می
 ی نهایی از قرآن ارائه کنند، چراکهتوانند تفسیریها هرگز نمفهمیدن شرکت کنند. انسان

منزلۀ ادعای داشتن دانش خدا و قرار گرفتن در نقش خداست. بنابراین، کار بهانجام این
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یابد، در برابر تفسیرهای مستمر پویا طور که بافت تفسیرش توسعه میقرآن باید، همین
 وشنی قائل شد.گشوده باشد و باید بین متن قرآن و تفسیر آن تمایز ر

 تنها تفاوت میان تواند در قدرت خالق سهیم شود.کس نمیاین روش، هیچ اساسبر
 دامکچیههایی چون نژاد، رنگ، جنس و طبقه اساس تقواست، و مشخصهها نیز برانسان

مالکی برای برتری فردی بر فرد دیگر نیست. تقوا نیز موضوعی بیرونی نیست و انسانی 
ی و ارزیابی تفاوت میان ترتیب، حق داوردیگری قضاوت کند. بدینتواند درباره نمی

هده عها، یعنی برعهده خداوند است و قرار دادن نظام سلسله مراتبی بین انسانافراد بر
ه مفسران با استفاد این ،جهیدرنتشود. گرفتن نقش خداوند، که همان شرک محسوب می

 ومتعالی  سلطهرا نقض  ،بعیض جنسیتیت ازجمله ،آمیزاعمال تبعیض توحید، نظریهاز 
اگر نسبت دادن صفات خداگونه به مردان شرک تلقی  جهیدرنتدانند. می یگانگی خداوند

 آیدمی حساببهخداوند شرک ه شود، نسبت دادن خصوصیات مردانه نیز ب
(Barlas, 2007, p. 15.) 

ا شرک خواهد بود. ب پس هر نوع تفسیری که خداوند را مذکر یا شبه مذکر معرفی نماید،
واره توحیدی مفسران فمینیست، تفاسیر انسانی را معادل قرآن استفاده از روش طرح

رار ق موردانتقاد، ساخته بشر دانسته و رشدهیتحقدانند و تفاسیری که زن در آنها نمی
نقص از قرآن تواند تفسیری بیکس نمیطور که هیچدهند. مطابق همین روش همانمی

تواند تفسیری نهایی از قرآن را ارائه کند. پس تفاسیر کالسیک کس هم نمید، هیچارائه کن
ترتیب قرآن همواره برای ظهور تفسیری دائماً باید در معرض بازبینی قرار گیرند، بدین

پویا و دائمی باید گشوده باشد. بنابراین، اگر خواننده قرآن تفسیری را نهایی اعالم کند، 
معادل ن مت قائل شده که تنها به مؤلف الهی آن متن تعلق دارد. بستناعتباری برای خود 

 (.HidayatuIIah, 2014, p. 119) ادعا کردن دانشی مشابه دانش الهی است

 وانشبر خبناآیاتی که  از بخشی به تفسیرهای جدیدمشروعیتبرای این مفسران 
های درک محدودیت توجه مسلمانان را بهحکایت دارند، زنان تر بودن از پست سنتی

خوانشتا  داردوامیرا  هاست که همه انسانهامین محدودیتو ه انسان معطوف کردند
ها درباره انبه دلیل اینکه بینش انس ،گریدعبارتبهارائه کنند.  از قرآنهای در حال تکامل 

است از کرامتی که قرآن برای زن قائل در فهم خودشان قرآن محدود است، آنها 
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که  است از قرآن درک نادرست انسانی . پس مشکل از قرآن نیست بلکه ازاندمحدودشده
 وارهطرحبا استفاده از  ودود و اسما بارالس آمنهسرانجام  شود.روزرسانی هدائم بباید 

 به زبان انسانی از وحی که ساختارش شکلیعنوان به ،قرآن کنند کهمیتوحیدی استدالل 
 را در بر بگیرد. تمام معنای الهیکامل ورطتواند بهاست، نمی

اند ها در متن قرآنی با آن مواجههایی که فمینیستبستبن کنداین مفهوم کمک می
 حلقابلبرند کار مین بهاهای متنی که مفسردیگر راهبردهایی که با بستشود، بنحل 

الهی، پیام  مفهوم که دهدموارد را در متن قرآن چنین توضیح میاین ودود  ،نیست
. است محدودشدهگری زبان ناقص انسانی با واسطه در قرآن آمده، کهچنانآن
بلکه متوجه زبان انسان  ،گرددبه خداوند برنمیبخش زیان، اِشکالِ معانی گریدعبارتبه

 وارهطرحاساس ها مستقیم برناقصی برای درک خداست. این استدالل واسطهاست که 
اصطالحات  باتواند همتاست و نمیشود: خداوند کامالً یکتا و بیتوحیدی توجیه می

شود. چون زبان انسان محدودیت دارد و انسان از درک کامل معنای  بازنماییانسانی 
کامل  یادقیق  عنوان توضیحتوان بهمتن قرآن را نمیوحیانی کالم پروردگار ناتوان است، 

  درک کرد.خداوند خواسته 
معانی  ۀطور کامل همهقرآن ب کنند تا بگوینداستفاده می توحیدی دایمپارا از مفسران
با  که متن قرآن هایی ازدر بخش توانندکه آنها می روستنیازاو  ردیگیبرنمالهی را در 

 .دانندبخداوند یا قرآن مقصر  پیام یجابه زبان انسان را ،تفاسیر فمینیستی مخالف است
ها و که زبان انسان به دلیل نقصدرحالی ،ماندقرآن مقدس و مصون از تعرض باقی می

 سرزنش است. این تمایز مفسران را به فعالیت سزاواراشتباهاتش در برقراری ارتباط 

 قرآن های زبانی ویژهتأکیدها و محدودیتاز طریق » تا به قول ودود داردیموا

 ه استبود «یای به سمت تعالپنجره»قرآن یی که گوچنان «ندبه آن نگاه کن 
(HidayatuIIah, 2014, p. 122.) 
 

 قرآن محور اززننقد تفاسیر  .5

محور، به نقد این دیدگاه اهتمام زن پژوهانقرآنهای بندی دیدگاهبر دستهاهلل عالوههدایت
منسجم و  ایدو نکته باعث شده تا تفاسیر فمینیستی دارای بدنهوی  ازنظرداشته است. 

 در تفسیر است که مفسران مدرنیستن های مدرثیر گرایشأت مشترک شود. نخست آنکه
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لی و صبازگشت به منابع ابا ادعای حق اجتهاد و بازخوانی آراء مفسران سنتی درصدد 
ثیر الهیات فمنیسیتی یهودی و مسیحی در این آثار است. آنها ارزیابی آنها هستند. دوم تأ

تفسیری مثل هرمونوتیک بهره برده و فقط در این مسئله با محققان و مفسران از ابزارهای 
 دانند، ولیند که محققان مسلمان قرآن را کالم الهی میهست یهودی و مسیحی متفاوت

 همچون ایشان معتقدند باید با نگاهی و بینشی زنانه به متون تفسیری قرآن توجه کرد.
ررسی بمورد ی مشهود است،فمینیستاسیر تف این اصولی که دراهلل سپس هدایت

ه ب اصل برابریاین آثار اصل بسیار مهمی به نام . او معتقد است در دهدیمانتقادی قرار 
 یعنی قرآن؛ کندخورد که از این اصل، مفهوم برابر اما متفاوت را برداشت میچشم می

به ، در حقیقت شته است.هایی میان زن و مرد قائل شده اما رفتاری برابر با آنان داتفاوت
هب «مردساالر دشواردر دنیای  بیشتر امنیت» های مالی واعطای حمایتبا قرآن نظر هبری 

ودود  (.HidayatuIIah, 2014, p. 127)فراهم کرده است « تبعیض مثبت»نوعی برای زنان 
و دارند،  «یدین - یدر سطح اخالقبرابر  یو تعهدات مرد حقوقزن و  کند کهاشاره می
، فاوتمت هرچند ،«برابر یاهمیت دارای کارکردی - هایشان در سطح اجتماعیمسئولیت
 دکنندریافت می «برابر جزایی» م آنهاانجا یدرازا هر دو است و

(HidayatuIIah, 2014, p. 126.) زن  با شوند که قرآنیادآور می تلویحاًابراین، مفسران بن
مایه نباخالقی ) ظرفیت و ارزشاز حیث  کهیکسان برخورد کرده است، چنان و مرد

ی پس قرآن دیدگاهاند؛ در چهارچوب مسائل اجتماعی متفاوتو  اندمشابهشخصیت( 
شود اما گاهی بیان می .ندکتأیید می ی رامرد در سطح اجتماع تفاوت زن ومکمل دربارۀ 

 اسنادتوان به متن جامعه پیشامدرن تحمیل کرد؟ مفهوم برابری امروزه را چگونه می
ی یتجنسبرابری موضوع به پیشامدرن علما و فقهای  دهند کهروشنی نشان میبه تاریخی

شان هم نبوده که بخشی از تجربه اجتماعیچنان»اند، کردهنمی توجهمعنای امروزی( )به
 (.HidayatuIIah, 2014, p. 126) «است

درباره  ی است و پیشترفمینیستهای تفسیری از ضعف روشچالش دیگری که ناشی 
ای هها نتوانستند وجود گزارهآنها بحث شد، این است که محققان با استناد به این روش

خاصی را در قرآن که مربوط به زنان است، توجیه کرده یا نادیده بگیرند. آنها همچنین 
د که معانی که دارای بار تبعیض خواهند قرآن را مسئول برداشت معانی غلط بدانننمی
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های دشواریبه اشتباهات تفسیری یا بیشتر متن را  سازمشکل معانی جنسیتی است. آنها
به  موضع واکنشی استاین  ،واقع. درمتن وحیند تا به خود اهنسبت داد زبانی انسان

 انددادههای تفسیری را ارتقا روش ؛ آنهاقرآنناپذیری و جایگزین ناپذیریتخطیویژگی 
 اشکالی را به متن قرآن نسبت دهند نکهیابدون کنند،  فراهمطلبانه از قرآن برابریتا معانی 

ولی تفسیر فمینسیتی در مورد برخی عبارات در  زیر سؤال ببرند.را آن الهی  اعجاز یا
ارائه  یاکنندهقانعسوره نساء، نتوانسته واکنش  3۴در آیه « ضرب» قرآن همچون واژه 

ولی استفاده از این کلمه در توجیه خشونت  شدهنوشتهزیادی بر آن  یردهد، هرچند تفاس
قد خواند و معتمتنی می یناکارآمدپاسخ مانده است، که ودود این روند را  رقابلیغخانگی 

خودِ متن  ضربدرباره خشن ایجاد نماید. ی هااست احتمال دارد خود متن قرآن خوانش
تفسیری یا  ۀوسیلهیچ ازآنجاکهکرده است،  ایجادسران فمینیست مشکل قرآن برای مف

تغییر  ازآنجاکهآمیز را کاهش دهد. تواند احتمال خوانش خشونتنمیجایگزینی ترجمه 
 درونپذیر نیست، ودود در کتاب طیف گسترده معانی بالقوه آن امکان نفییا  ضربواژه 

«: نه بگوید» اششناختیقالب زباندر ه نساء سور 3۴به آیه گیرد میتصمیم  جهاد جنسیت
 «گویمباللفظی این عبارت نه تفسیر تحتبه  درمجموعاینجا رسیدم که به  تیدرنهامن »
(HidayatuIIah, 2014, p. 128.)  دهد که خود قرآن به انسان اجازه می ،گویدمیودود

کند که او ادعا می بگوید. «نه» اشاللفظیبیانات تحتدر موارد محدود به بعضی از 
تن م از چنانکه هم حالنیدرع ،گفتن به متن را ترویج دهند «نه»توانند ایده می»مسلمانان 

 استه غیراسالمی نانجام چنین کاری  جهیدرنت. ندنکمی استفادهبرای حمایت از این ایده 
 (.HidayatuIIah, 2014, p. 128) و نه مرتدانه

فسیر ی این است که مفاهیمی به متن و تفمینیستبرخی مشکالت و معضالت تفاسیر 
 ند که مثالًاهم به این نکته توجه کرده فمینیستشود. حتی برخی محققان تحمیل میمتن 

کنند تا جایی یافته به متن قرآن القا میعنوان هنجاری شکلمفهوم برابری جنسیتی را به
ود که شمشکل از جایی آغاز میشود. که این مفهوم به شکل تعصبی کورکورانه تبدیل می

 اهلل خودش صادقانه به اینبرخی عبارات قرآنی کامالً با این مفهوم بیگانه است. هدایت
 ستفمینیدهد که قرآن از برابری جنسیتی حمایت نکرده، حال محققان له پاسخ میمسأ

عتقد د؟ او مشوی متوقف میفمینیستپس از درک این حقیقت باید چه کنند؟ آیا تفاسیر 
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ز ایمان و ای ابایست دریچهاست پاسخ ما نباید منجر به ناامیدی و شکست شود بلکه می
محققان بگشاید. من باید  درباره تفسیر فمینیستی قرآن اعتراف دشواری  یسوبهامید را 

 استم خصوصم از جهت تاریخیبرابری جنسیتی از تفسیر فمینیستی  سازیمفهوم: بکنم
مفسر  عنوانبهوظیفه ما  کامالً با متون قرآنی سازگار نباشد. تینهادر بنابراین شایدو 

 ادندکه مسئولیت اولویت  حالنیدرعست فمینیست اسالمی دفاع و حمایت از این ادعا
ا ر. ما باید مسئولیت روشی پذیریمرا میتفاسیرمان  حوزهدر های معاصرمان حساسیتبه 

حمایت از خواستهمسئول قرآن  ؛عهده بگیریمکنیم به قرآن انتخاب می ۀکه برای مطالع
 .نیستدرباره متن  ما های

ما  عدالتهای هکه قرآن با مقولدرباره مواردی که باید متن و نه ییم این ما ،بنابراین
های دیگری غیر از راه اینکار را ازو باید  رسند توضیح کافی بدهیمبه نظر نمی سازگار

فشار زیادی بر متن وارد  آنکهجای . بهانجام بدهیم متنی خل و تصرفو د رویکرد دفاعی
عالقه را در جای دیگری متمرکز  شدتاین کنیم تا آنچه ما دوست داریم بگوید، باید 

های با توجه به ویژگی تاریخی ارزش اهداف تفسیری خود.بر واکاوی صادقانۀ  کنیم:
به سمت  یتوجهقابل ایهگامکه اگرچه قرآن  موضع هدایت اهلل این استفمینیستی ما، 

با آن معیارها همچنان مشکالت زیادی وجود دارد  با معیارهای معاصر ما برداشته، برابری
اگرچه  .تطابق داد ییتبرابری و عدالت جنسشاید نتوان قرآن را با درک ما از  تیدرنهاو 
م، تفاهی، یتجنس رابطه دوجانبه درک امروزین ما ازاز قرآن در حقیقت با  شمارپر یآیات

 لطهسمفاهیم  همین قرآن بر ،حالنیباا ،زنان سازگارند بهزنان و احترام  مشارکتمهربانی، 
عدالت و  درک امروزین ما ازبا  را هایی از متنبخش تیدرنهاگذارد که مردان صحه می
اشارهنها ی به آمحققان تفسیر فمینیسترا، که برخی آیات  کند.می ناسازگار برابری جنسیتی

 رابطه دوجانبهدال بر اینکه  نشان دهم کنم تا شواهدیبازبینی می طور خالصه، بهاندکرده
 . مراتبی بین آنها در تضاد نیستدو جنس لزوماً با تقسیم سلسله

به، دوجان ، رابطهاحترام به زنان، زنان مشارکتکه هایی یه: اول، آانددودسته این آیات
هایی . دوم، آیهکنندمطرح می -های معاصر مابا معیار - را دو جنستفاهم و مهربانی بین 

آیات  .دهندنشان می -های معاصر مامعیار با -که امتیاز مردان یا کنترل آنها بر زنان را 
دسته اول بر خلقت یکسان زن و مرد، رابطه تفاهم میان زن و مرد، وجود عشق و رحمت 
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صول اخالقی و دینی ؛ مثل صبر، میان هر دو، ظرفیت یکسان هر دو برای عمل به ا
را دارند. دسته دوم از آیات که آنها را آیات سلسله  صداقت، نماز، عفت، روزه، صدقه و...

 رابطه، بارالس و ودود هادر این بحث بقره و... ۲۲۸نساء،  3۴مثل آیه  ،خوانیممراتبی می
در کل قرآن می فراگیررا ارزشی  منظور آنچه در دسته اول آیات وجود دارد(دوجانبه )

این ارزش ، در تضاد هستند باهممراتب و با این برداشت که رابطه دوجانبه و سلسله دانند
اللفظی خفیف یا غیرتحتمراتبی را آیات سلسلهتوجیه کنند که چرا برند تا کار میرا به
رابطه آیات  مراتبی آیات سلسله فظیِلالکنند که قرائت تحتآنها استدالل می خوانند.می

 انهنگرشود قرآن کلگیرد و موجب میرا نادیده می دوجانبه
  بررسی نشود.

 معتقد ،ودود و بارالس برخالفاست؛  شناسانه مخالفرویکرد روش اینبا اهلل هدایت
 دپذیرمراتبی قرآن مرکزیت دارد و نمیآیات سلسله بسیاریمشخصه مردساالری در  است

ضاد ت رابطه دوجانبه در قرآن یانباب لزوماً مربوط به تفاهم آیاتِاللفظی که خوانش تحت
مخالف  باهمآیات از  دودستهاین معانی زیرا در بافت وحیانی قرآن ممکن است ، دارد

 انبر زن نهاکنترل مرد که بتواند براساس آن فرض کند ههیچ دلیل قطعی نیافتاو د. نباشن
س ، پاست در قرآن بین زن و مرد رابطه دوجانبهمهربانی و  یهاباارزشدر قرآن در تضاد 
امدرن در بافت پیش .آیات قرآنی وجود نداشته باشد دودستهاین بین شاید هیچ تنشی 

 حساببهورزی و روابط حمایتی عنوان یکی از اصول عشقوحی قرآنی، احتماالً برابری به
کرده دار نمیمحبت و آرامش را خدشه هایآلایدهتسلط مردان بر زنان لزوماً  ؛آمدهنمی

 است.

های ای از دیدگاهدامنه های کالسیک و پیشامدرن درباره عشق و رابطه جنسیدیدگاه
آنها که  ازجملهدهند، نشان میمراتب را و سلسله تفاهمبین  ارتباط ینۀدرزممختلف 

ما  .(Wadud, 2006, p. 96) دداننمالکیت، انفعال و اطاعت را در روابط عاشقانه طبیعی می
هربانی را م یتسلط فردی بر بدن دیگرمثالً  قرآن نزول در بافتفرض کنیم توانیم نمی

کند. شاید طبق هنجارهای پیشامدرن اجتماعی و جنسی در بافت می ردمیان آن دو 
 اشد.بنبوده زنان یا ارزش کلی ن أتوهینی به ش زنان لزوماًبدن تاریخی قرآن مراقبت از 

ان جنسی زن یرضایتناانفعال و با متناقض  یمفاهیم ممکن است لزوماً تفاهمعشق و 
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و هنجارهای مردساالرانه را مناسب  ممکن است ، هم زنان و هم مردانبرعکسنباشد. 
که زنان را دارای ند، چرااهکردگر تلقی میدهنده و حمایتبخش، پرورشآرامشحتی 

. انددیدهاحتماالً احترام و محافظت را در آن هنجارها می دانستند؛ آنهایم ترطبیعتی منفعل
تعصب، نفرت یا  به معنای مردساالریطور باشد که تواند ایندر بافت قرآن موضوع می

 (.p. 68Wadud ,1999 ,) طبیعی اجتماعی است نظمظلم نیست بلکه 

که برای ت ی اسفمینیستدیگری که باید ذکر شود اعتبار تفاسیر  تأملقابلله مسأ
 حقیقت که نتایج تفسیری فمینیستی اساساً( این ۱اعتباربخشی به آنها دو مانع وجود دارد؛ 

پذیری این آسیب (۲ ،زن و مرد است روابط بارهتفسیر سنتی در هایهبرعکس فرضی
معادل انگاشت. تفاسیر انسانی آن  هایتوان با تفسیرنمیرا استدالل که متن قرآن 

ری دیدگاهآوردند، سنت تفسیتکرار نتایج تفاسیر سنتی به دست میمشروعیت خود را با 
تبارش کاسته بگوید، اع یرازاینغکند، اگر تفسیری تحلیلی های سلسله مراتبی را بازگو می

تواند با تفاسیر انسانی آن معادل فرض ت که متن قرآن نمیمانع دوم آن اسخواهد شد. 
 کنند.لیف خود را حمل مین تأهای تاریخی زماها همه متون نشانهمدرنیست ازنظرشود. 

رآن قبهترین خوانش که  شدمیان متفکران مدرنیست  رایج این امر منجر به این دیدگاه
 .ودداشته درک شبرای مخاطب نخستین اساس معنایی که بر آن معانیاست که تاریخی 

 نیست.  شدهیرفتهپذتفاسیر سنتی  ازنظرخوانش تاریخی قرآن نیز 

بزرگتر دیگری که باید عنوان شود مشارکت زنان در تفسیر است. اعتبار تفاسیر  مشکل
که دیدگاه مهم سلسله مراتبی زن و مرد را که آید، درصورتین چگونه به دست میامرد

ای ههدایت اهلل دیدگاه ازنظرریزی کرده، از رسمیت خارج سازیم؟ سنت پیشامدرن پایه
ر او ظه تفسیر قرآن اضافه و یا در آن ادغام شود. چون به نتواند بی به راحتی نمیفمینیست

اند؟ به ماگر مردمحوری که بنیان تفاسیر گذشته از آن حذف شود، از تفسیر چه باقی می
اشد، تفاسیری مدرنی که زنان سنت تفسیری همان مردمحوری ب نظر او شاید اعتبار

 زنان کند حضورل ایجاد میآنچه مشککنندگان آن هستند. گذار اصلی و مشارکتپایه
یت جنسشده در تفسیر تثبیت اقتدار بارهای دراعتقادات پایه زیر سؤال بردن بلکه ،نیست
 (.p. 10Watson ,2003 ,) است
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تر در تفسیر قرآن، که در آن ساختار قدرت مردانه با دعوت زنان به حضور پررنگ
ی داشت. اقتدار تفسیری فمینیستتوان ادعای ماند، نمینخورده باقی میبر زنان دست

عالوه، باید این احتمال را هم در نظر بگیریم که وقتی نقد فمینیستی وارد صحنه میبه
دیگر  ماندمحوری سنت تفسیر را سست کند، آنچه از تفسیر باقی میهای مردشود تا پایه

ازنده س مقتدر نیست. زیرا نقد فمینیستی ممکن است از اساس آنچه را که شاید عنصر
ثبات کند و آن را به چیز دیگری تبدیل کند. آن موجود دیگر هر اقتدار تفسیری بوده بی
های معیار تواند مقتدر باشد، زیرا به شکلی اساسی برخی فرضیهچه که باشد، دیگر نمی

 اقتدار سنتی مرتبط با جنسیت را بر هم زده است.
 

 گیرینتیجه

قیدق یهاشانوخ شیدایبه پ از قرآن یخیتار یهاشانوخ ،محوراز منظر مفسران زن .۱
موجب  هیآ کی یخیبه نقش بافت تار یتوجهیدر مقابل ب ؛کندیکمک م اتیتر از آ

 یهاتینسبت داده شود که تنها به موقع یاهیشمول به آجهان ای یعموم یمعنا شودیم
 .محدود و مشروط اختصاص دارد

کند و دغدغهیکمک م اتیبه درک بهتر آ ینگرش به زنان در زمان و مکان نزول وح .۲
به  یابیدست یبرا یها ابزاریژگیو نیا .دهدینظر قرار مرا مد طیآن شرا ژهیو یها
 .است یخیتار یهاو مشروط به فهم مناسب داده یاله اتیغا

 یابیها به قصد ارزانسان نیب مراتبسلسله جادیکه ا کندیم انیمدارانه بزن یهاوانشخ .3
ه است که منحصر ب یدار شدن نقشعهده گرانیگروه بر د ایفرد  کی یو سنجش برتر
را ناقض آنها باور به جایگاه برتر مردان  شود.و نوعی شرک محسوب می خداوند است

سته از تفسیرهای قرآنی که آن دهستند دانند و مدعی فهم توحیدی از خداوند می
 .آلودندشرککنند، تقویت میبر برتری مردان را های مبتنیاندیشه

یا در  تواند به تفسیر قرآن اضافه ونمی یراحتبهی فمینیستهای اهلل دیدگاههدایت ازنظر .۴
اما  کندیمطرح م ریتفاس نیدرباره ا یمهم یهاکتاب پرسش نیدر اوی  آن ادغام شود.

 گذاشته است. یباق پاسخیها را بپرسش نیا تیدر نها رسدینظر مبه
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: کندیم یرا بررس یستینیفم ریدر تفس جیرا لهأدو مس یانتقاد یکردیبا رو اهللتیهدا .5
 یهاتفاوت»اره درب یستینیفم یرهایتفس شتریب یهانقد اول مربوط به مبهم بودن بحث

بر  یاربه پافش یستینیفم ریبه تفاس اهللتیاست. نقد دوم هدا «یبرابر»و  «یجنس
از آنها ممکن  یستینیفم یخوانش اهللتیهدا ازنظرکه  ستا یاتیآ یستینیفم ریبازتفس

 .ستین
و  یابرچون بر یمینسبت به مفاه یستینیفم یرهایتفس کردیدر نقد رو اهللتیاهد .6

قرآن  ازنظرزنان و مردان  انیم یجنس یهابر تفاوت دیکأمهم ت امدیپ یجنس یهاتفاوت
کرده است. او اعتقاد دارد در  یرا بررس یجنس یهاو نقش یکار جنسمیتقس یعنی

 یهامشخص درباره نقش یادعاها یبرخ یستینیفم ریتفاس یهااستدالل ینیبازب
واجهه م ی. او با شرح چگونگدنظرندیتجد ازمندین یگرید زیاز هر چ شیب یتیجنس

 نییبر عدم تعیآنان مبن یدر قرآن با ادعا یتیجنس یهاله نقشأودود و بارالس با مس
 .کندیتوسط قرآن مخالفت م یتیجنس یهانقش

در  یستینیفم ریموجود در تفاس یکردهایرو یهایپس از نشان دادن کاست اهللتیهدا .7
 یررسدر ب لیبد یکردیرو یتیجنس یهاو نقش تیجنس ،یجنس یهامواجهه با تفاوت

و متقابل  ایطور پورا به یجنس یهایبندکه دسته کندیم یمعرف یجنس یهاتفاوت
 یجنس یهایبندکه مفسران دسته کندیم شنهادیپ. او ردیگیدر نظر م گریکدیوابسته به 

 ازین یگریبه د یکیهرمعنا که نیبد ؛رندینظرگدر  یو نسب الیس یمیمفاه مثابهبهرا 
 وجود داشته باشند. ستایقائم به خود و ا توانندینم کیچیدارد و ه
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