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چکيده
در مکاتب و نظریههای ادبی معاصر« ،معنا» را اغلب مولود قدرت قرائت تفسیری خواننده میدانند
كه این رویکرد بیشتر برگرفته از آرای اندیشمندان غربی به نسبت متون مقدس است .متفکران اسهالمی
نیز از این قاعده مستثنی نیستند .آمینه ودود ،فیمینیسم نومسهلمانی اسهت كهه مهیكوشهد رویکهردی بهر
مبنای بازتفسیر قرآن بر اسهاس روشهی هرمنهوتیکی برگرفتهه از آرای «هرمنوتیهک توحیهدی» و نظریهة
«دوحركتی» فض الرّحمن داشته باشد .از ویژگیهای مههم ایهن روش ،التفهات بهه زمینههههای تهاریخی
ظهور متن ،قابلیتهای زبانی زبان وحی و توجه به ذهنیت خوانندة متن و نقش دادن به مهتن و خواننهده
به صورت همزمان است .ودود میكوشد شیوة هرمنوتیکی فض الرّحمن را به صورت مصداقی دربهارة
برخی آیات قرآن كه مربوط به حوزة زنان است ،اجهرا كنهد و بها دیهدی كهامالً زنانهه آیهات قهرآن را
بررسی نماید .ودود در واقع ،به دنبال تفسیر زنانه از قهرآن اسهت ،امها تفاسهیر او ههی فرقهی بها تفاسهیر
فض الرّحمن ندارد .مسئله اینجاست كه رویکرد جنسیتی ودود به تفسیر آیات قرآن ،تا مه حد توانسته
تولید محتوای تفسیری كنهد و بهه تبهع آن ،محققهان طهراز اول علهوم قرآنهی را بها خهود همسهو سهازد.
پژوهشگران در این مقاله بر اساس شیوة توصیفیه تحلیلی به نقد و بررسهی تهأثیر هرمنوتیهک توحیهدی
فض الرّحمن ،بهویژه نظریة دوحركتی وی بر آرای آمینه ودود در كتاب معروف وی با عنوان قهرآن و
زن پرداختهاند .دستاورد كلی پژوهش مبین این است كه آمینهه ودود بهرخالف ادعهای خهویش ،ههی
گونه ابتکاری تفسیری و زنانه به نسبت فض الرّحمن نداشته ،بلکه در حقیقت ،وی بیشتر در قالب یک
مقلد قد علم نمودهاست و در تحلی و واكاوی لغوی آیات قرآن كریم دقت كافی نداشته است.

واژگان کليدی :هرمنوتیک ،هرمنوتیک توحیدی ،نظریة دوحرکتی ،فضل الرّحمن ،آمیناه
ودود.
(نویسندة مسئول) E-mail: Hajizadeh_tma@yahoo.com
E-mail:jahangiri@yahoo.com
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مقدمه
رابطة میان متن و فرهنگ ،رابطهای دوسویه و پیچیده است و از آنجا كه زبان نشهانهای
از وجود انواع ارتباطات و نقشها در زندگی فردی و جمعی انسانهاست ،ماهیتی متناسب
با روانشناسی اجتماعی انسان دارد و این قضیه یکی از دالیه اصهلی نظریهة تهاریخمنهدی
قرآن و به طبع آن ،هرمنوتیک و تأوی متون مقدس شد .واژة هرمنوتیهک از فعه یونهانی
« »Hrmeneuiبه معنای «تفسیر كردن» و معنای اسمی آن »Hermeneia« ،یعنی تفسیر است
كه از یونان باستان متداول شدهاست و قدیمیترین مفهوم این اصطالح بهه اصهول و مبهانی
تفسیر كتاب مقدس اشاره دارد كه به طهور كلهی ،در سهه صهورت در دانهش امهروز جهای
دارد6« :ه هرمنوتیک كالسیک یا روشی1 .ه هرمنوتیک فلسهفی8 .هه هرمنوتیهک انتقهادی»
(واعظی.)14 :6831 ،
طبیعتاً هرمنوتیک خردهشاخهههای فهراوان دیگهری دارد كهه برخهی از آنهها از جملهه
هرمنوتیک توحیدی به حهدی ریهز اسهت كهه بهه سهختی مهیتهوان آن را در زیرمجموعهة
هرمنوتیک جای داد .بر اساس این نظریه ،عم تفسیر در دو حهركت انهجام مهیگیهرد .در
حركت اول ،مفسر از زمان حاضر به عهصر نهزول می رود و در حركت دوم ،از عصر نزول
به زمان حاضر برمیگردد.
حركت اول شام دو مرحلهه اسهت .در مههرحله نههخست ،از حركهت اول بها شهناخت
تاریخی فضای فهرهنگیه اجههتماعی عصهر نههزول بههه فهههم پیهام گهزارة خاصهی از قهرآن
پرداخته مهیشود كهه از یک سو با مورد خاصی كه گزارة مذكور پاسخی به آن بهوده ،در
ارتهباط است و از سهوی دیگر ،با روح كلّی حاكم بر پیهام های قرآن هماهنهگ مهی باشهد.
در مهرحلة دوم ،از حهركت اول برای حصول گزارههای اخالقهی ه اجههتماعی فههراگیر ،بها
بذل توجه به بافت تاریخی ،فلسفه و عل تشریع قوانین و اصول كلی از پاسخ ههای جههزئی
انهتزاع میشود.
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در حركت دوم ،مفسر بهاید روح آن اصهول كلی را بر شهرایط خهاص جامعة خهویش
در عصر حهاضر بهدمد تا بتواند پاسهخ دینهی سهؤاالت خهاص امهروز را از قهرآن بگیهرد و
بگوید آیاتی كه دیروز و در آن سهاختار اجتماعی نازل شده اند ،امروز و در ایهن سههاختار
مه مهعنایی خواهند داشهت .مهمتهرین اندیشهمندان ایهن حهوزه ،فضه الهرّحمن ،نوانهدیش
پاكستانی و شاگرد وی ،آمینه ودود است.
مِری تِسلی (متولد 6691م ).از نس آمریکاییهای آفریقاییتبار است و در سهال 6671
مههیالدی كههه مشههغول تحصههی در دانشههگاه بههود ،تصههمیم گرفههت اسههالم آورد و در سههال
6674میالدی رسماً نام خود را به آمینه ودوده محسن تغییر داد .ودود خهود را پسهتمهدرن
میداند .به نظر وی ،پستمدرنیسم نهضتی مدافع «بازاندیشی» و «بازسازی» گذشته اسهت و
این فرایند برای آفریدن آینده ای تکثرگراتر و سازگارتر ضروری است .ایهن تفکهر وی را
در كنار محققانی مون محمد اركون (متولد 6613م ).و محمهد شهحرور (متولهد 6683م).
قرار میدههد كهه ههر دو متهأثر از محققهان پسهتمهدرن بودنهد .ودود در رشهتة مطالعهات
خاورمیانههه در مقطههع كارشناسههیارشههد و دكتههرا در ادبیههات عههرب و مطالعههات اسههالمی از
دانشگاه میشیگان فار التحصی شد .در دانشگاه قاهره ،زبان عربهی خهود را ارتقها داد و در
دانشگاه األزهر ،به فراگیری فلسهفه پرداخهت .او در سهال  1889مهیالدی در آمریکها نمهاز
جمعه اقامه كرد .البته به دلی عدم اجازة مسئوالن برای پرپایی نماز در مسجد ،در یکهی از
اتاقهای وابسته به كلیسا نماز را اقامه كردند ،گرمه این مسئله تودهههای مهردم مسهلمان را
خوش نیامد ،اما باعث شهرت و شناخته شدن ودود شد .مهمتهرین كتهاب ودود« ،قهرآن و
زن» است كه عمدة منبع ایهن مقالهه اسهت .یکهی از اصهلیتهرین مباحهث كتهاب ،بحهث از
نابرابری جنسیتی در اسالم است .ودود تالش میكنهد نشهان دههد ایهن نهابرابری در قهرآن
وجود ندارد .عنوان فرعی كتاب« ،بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن» است .این عنوان
فرعی نشان میدهد كه اوالً زن موضوع مطالعة ودود است وثانیاً زن مفسر آیات مربوط بهه
زن است .با مطالعة كتاب وی برخی از سؤاالت جدی پهیش مهیآیهد كهه ماهیهت آنهان بها
رویکرد تفسیری مفسران قرآن در تضاد است.
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 .1پردشهای پژوهش
1ـ .1پردش اصلی
نظریة هرمنوتیهک توحیهدی فضه الهرّحمن تها مهه حهد در آرای آمینهه ودود بازتهاب
داشتهاست؟

1ـ .2پردشهای فرعی
ه تأثر آمینه ودود از فض الرّحمن نواندیش پاكستانی مگونه ارزیابی میشود؟
ه آمینه ودود كه مدعی تفسیری زنانه است ،خود تا مه حد توانسته به تفسهیری زنانهه و
تولید محتوا در باب دفاع از حقوق زنان بر اساس ادلة قرآنی دست یابد؟
ه نظرات مفسران سنّتی در آرای ودود تا مه حدی حضور دارند؟
در این مقاله ،با بررسی الگوههای تفسهیری آمینهه ودود و سهبک وی در تحلیه آیهات
قرآن به پرسشهای فوق و تأیید و یا ردّ این فرضیهها خواهیم پرداخت.

 .2الگوی تفسيری آمينه ودود
روششناسی ودود دو بُعد دارد :یک بُعد آن بحث هرمنهوتیکی اسهت كهه بهه صهورت
كلی استفاده میكند و بُعد دیگر روشی است كه در تفسیر زنانة قرآن بهكار میبهرد .روش
ودود به نوعی روش تفسیر موضوعی است ،روش دیگر او روش تفسیر آیه بهه آیهه اسهت.
البته یکی از روشهای دیگر ودود ،عام و خاص است .ودود معتقد است كه آیهات قهرآن
با توجه به شرایط خاص نازل شدهاند ،اما روح كلی حاكم بر قرآن ،عهام اسهت .همچنهین،
وی میگوید :جنسیت ،نقش مؤثری در روششناسی تفسیر قرآن دارد .بها دیهدی كلهیتهر
روش او را میتوان در حهوزة تفسهیر عقلهی قهرار داد؛ مراكهه یهک مهارموب عقالنهی و
نظاممند حاكم بر قرآن است (ر.ک؛ ودود .)48 :6868 ،این روش به روش تفسیری معتزله

ارزیابی بازتاب هرمنوتیک توحیدی و نظریة دوحرکتی در /...مهین حاجیزاده و محمد جهانگیری اصل 036

هم نزدیک است؛ مراكه او به روش ترتیبی آیات قرآن قائ نیست و بهه تهاریخگهذاری و
ترتیب نزول آیات قرآن توجه نکردهاسهت .ودود وقتهی موضهوع زن در قهرآن را بررسهی
میكند ،آیات مربوط به موضوع زن را كنار هم میمیند.

 .3خردهروش ودود در تفسير متن
مهمترین خردهروش ودود در نگاه به متن ،روشی زنگراست .وی همهواره سهعی دارد
نقههش خههود بههه عنههوان یههک زن را در برداشههت از مههتن برجسههته نمایههد .بههه عنههوان یههک
هرمنوتیستِ زن ،اگر ودود بخواهد به تفسیر قرآن دست بزند ،نیاز به منهد روش دیگهر در
تفسیر متن دارد .ودود خودش را یک مفسر زن میداند و معتقد است كه باید یهک تفسهیر
با صدای یهک زن وجهود داشهته باشهد ،نهه صهرفاً مفسهری كهه زن اسهت و جنسهیت او در
تفسیرش تأثیر نمیگذارد ،بلکه مفسری كه جنسیتش در تفسیر اثرگذار است.
وی تمركز خاصی بر تفسیری زنانه از این آیه دارد كه قرآن به زنان پیهامبر مهیگویهد:

وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَةهِلِیَّة الْأُولَی :و در خانه های خود بمانید و همچون
جاهلیت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید( األحزاب.)88/

ممکن است یک مفسر بگوید یک رفتار زنانه مورد نهی قهرآن قهرار گرفتههاسهت ،امها
ودود می گوید من اینجا به عنوان یک مفسر زن روش دیگری بهكار میبرم .در این گونهه
موارد ،گرمه از یک رفتار كهه آن رفتهار نیهز زنانهه اسهت ،نههی شهده ،بهه زنهان نیهز گفتهه
شدهاست كه این گونه عم نکنید ،اما این بدان معنی نیست كه این رفتار یک رفتهار زنانهة
منفی است (ر.ک؛ ودود .)67 :6868 ،بلکه وقتی قرآن میگویهد :وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَـا
تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَةهِلِیَّة الْأُولَی ،آنچه ما میفهمیم این است كهه تبهرّج مشهک دارد؛ حهال

مه تبرّج را زن انجام دهد ،مه مرد .ودود با پیاده كردن این روش ،هر جا قرآن رفتهاری را
حتّی از زنان نهی كرده باشد ،آن رفتار را از جنسیت خارج و عام میكند .اما وی به سهیاق
آیه توجه ندارد كه در این آیه ،مخاطبان به طهور خهاص زنهان هسهتند؛ یعنهی در حقیقهت،
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ودود آیه را فراسیاقی در متن بررسی نموده كه ایهن امهر از دیهد مفسهران و قهرآنپژوههان
جای نقد است.

 .4هرمنوتيک در آدار آمنه ودود
ودود از شاگردان فض الرّحمن (6666ه6633م ،).محقم و اندیشمند مسلمان پاكستانی
است و تحت تأثیر اندیشههای روششناسانة او الگویی هرمنوتیکی برای فهم قهرآن بهه نهام
«هرمنوتیک توحیدی» ارائه میدهد .فض الرّحمن معتقد است كه صهرفاً یهک روش معتبهر
بههرای تفسههیر مههتن وجههود نههدارد .از نظههر او ،تفاسههیر متعههدد بههرای بقههای دیههن و نیههز بههرای
انسجامبخشی قرآن ،امری اساسهی بههشهمار مهیرود .ایهن امهر پدیهدهای طبیعهی و مههبسها
ضروری است .تکثر و تنوع برداشتها به ههی روی از تقهدس متنهی كهه پدیدآورنهدهاش
خداست ،نمیكاهد .فض الهرّحمن تأكیهد دارد كهه اسهتنباط معهانی از مهتن قهرآن بایهد بها
اصولی معین و مجموعهای از ارزشهای طبقهبندیشدة اجتماعیه اخالقی هدایت شهود تها
از برداشت های غیرضروری و دلخهواه یها غیراصهولی و تحمیلهی از مهتن جلهوگیری شهود
(ر.ک؛ سعید79 :6839 ،ه .)71فض الرّحمن عناصر تشکی دهندة رویکرد خود را به تفسیر
قرآن به منظور مرتبط ساختن آنها با نیازهای مسلمانان امروز در نظریهای مدون كهرد كهه
به «نظریة دوحركتی» مشهور است .وی میگوید برای بنا كردن مجموعهای اصهی و قابه

اجرا از قوانین اسالمی باید دو حركت انجام داد :نخست باید از برخوردههای عینهی قهرآن
كه شرایط اجتماعی مرتبط با آن دورة خهاص در آن لحها شهدهاسهت ،بهه سهوی اصهول
عمومی پیونددهندة تمام آموزههای قرآن حركت كرد .در حركت دوم ،باید از این سهطج
عمومی به سوی قوانین ویژهای بازگشت كه شرایط متناسب با عصر حاضهر در آن منظهور
شدهاست .به نظر فض الرّحمن ،این امر شام دو حركهت در اندیشهة فقههی اسهت :اول از
جزء به كُ و دوم از كُ به جزء .در حركت نخست ،به منظور دستیابی به اصولی عمومی،
نظیر عدالت ،برابری و آزادی دربارة بافت اجتمهاعی ه تهاریخی قهرآن و اوضهاع و شهرایط
نزول وحی تحقیم میشود .در حركت دوم ،اصول عمومی به دست آمده از حركهت اول،
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به مثابة مبنایی برای طرح قوانین متناسهب بها دورة جدیهد بههكهار مهیرونهد (ر.ک؛ همهان:
.)688
الگوی هرمنوتیکی ودود برای تأیید نتایج مهتن بها سهه جنبهه از مهتن سهر و كهار دارد و
اغلب تفاوتهای عقیدتی به دلی تفاوت در تأكید بهه ایهن سهه جنبهه ناشهی مهیشهود6 :هه
زمینهای كه متن در آن نوشته شدهاست (در باب قرآن ،فضایی كه در آن نازل شدهاسهت).
1ه تركیب دستور زبانی متن (آنچه را میخواهد بگوید ،مگونه میگوید)8 .ه كلیهت مهتن
یهها جهههانبینههی آن (ر.ک؛ همههان .)41 :بههدین سههان ،وی مههیكوشههد روش پیشههنهادی
فض الرّحمن را در تفسیر قرآن بهكار ببرد .به نظر او ،تمام آیات قرآن كه در مقطع زمهانی
خاصی از تاریخ و در مارموب اوضاع و شرایط عام و خاصی نازل گردیهده ،متناسهب بها
آن اوضاع و شرایط بیان شده اند .هرمند پیام به آن زمهان یها آن اوضهاع تهاریخی محهدود
نمیشود ،خواننده باید داللت بیانات قرآنی را در محدودة زمانی كه در آن بیان شهدهانهد،
بفهمد تا معنای درست آنها را دریابهد .ایهن همهان معنهای «روح قهرآن» در دوران جدیهد
است.

 .5جنس به عنوان مقولهای تفسيری
وظیفه ای كه ودود در پژوهش خود به عهده گرفتهه ،تأكیهد بهر ایهن مطلهب اسهت كهه
مگونه هرمنوتیک قرآنی كه تجربهها و صدای زنانه را هم در بهر دارد ،مهیتوانهد عهدالت
جنسیتی بیشتری را بهرای اندیشهة اسهالمی فهراهم آورد و بهه تحقهم ایهن عهدالت بهه شهیوة
اسالمی كمک كند .در گفتمانهای مدرن و پسامدرن دربارة اسالم ،توجه گسهتردهای بهه
این موضوع شدهاست كه مگونه زنان از موجوداتی برخوردار از انسانیت كام و فاعلیهت
اخالقی یا «خلیفه» بودن به موجوداتی تحت سلطه تنهزل پیهدا كهردهانهد .امها انهدک بهودن
آثاری كه مبنای پارادایم (الگوی) اصلی و زیربنایی اندیشة اسالمی را به سبب ننرداختن به
موضوع جنسیت كه مقولة مهمی در تفکر ،تحلی و تبیهین آرمهانههای اسهالمی اسهت ،بهه
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مالش میكشند ،قاب انکار نیست .بیشتر كتابهها و مقالههههایی كهه بها موضهوع اسهالم و
جنسیت مرتبط هستند ،به نقش زنان در جامعه ،فرهنگ یا تاریخ اختصاص دارند.
بهنظر ودود ،در زمینة اسالم و مسلمانان ،درک مفههوم قرآنهی زن كهه بهیش از ههزار و
مهارصد سال پیش بنا شدهاست ،سطج عالی تمدن را نشهان مهیدههد .اگهر ایهن درک بهه
طور كام جامة عم میپوشید ،اسالم نیروی محركة جهانی ،برای قدرتمنهد كهردن زنهان
میشد .به اعتقاد وی ،موضوع خاص زن در قرآن ،اوالً به شیوهای خاص این دیهدگاه او را
كه قرآن برای آنکه همیشه معنادار باشد ،باید مستمراً و دوباره تفسیر شود ،اثبات مهیكنهد
و ثانیاً نشان می دهد كه پیشهرفت تمهدن مرههون مشهاركت زنهان در جامعهه و بهه رسهمیت
شناختن تواناییهای آنان است (ر.ک؛ همان.)89 :
اگر خوانندگان قرآن به هر نحوی فر

كردهاند كه مردان بهه لحها عقلهی ،روحهی،

هستیشناختی و نظایر اینها از زنان برترند ،مردان «مسئول زنان» هستند ،نقش مهمتهری در
جامعه دارند ،ذاتاً رهبرند ،باید در خانواده فرمانروایی كنند و زنان در اطاعت آنان باشند و
نیز زنان نباید در حفظ خانواده و جامعه مشاركت و همکهاری كننهد و یها مشهاركت آنهها
حاشیهای است .در این صورت ،این خوانندگان ،قرآن را مطابم همین پیشفر ها تفسهیر
خواهند كرد .گاهی این انعطاف قرآن كه وظایف اجتماعی را بهصراحت مطرح نمیكند،
یا ارزشگذاری مشخصی برای این نقشها ارائه نمیدهد ،به معنای حمایهت قهرآن از نظهام
ارزشیابی موجود ،مه در زمان پیامبر و مه در جوامع اسالمی پس از آن تعبیهر شهدهاسهت.
ازاین رو ،مردان مسلمان هم برای تأیید فرمهانبرداری زن از مهرد و ههم بهرای دفهاع از حهم
برابری و استقالل خود به آیاتی از قرآن استناد كردهاند (ر.ک؛ همان.)611 :

 .6متنگرایی تاریخی
آمینه ودود به پیروی از نظریه فض الرّحمن دربارة وحهی و بافهت تهاریخی ه اجتمهاعی
آن ،معتقد است كه قرآن پاسخ خداوند از طریهم پیهامبر بهه موقعیهت اخالقهی ه اجتمهاعی
عربستان زمان پیامبر(ص) است .نزول قرآن و تکهوین جامعهة اسهالمی در پرتهو تهاریخ و در
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زمینهای اجتماعی ه تاریخی روی داد .قهرآن پاسهخی بهه آن موقعیهت اسهت و غالبهاً شهام
اظهارنظرهههای اخالقههی ،دینههی و اجتمههاعی اسههت كههه بههه مسههائ خههاص پدیدآمههده در
موقعیتهای ملموس تاریخی پاسخ میدهد (ر.ک؛ همان76 :ه.)38
ودود معتقد است كه به استثنای آیهین هها و مناسهک عبهادی كهه اساسه ًا غیرقابه تغییهر
هستند و باید از آنها پیروی كرد ،بخشهای دیگر قهرآن كهه عهام دانسهته مهیشهوند و نهه
مختص بافت خاص ،لزوماً تقلیدی نیستند .مواردی را در قرآن كهه مخهتص عربسهتان قهرن
نخست هجری است ،باید به همان بافت محدود كرد ،مگر آنکه بتوان از آن موارد مبنهایی
عامتر برای فهم و كاربرد قرآن به دست داد .در عرصهههای سیاسهی ،اجتمهاعی و اخالقهی
باید میان امور خاص تاریخی یا فرهنگی دوران نزول قرآن به منزلة امهوری كهه بازتاباننهدة
اصولی بنیادین هستند و بازتابهای مختلفی كه آن اصول میتوانند در زمینهههای تهاریخی
و فرهنگی دیگر داشته باشهند ،ارتبهاطی متقابه ایجهاد كهرد .ودود ایهن نظهر را پیشهنهادی
معقههول مههیدانههد بههرای آنکههه پیههروی از هههدایت عههام قههرآن اسههتمرار داشههته باشههد ،قههرآن
ارزشهای اخالقی را كه ماهیت فراتاریخی و ماورای طبیعی دارند ،منان مطهرح مهیكنهد
كه قرار گرفتن آنها در نقطهای از تاریخ ،تأثیر عملی یا معنهای آنهها را از بهین نمهیبهرد.
زمان قرآن به دنیای حاضر محدود نمی شهود و بهه حقهایم و وقهایع قابه مشهاهده محهدود
نمیگردد ،نه تنها اطالعات مربوط به وقایع حقیقی كه روی دادهاند ،بلکه ههدف از منهین
وقایع و تأثیر روانی آنها را نیز شام میشود (ر.ک؛ همان.)73 :

 .7خواننده به عنوان موضوع
مطابم نظریة دوحركتی فضه الهرّحمن ،ودود معتقهد اسهت كهه روش محهدود كهردن
موارد خاص به بافت معین ،استخراج اصولی كه مبنهای قهرآن در ایهن مهوارد بهودهاسهت و
آنگاه بهكار بستن این اصول در موارد خاص دیگر در بافتهای گوناگون فرهنگی را تنهها
اعضای جامعهای می توانند انجام دهند كه آن اص باید در آن اعمهال شهود .ازایهنرو ،در
این روش هی تفسیری از قرآن را هرگز نمیتوان تفسیر نههایی دانسهت .ایهن روش نتهایج
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ثابت و غیرقاب تغییری ندارد و بنا بر دیدگاه خواننده میتواند متفاوت باشد .به نظر ودود،
هی یک از روشهای تفسیر قرآن كامالً عینی نیستند ،مون ههر مفسهری بهه انتخهابههای
شخصی دست میزند .برخی از جزئیات تفاسیر مفسهران بازتهاب انتخهاب شخصهی ایشهان
است ،نه لزوماً مراد متن ،و با وجود این ،اغلب میان مهتن و تفسهیر تمهایز قائه نمهیشهوند
(ر.ک؛ همان48 :ه.)86
فهم قرآن را می توان به دو سطج تقسیم كهرد :قرائهت و تفسهیر .در سهطج قرائهت ،ههر
خوانندهای در همان حال كه میخواند ،میفهمهد .ایهن سهطج فههم را بیهنشهها ،تجهارب،
حافظه و دیدگاههای زبانی هر خواننده ،یعنی متن پیشین او شک میدهد .در سطج تفسیر،
تالش میشود تا برای رهیافتی عینیتر به قرآن ،دیدگاههای شخصی فراموش شهود .بهدین
سان ،مهارتهای متعدد ه علوم قرآنی ه و روشهای هرمنوتیکی بهكار گرفته مهیشهوند تها
این عینیت و بیطرفی حاص گردد .اما هی مفسری در عین حال كهه بایهد تمهام كوشهش
خود را داشته باشد ،نهایتاً نمیتواند كامالً اهمیت قرائت شخصی و فشهار مهتن پیشهین را از
تفسیر كنار بگذارد (ر.ک؛ بارالس.)11 :6861 ،

 .8تفسير آمنه ودود

8ـ .1نتایج کلی در باب زن و قرآن
قرآن به نقش مردان و زنان به عنوان افراد جامعه اذعان دارد .البته هی نسخه ای وجهود
ندارد كه شام جزئیات مشخص دربارة مگونگی عملکهرد فرهنگهی باشهد .وجهود منهین
نسخه ای قرآن را از متنی جهانی به متنی تنزل می دهد كه متعلم به فرهنگهی خهاص اسهت؛
نظری كه بسیاری به خطا مدعی آن شدهانهد .آنچهه قهرآن مطهرح مهیكنهد ،ورای زمهان و
مکان است .به هر روی ،این حقیقت مح .كه قرآن در عربستان قرن نخست هجری نازل
شد ،در حالی كه عربها تلقیههای خهاص و پنهدارهای نادرسهتی دربهارة زن و در برخهی
امور شرمآور نیز ضهد آنهان دسهت داشهتند ،موجهب صهدور دسهتورهایی خهاص شهد كهه
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اختصاص به آن فرهنگ داشت .برخی از اعمال رایج به اندازهای بهد و ناشایسهت بهود كهه
باید صراحتاً و فوراً تحریم میشد .بعضی از رایهجتهرین آنهها عبارتنهد از :كهودکكشهی،
سوءاستفادة جنسی از كنیزكان ،نفی ارثیة زنان و ظِهار .جز این موارد ،اعمهال دیگهری ههم
باید اصالح می شد؛ مثالً تعدد زوجات ،طالقی غیراضطراری ،خشونت زناشهویی و متعهه .از
سوی دیگر ،بهه نظهر مهیآیهد قهرآن دربهارة بعضهی از ایهن اعمهال بهیطهرف مانهدهاسهت:
مردساالری اجتماعی ،مردساالری زناشویی ،نظام طبقاتی اقتصادی و تقسیم كار بین مرد و
زن در هر خانواده از آن جمله است (ر.ک؛ همان46 :ه.)98
آیة  131سورة بقره كه میفرماید :وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَـالِکُمْ فَـإِن لَّـمْ یَکُونَـا
رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّـهَدَاء أَن تَضِـلَّ إْحْـدَاهُمَا فَتُـذَکِّرَ إِحْـدَاهُمَا

األُخْرَُ :و دو نفر از مردان خود را به گواهی گیرید و اگر دو مرد نبودند ،یک مهرد و دو
زن ،از میان كسانی گواه كنید كهه مهورد رضهایت و اطمینهان شهما هسهتند (ایهن دو زن بهه
همراه یکدیگر ب اید شهاهد قهرار گیرنهد) تها اگهر یکهی انحرافهی پیهدا كهرد ،دیگهری بهدو
یادآوری كند .ودود در باب این آیه معتقد اسهت كهه دو زن ذكرشهده در آیهه ،ههر دو
شاهد نیستند ،بلکه زن دوم متذكر و حامی زن اول اسهت .در جامعهة مردسهاالر آن زمهان،
نگاه مردم به زن ،نگاه شهروند درجة دوم بود و زن باید از سوی همجهنس خهود حمایهت
میشد و اگر قرار بود فرمول دو به یک باشد ،باید قرآن میگفت به جای دو مهرد ،مههار
زن باید شهادت بدهد .البته الزم به ذكر است كه در حقیقت ،زبان زنان به صورت سطحی
است و زیاد در حرفهایشان قسهم مهیخورنهد و مهون زنهان دربهارة حهرفهایشهان فکهر
نمیكنند ،زیاد اشتباه كرده ،جمالت آنان كوتاه است و از آن طرف ،زبهان مهردان برتهری
دارد و با درنگ صحبت میكنند (ر.ک؛ احمدی .)673 :6868 ،اینکهه ودود زن دومهی را
حامی زن اول به عنوان شاهد ذكر نموده ،هی گونه شاهد قرآنهی و یها شهعری و یها حتّهی
تاریخی برای آن بیهان ننمهودهاسهت و بها كمهال تأسهف ،ادعهای وی در ایهن زمینهه صهرفاً
شخصی و به دور از مستندات علمی است.

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،01شمارة  ،63بهار 0638

011

8ـ .2تفسير آیة  34دورة نساء
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِـنْ أَمْـوَالِهِ ْ
م
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِـ َ اللّـهُ وَالالَّتِـی تَخَـافُونَ نُشُـوزَهُنَّ فَعِظُـوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَالَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیالً إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیًّـا

کَبِیرًا :مردان بهر زنهان سرپرسهتند ،بهدان سهبب كهه خداونهد بعضهی را بهر بعضهی فضهیلت
دادهاست و نیز بدان سبب كه خرج میكنند .پس زنان صالحه آنانی هستند كهه فرمهانبردار
بوده ،اسرار (زناشوئی) را نگاه میدارند؛ مراكه خداوند به حفظ (آنها) دستور دادهاسهت
و زنههانی را كههه از سركشههی و سههرپیچی ایشههان بههیم داریههد ،پنههد و اندرزشههان دهیههد و از
همبستری با آنان خودداری كنید و بستر خویش را جدا كنید و آنان را بزنیهد! پهس اگهر از
شما اطاعت كردند ،راهی برای (تنبیهه) ایشهان نجوییهد (و ننوییهد و بدانیهد كهه) بهیگمهان
خداوند بلندمرتبه و بزر است.

8ـ2ـ .1نظر مفسران کالديک دربارة این آیه
زمخشری «قوّامون» را به معنی آمر و ناهی بودن شوهران نسهبت بهه همسهران ،همچهون
فرمانروایان نسبت به رعایا می داند و سبب این سیطره را تفضهی مهردان بهر زنهان از سهوی
خدا می داند كه در واقع ،فض خداست و از طریم سیطره و استفاده از قوة قهریه به دسهت
نیامدهاست .در ادامه ،وی مواردی را برمیشمارد كه موجب فض مردان به طور كلهی (نهه
صرفاً بر همسرانشان) میداند :عق  ،دوراندیشی ،عزم ،توانایی ،سواد ،دالوری و اینکه انبیها
و علما از مردان بوده اند و امامت كبری و صغری از آنی مردان است .همچنین است جههاد،
اذان ،خطبة نماز جمعه ،اعتکاف و شهادت در موارد مربهوط بهه حهدود ،قصهاص ،طهالق،
تعداد همسران و غیره .افزون بر این ،وی «قانتات» را تنها به معنهی مطیهع شهوهران در بهاب
حقوق شوهران میداند (ر.ک؛ زمخشری 6839 ،ق ،.ج 918 :6ه.)919
اما برخی از مفسران ،از جمله طبری معنی «قوامون» را قیهام مهردان بهر زنهان در تأدیهب
آنها در باب آن میزی میداند كه خدا بر آنان دربارة شوهران ایشان واجب كردهاست و
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دلی آن را همان برتری میداند كه خدا به مردان بر همسرانشان دادهاست ،به اینکه مهریه،
نفقه و كفایت امورشان بر عهدة مردان است و ازاینرو ،سخن آنان را در اموری كهه خهدا
برایشان تعیین كرده ،نافذ میشمرد .شأن نزولی هم كه برای این آیه نق مهیكنهد ،دربهارة
مردی است كه به همسرش سیلی زدهاست و همسرش به رسول خهدا شهکایت بهردهاسهت.
پیامبر حکم به قصاص میدهد ،اما این آیه نازل میشهود و پیهامبر مهیگویهد« :مهن میهزی
اراده كردم و خدا میزی دیگر ،و آنچه خدا اراده كرده ،خیر است» و بدینسان از قصهاص
صرفنظر كرد .در ادامهه ،طبهری «صهالحات» را بهه معنهی متهدین و عامه بهه امهور خیهر،
«قانتات» را به مطیع خدا و همسر و «حافظاتٌ للغیب» را به مراقبت و محافظهت همسهران از
خود ،در زمان غیبت شوهرانشان به لحا پاكدامنی و نیز نگهداری اموال تفسهیر مهیكنهد.
طبری «نشوز» را به معنی مخالفت زنان با شوهرانشان در اموری میداند كه بر ایشان واجب
است و از شوهرانشان اطاعت كنند .در این حالت ،شوهران ابتدا باید آنان را وعظ دهنهد و
اگر سودی نکرد ،ترک همبستری كننهد و در نهایهت ،اگهر ایهن ههم افاقهه نکهرد ،آنهان را
بهآرامی بزنند .اما اگر در هر كدام از این سه مرحله پاسهخ گرفتنهد ،جلهوتر نرونهد (ر.ک؛
طبری6469 ،ق ،.ج 36 :9ه.)34
طبرسی نیز «قوامون» را به معنی مسلط بودن شوهران بر همسران در امور تدبیر ،تأدیهب
و تعلیم میداند و دلی آن را فزونی فض شوهران بر همسران در علم ،عق  ،حسهن رأی و
عزم میداند و نیز به دلی مهریه و نفقهای كه بهه همسهران مهیدهنهد .او نیهز ماننهد طبهری،
«قانتات» را به معنی مطیع خدا و شوهران تفسهیر مهیكنهد (ر.ک؛ طبرسهی6469 ،ق ،.ج :8
77ه.)76
فخر رازی دلی «قوام» بودن مردان بر زنان را فض آنهها در ار مهیدانهد و ازایهنرو
باید در برابر آن ،مهر و نفقه به زنان دهند و نتیجه میگیرد كه در اینجا هی برتهری وجهود
ندارد ،بلکه بیان كیفیت نظم است .بدین سان ،فخر رازی «قوامون» را بهه معنهی اقامهة امهور
مربوط به همسر و اهتمام به حفاظت از او معنهی مهیكنهد (ر.ک؛ فخهر رازی6636 ،م ،.ج
37 :68ه .)66تفاسیر فوق نمونهای از مهمترین تفسیرهای سنّتی اولیه از این آیه بود.
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8ـ2ـ .2نظر اندیشمندان م اصر
بعههدها اندیشههمندان مسههلمان در موقعیههتهههای مختلههف ،تفسههیرهای متفههاوتی بسههته بههه
اقتضاءهای متفاوت فرهنگی ،زمانی و مکانی از این آیه ارائه كردهاند؛ از جمله میتوان بهه
این افراد اشاره كرد :محمد عبده ،فقیه و اندیشمند مصری و مفتهی اعظهم مصهر اسهت كهه
تحت تأثیر سید جمالالدّین اسدآبادی فعالیتهای فرهنگی و سیاسهی دامنههداری را آغهاز
كرد .محمد رشیدرضها ،شهاگرد عبهده اسهت كهه تقریهر بیانهات عبهده را در تفسهیر المنهار
آوردهاست .قاسم امین ،شاگرد مشهورتر عبده ،ابواألعلی مودودی از رهبران مشهور دینهی
و سیاسی پاكستان ،سید قطب (6681ه6611م).ه اندیشمند اخوانی مصهری ه مؤلهف تفسهیر
معهروف فهی ظهالل القهرآن ه كهه در قهرآن و زن بسهیار مهورد اسهتناد ودود اسهت (ر.ک؛
شاذلی ،6837 ،ج 898 :4ه )814و از میهان شهیعیان ،بههویهژه محمدمههدی شهمسالهدّین و
محمدحسین فض اهلل.
در نظر تمام این مفسران« ،قوام» بودن مرد بر زن به امور زناشویی منحصر شهدهاسهت و
هی گونه اطالقی از نظر آنان فهمیده نشدهاست .استداللهای ایهن اندیشهمندان را در ایهن
زمینه ،در قالب سه استدالل می توان بیان كرد كه البته مگونگی و میزان تأكید بر هر یهک
از این سه استدالل از فردی به فرد دیگر متفاوت است:
ه استدالل اول را می توان نظریة سرپرستی یا والیهت الههی مهرد بهر زن دانسهت كهه بهر
مبنای آن ،مرد حمّ سرپرستی مشروع زن را دارد؛ مراكه این حم به گونههای از سرپرسهتی
خداوند نشأت گرفتهاست.
ه استدالل دوم را نظریة سرپرستی طبیعی مرد بر زن میتوان خوانهد كهه بهر مبنهای آن،
سرپرستی مرد بر زن به اقتضای طبیعت زن است كه مناسب دستور گرفتن ،و طبیعهت مهرد
كه مناسب دستور دادن و سرپرستی كردن است.
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ه استدالل سوم ،نظریة فرادستی برخاسته از خیهر و خهوبی اكتسهابی مهرد اسهت كهه بهر
مبنای آن سرپرسهتی مهرد بهر زن بهر اسهاس دانهش یها تخصهص بیشهتر مهرد اسهت (ر.ک؛
پزشکی38 :6837 ،ه.)39

8ـ2ـ .3تفسير ودود از آیة  34دورة نساء
مند آیة مشخص از قرآن اغلب برای تأیید ادعای برتری مردان بر زنان بهكار رفتهانهد.
آمینههه ودود آشههکارتر از هههر اندیشههمند دیگههری ،بحههث دربههارة ایههن آیههات را بههر مبنههای
روششناسی خاصی مطرح كردهاست .در این آیات ،دو واژه هست كهه در تفهاوت نقهش
افراد و گروهها در دنیا نشاندهندة ارزش است .ودود این واژهها و نحوة استعمال آنهها در
قرآن و در فضای عمومی عدالت قرآنی را بررسی میكند.
در اینجا ،ودود نخست به واژة «فَضَ َ» میپردازد .آیه میگوید جایگاه مردان و زنان بر
مبنای میزی است كه خدا ترجیج دادهاست .تنها یک اشهارة قرآنهی دربهارة برتهری مهالی
وجود دارد كه مشخص می كند خداوند برای مردان جایگاهی برتهر از زنهان تعیهین كهرده
كه آن ار است .در مارموب یک خانواده ،سهم مرد دو برابهر سههم زن اسهت (النسهاء/
 .)7افزون بر این ،اگر آیة  84سورة نساء بهه برتهری تعیهینشهده در ار اشهاره كنهد ،ایهن
برتری مادّی نیز مطلم نیست؛ مراكه شرط دوم قوامیت این است كه «از اموال خود (بهرای
تأمین زنان) بنردازند» .بدین سان ،رابطهای متقاب بهین حقهوق و مسهئولیتهها وجهود دارد.
مردان مسئول هستند از اموال خود برای تأمین زنان هزینهه كننهد و در پهی آن ،دو سههم از
ار به ایشان داده میشود (ر.ک؛ ودود686 :6868 ،ه .)681ودود با اشهاره بهه تفسهیرهای
دیگر از این آیه ،معتقد است نمیتوان نادیده گرفت كه بسیاری از مردان آیة فوق را گواه
برتری نامشروط مردان بر زنان میدانند .آنها اصرار دارند كه «خدا مردان را برتر از زنهان
(به لحا قدرت و عق ) آفریدهاست» .به هر حال ،این تفسیر هم نامعتبر اسهت؛ مراكهه در
این آیه ،هی اشاره ای به برتهری جسهمانی یها عقالنهی مهرد وجهود نهدارد و ایهن سهخن بها
آموزه های اسالمی دیگر نیز ناسازگار است .از سوی دیگر ،در این آیهه گفتهه نشهدهاسهت
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كه «آنها (جمع مذكر) بر ایشان (جمع مؤنث) برتری دارند» .آیه این گونهه اسهت« :بعه.
(برخی از) آن ها بر بع( .برخی) دیگر برتری دارند» .استعمال «بع ».مرتبط با آن میزی
است كه آشکارا در فضای بشری دیده شدهاست .تمام مردان در همة حاالت بر تمام زنهان
برتری ندارند .بعضی مردان در بعضی حاالت بر برخی زنان برتری دارند .همچنین ،بعضهی
زنان در بعضی حاالت بر بعضی مردان برتری دارند .بنابراین« ،فَضَ َ» نمیتواند غیرمشروط
باشد و آنچه خداوند برتری داده ،هنوز هم مطلم نیست.
اگر «آنچه» خدا برتری دادهاست ،مقید به مال (بهویژه ار ) باشد ،حدود و ماهیت این
برتری را قرآن توضیج میدهد .حتّی اگهر «آنچهه» خهدا آن را برتهری دادهاسهت ،بهیش از
برتری در ار باشد ،باز هم این برتری با عبارت «بعضی از ایشان بهر بعضهی دیگهر» مقیهد
شدهاست .اما فهم بیشتر این تفاوت ،نیاز به توضهیج بیشهتر «قوامهون» دارد« .قوامهون» را بهه
معنی «مسئول ،مدیر امور زنان یا حامی و هادی اخالقی» ترجمه كردهاند .اما دربارة شرایط
كاربرد آن پرسشهایی مطرح است؛ از جمله اینکه آیا همة مردان «قوامون» بهر همهة زنهان
هستند؟ آیا این امر مقید به خانواده است ،به طوری كه مردان یهک خهانواده «قوامهون» بهر
زنان آن خانواده هستند؟ یا از این محدودتر و مقید به پیوند زناشویی است ،به طهوری كهه
تنها شوهران «قوامون» بر زنان خود هستند؟ تمام این احتمالهها مطهرح شهدهاسهت (ر.ک؛
همان688 :ه .)684برای برقراری موازنههای سهاده و عهدالت در آفهرینش و نیهز اجتنهاب از
ظلم ،او نیز باید به صورت مساوی در استمرار نس بشر مسئول باشد .قهرآن مسهئولیت وی
را «قوامیت» میداند ،سعی میكند مسئولیتهای اضافی بر زن تحمیه نکنهد تها مسهئولیت
توانفرسای اولیة او كه فقط از عهدة او نیز برمیآید ،به مخاطره نیفتد .مطلهوب ایهن اسهت
كه هرمه او برای تحقم مسئولیت اولیه اش به آن نیاز دارد ،بایهد در جامعهه از جانهب مهرد
تأمین شود .این به معنای محافظت جسمانی و معاش مادّی است .در غیر ایهن صهورت ،بهه
زن ظلم جدی شدهاست (ر.ک؛ همان.)689 :
این امر رابطه ای عادالنه و در مقاب  ،وابسته ایجاد میكند .اما بسهیاری از واقعیهتههای
حاضر را تأیید نمیكند .در جوامعی مانند مین و هند كه جمعیت اضافه دارند ،مه اتفهاقی
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میافتد؟ در جوامع سرمایهداری ،مانند آمریکا كه درآمد یک نفر برای تأمین زندگی مرفه
و معقول كفایت نمهیكنهد ،مهه اتفهاقی مهیافتهد؟ هنگهامی كهه زنهی نازاسهت ،مهه روی
میدهد؟ آیا او هم مانند دیگر زنان استحقاق «قوامیت» را دارد؟ زمانی كه مهرد نمهیتوانهد
خانواده را به لحا مادّی تأمین كند ،منانكه در دوران بردهداری و پس از آن در آمریکا
اغلب منین بود ،بر سَری موازنة مسئولیت مه میآید؟ (ر.ک؛ همان689 :ه.)681
ودود پاسخ مشخصی به این پرسشها نمیدهد ،اما نتیجه میگیرد كهه اگهر بهه آیهة 84
سورة نساء تنگنظرانه نگاه كنیم ،هی یک از ایهن موضهوعهها حه نمهیشهود .بهه همهین
سبب ،باید قرآن تا ابد با توجه به تغییر بشر و مسئولیت متقاب مرد و زن بررسی شهود .ایهن
آیه تکلیفی آرمانی برای مردان در برابر زنهان بهرای ایجهاد جامعههای مشهاركتی و متعهادل
وضع میكند .این مسئولیت نه بیولوژیکی و نه ذاتی است ،اما ارزشمند است .باید نگرشهی
متمای به مسئولیت ایجاد كنیم .بهسادگی میتوان مهواردی را دیهد كهه منهین نگرشهی در
كار نبوده است .منهین نگرشهی نبایهد صهرف ًا بهه قوامیهت مها ّدی محهدود شهود؛ بهه عبهارت
روشنتر ،این امر باید در ابعاد روحی ،اخالقهی ،فکهری و روانهی نیهز اعمهال شهود .منهین
دیدگاهی دربارة قوامیت ،این امکان را به مردان میدهد كه «خلیفه» بودن خود را در دنیها،
منان كه خدا در آفرینش بشر مقدر فرمودهاست ،بهدرستی محقم كنند .منهین نگرشهی بهر
تفکر رقابتی و طبقاتی كه نه تربیتكننده و سازنده ،بلکه ویرانگر است ،غلبه خواهد كهرد.
مردان ترغیب میشوند كه خلیفه بودن خود را در دنیا ،بهویژه در رابطه بها زنهان ،یعنهی بهه
دنیاآورندگان كودک و مربیان سنّتی به انجام رسانند .آنچه را زنان از طریم به دنیا آوردن
و تربیت فرزندان آموختهاند ،مردان میتوانند از طریم نگرش به زن و رفتار با او رفتههرفتهه
تجربه كنند (ر.ک؛ همان.)681 :
در ادامه ،ودود به بررسی ادامة آیه میپردازد .نخست به واژة «قانتات» مهیپهردازد كهه
در اینجا برای توصیف زنانی «خوب» بهكار رفتهاست و میگویهد ایهن واژه اغلهب بهه غلهط
«فرمانبردار» معنا شدهاست و بعد فهر شهده كهه معنهای آن «فرمهانبردار در برابهر شهوهر»
است .در متن قرآن ،این واژه هم برای مرد (األحزاب89 /؛ آل عمران 67 /و البقهره)183 /
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و هم برای زن (التحریم61 /و 9؛ األحزاب 84 /و النساء )84 /به كهار رفتههاسهت (ایهن واژه
برای غیر انسان نیز استعمال شهدهاسهت؛ البقهره 611 /و الهروم .)17 /ایهن واژه ،ویژگهی یها
خصوصیت فردی مؤمنهان بهه خهدا را توصهیف مهیكنهد .آنهها تمایه دارنهد یهار و یهاور
یکدیگر و مطیع خدا باشند .این امر آشکارا با فرمهانبرداری صهرف مخلوقهات كهه بها واژة
«طاعة» بیان میشود ،تفاوت دارد .گزینش واژگان در این آیه نشهان مهیدههد كهه بهه نظهر
قرآن ،این واژه ناظر به واكنش عاطفی فردی است ،نه «پیروی از فرمهانهها»ی بیرونهی كهه
«طاعة :اطاعت كردن» بیانگر آن است (ر.ک؛ همان.)687 :
واژة «نشوز» نیز هم دربارة مهرد (النسهاء )613 /و ههم دربهارة زن (النسهاء )84 /اسهتفاده
شدهاست ،اگرمه برای هر یک به نحوی متفاوت تعریف شدهاست .به نظر ودود ،از آنجها
كه قرآن نشوز را هم برای مرد و هم برای زن بهكار میبرد ،نمیتوانهد بهه معنهای نافرمهانی
شوهر باشد .نشوز را نهوعی ناهنجهاری میهان زوجهین مهیتهوان دانسهت .در صهورت بهروز
ناهنجاری ،قرآن پیشنهادهایی را به عنوان راه ح های ممکن ارائه میدهد .این راه حه هها
عبارتند از:
6ه راه ح لفظی ،مه در میان زن و شوهر (مانند همین مورد در آیة النسهاء )84 /یها در
میان زن و شوهر با كمک حَکَم (مث آیة النساء 89 /و  .)613اگر گفتگوی علنی به جهایی
نرسید ،آنگاه راه ح های جدیتری پیشنهاد میشود.
1ه یعنی الزم است «فاصله» ،تنها در موارد حاد و تدبیر نهایی ایجاد شود.
8ه بنابراین« ،زدن» مجاز است (ر.ک؛ همان687 :ه.)683
آشکار است كه اولین اقدام مذكور در آیه ،بهترین راه ح ارائهشده میباشهد و همهان
است كه قرآن ترجیج میدهد؛ زیرا در هر دو مورد ،كاربرد واژة نشوز مطهرح اسهت .ایهن
مسئله با اص عمومی قرآن دربارة مشاورة زناشویی (یا شورا) كه بهترین روش بهرای حه
مسائ میان دو گهروه اسهت ،همهاهنگی دارد .بهدیهی اسهت زمهانی كهه قهرآن مهیگویهد:
«گناهی بر آن دو نیست ،اگر بین خود صلج كنند؛ صلج بهتر است» (النسهاء .)613 /ههدف
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آن ،ح مشکالت زوجین و بازگشت آنها به صهلج و سهازگاری اسهت .ههدف ،صهلج و
جبران گذشته است ،نه خشونت و فرمانبرداری اجباری (ر.ک؛ همان683 :ه.)686
راه ح دوم به معنای واقعی كلمه« ،راندن آنها به بستر جداگانه» است .به نظهر ودود،
اوالً «بستر جداگانه» تنها زمانی معنادار اسهت كهه زوجهین مهدام همبسهتر باشهند (بهرعکس
مندهمسری كه شوهر با هر یک از زنها منهین رابطههای نهدارد) و در غیهر ایهن صهورت،
نمی تواند اقدامی معنادار باشهد .افهزون بهر ایهن« ،بسهتر جداگانهه» ایهن داللهت را دارد كهه
دستكم باید یک شب به این منوال بگذرد .در نتیجه ،این دورة فروكش كردن خشهم بهه
مرد و زن ،هر دو ،این امکان را میدهد كه جداگانه دربارة مشک حاضر فکر كنند .بهدین
سان ،این اقدام نیز برای هر دو طرف به صورت مساوی اشارههایی دارد .از آنجا كهه یهک
شب جدایی میتواند به شبهای متعدد جدایی ،قب از هر گونه مارهجهویی انجامهد ،ایهن
جدایی میتواند به صورت نامحدود ادامه یابد .این مسئله به این معنا نیسهت كهه مهرد بایهد
اقدام به بدرفتاری فیزیکی با همسرش كند .بههعکهس ایهن امهر نهوعی راه حه صهلجآمیهز
متقاب یا جدایی دائمی (طالق) را امکانپذیر میكند .طالق نیز نیازمند زمان انتظهار اسهت
و جدایی بسترها ویژگی این انتظار است .بدین سان ،این اقدام را میتهوان بخشهی از زمینهة
عمومی اختالفهای سازشناپذیر زوجین به حساب آورد (ر.ک؛ همان.)686 :
البته نمیتوان نادیده گرفت كه آیة  84سورة نسهاء پیشهنهاد سهوم را بها اسهتفاده از واژة
«ضَرَبَ :زدن» بیان میكند .ودود به استناد لسانالعرب میگوید «ضَهرَبَ» لزومهاً بهه معنهای
فشار یا خشونت نیست؛ به عنهوان مثهال ،در قهرآن در عبهارت «ضَهرَبَ اهللُ مَهثَالً :...خداونهد
مثالی طرح میكند ،»...بهكار رفتهاست .همچنین ،زمانی كه كسی جایی را ترک میكنهد،
یا سفری در پیش میگیرد ،از این واژه استفاده میشود .اما این كامالً مخالف با صیغة باب
تفعی این فع  ،یعنی «ضرب» به معنای مکرر یا بهشدت زدن اسهت .بها توجهه بهه خشهونت
شدیدی كه نسبت به زنان صورت میگرفت و در شرح حال صحابه به آن اشاره شدهاست
و نیز به واسطة اعمالی كه در قرآن محکوم شده (مث زنده به گور كردن دختهران) ،ودود
نتیجه میگیرد كه باید این آیه را به معنای تحریم خشهونت مهارنشهده علیهه زنهان دانسهت.
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بدین سان این آیه نه در مقام صدور جواز ،بلکه در مقهام بیهان محهدودیت شهدید اعمهالی
است كه علیه زنان در این مواقع بهكار میرفت (ر.ک؛ همان686 :ه.)648
اما واژة «طاعة» در این آیه نیاز به مالحظات مربوط به زمینة متن دارد .آیهه مهیگویهد:
«اگر آنها فرمانبرداری (طاعة) كنند ،راهی علیه آنها نجویید» .این جملهة شهرطی دربهارة
زنان است و یک دستور نیست .به نظر ودود ،در پی وقوع ازدواجهای سلطهجویانه كهه در
میان مسلمانان و غیرمسلمانان در عصر نزول رواج داشت ،زنها مطیهع شهوهران بودنهد .بهه
شوهران دستور داده شده كه راهی علیه زنانی كه مطیع هستند ،نجویند (یعنی بر آنان سهتم
نکنند) و این تأكید بر رفتار مرد با زن است .قرآن هرگز به زنی دسهتور نهدادهاسهت كهه از
شوهرش اطاعت كند .قرآن هرگز نمهیگویهد كهه فرمهانبرداری از شهوهر ،ویژگهی «زنهان
برتر» است .عموماً به این سبب كه باور داشتند شوهری كه خانواده و از جمله همسهرش را
از نظر مادّی تأمین میكند ،سزاوار اطاعت است .حتّی در منین مواردی ،عرف جامعهه در
عصر نزول هی التزامی نداشت كه شوهر باید زنش را كتهک بزنهد تها از او اطاعهت كنهد.
منین تفسیری هی امکان بالقوة همگانی ندارد و با اساس قرآن و سنّت ،مغهایر اسهت .ایهن
امر متضمن بدفهمی شدید از قرآن ،به منظور تأمین كمبود خویشتنداری در بعضهی مهردان
است (ر.ک؛ همان.)648 :
در باب ارتباط نفقه و اطاعت ،ودود معتقد است كه میتوان دیهد كهه حتّهی شهوهرانی
كه ناتوان از تأمین همسرانشان یا بیمی به این كارند ،معتقدند كه بایهد اطاعهت شهوند .در
واقع ،این خصوصیت متداول ازدواج در میان مسلمانان ،تنها نمونهای از تصهویر مهردان بهه
عنوان رهبران ذاتی است كهه شایسهتة اطاعهت هسهتند .اعتقهاد بهه لهزوم اطاعهت از شهوهر،
یادگاری از ازدواجهای سلطهجویانه است و به تاریخ مسلمانان اختصاص ندارد .البتهه ایهن
نوع ازدواج گسترشی نداشتهاست و امروزه زوجها به دنبال شهریکی بهرای بهبهود عهاطفی،
فکری ،اقتصادی و روحی هستند .این سازگاری بر مبنای احترام و عزت متقابه اسهت ،نهه
بر اساس سرسنردگی زن در برابر مرد .تلقهی كنهونی از خهانواده ،واحهدی دارای حمایهت
متقاب و آداب اجتماعی است ،نه بنیانی برای به بردگی كشیدن زن به دست مهردی كهه او
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را به باالترین قیمت میخرد و آنگاه بدون اینکه هی اهمیتی برای ابعاد برتهر رشهد انسهانی
او قائ شود ،تنها حوایج مادّی و جسمانی او را تأمین میكنهد (ر.ک؛ همهان646 :هه.)641
اگر قرآن تنها این یک نوع ازدواج را مطرح كرده بود ،در ارائة الگویی سازگار بها نوسهان
نیازها و لوازم تمدنهای در حال توسعة جهانی ناكام میماند .در عهو  ،قهرآن بهر عهرف
زناشویی در عصر نزول متمركز میشهود و بهر كهنشههای شهوهران در برخهورد بها زنهان،
قیودی را اعمال میكند (ر.ک؛ همان.)641 :
در بررسی این آیهه ،از نقهاط قهوّت تفسهیر ودود ایهن اسهت كهه وی سهعی در بررسهی
واژگان مذكور در تمام آیات قرآن نموده است و بهه طهور معمهول تهالش نمهوده كهه ایهن
واژگان را از خاص بودن برای زنان دور نماید و به مردان نیز نسبت دهد ،اما اینکه همواره
فراسیاقی حركت نمودهاست و به شأن نزول و سیاق آیات توجه ندارد ،خهود جهای بحهث

است و همین مسئله بهراحتی نظرات تفسیری وی را در بوتهة نقهد مفسهران ریشههدار قهرآن
قرار می دهد كه در حقیقت ،ودود در منین مواردی و در مقابله بها آنهان ،از پهسی دفهاع از
نظرات خویش برنخواهد آمد.

 .9نقد و برردی کلی آرای ودود
ودود به طور عام در بررسی ریشة لغوی واژگان قرآنی كم توجه است و تسهلط كهافی
بر زبان قرآن ندارد ،اما از نقاط قهوت وی در ایهن زمینهه ایهن اسهت كهه سهعی در بررسهی
واژگان مذكور در تمام آیات قرآن به طور همزمان نمودهاسهت و بهه طهور معمهول تهالش
نموده كه این واژگان را از خاص بودن برای زنان دور نماید و به مردان نیز نسبت دهد ،اما
اینکه همواره فراسیاقی حركت نمودهاست و به شأن نزول و سهیاق آیهات توجهه نهدارد ،از
مهم ترین دالی موفم نبودن وی است و همین مسهئله بههراحتهی نظهرات تفسهیری او را در
بوتة نقد مفسران اصی قرآن قرار میدههد كهه در حقیقهت ،ودود در منهین مهواردی و در
مقابله با آنان از پهس دفهاع از نظهرات خهویش برنخواههد آمهد .وی بهه نسهبت احادیهث و
روایات كامالً بیتفاوت است و نگاه صرف جنسهیتی ،وی را از نگهاه فراجنسهیتی و انسهان
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مدار به تفسیر بهدور میدارد و نتیجة این رویکرد (زنانه) در واقع ،زمینهساز تفسیر مردمدار
خواهد بود و در نتیجه ،این نگاهها مولد نابرابری نگاه به انسانیت خواهند شد و یها حتّهی از
حیطة «هرمنوتیک توحیدی» فض الرّحمن كهه ههدف اصهلی آن رسهیدن بهه نظهر خداونهد
متعال است ،فاصلة معناداری دارد.
اگرمه توجه به بُعد فقهی قرآن الزم است ،اما نباید مشم بسته گفتمهان قهرآن را اساسهاً
فقهی در نظر گرفت .ودود بهخوبی به برابری معنوی میان مهرد و زن در آیهات مربهوط بهه
آغاز خلقت ،مقام خلیفةالهی و نیز مسئولیت یکسان در برابر كرده های خود توجه می كند،
اما دربارة آیات فقهی مندان توجهی به زمینة آن هها نمهی كنهد و آن هها را خهارج از زمینهة
فرهنگی خود بررسی میكند .مطابم نظریة دوحركتی فض الرّحمن ،ودود معتقد است كهه
روش محدود كردن موارد خاص به بافت معین ،استخراج اصولی كه مبنای قهرآن در ایهن
موارد بودهاست و آنگاه بهكهار بسهتن ایهن اصهول در مهوارد خهاص ،دیگهر در بافهتههای
گوناگون فرهنگی را تنها اعضای جامعهای میتوانند انجام دهند كهه آن اصه بایهد در آن
اِعمال شود .از این رو ،در این روش ،هی تفسیری از قرآن را هرگز نمی توان تفسهیر نههایی
دانست.

نتيجهگيری
6ه روش شناسی ودود دو بُعد دارد :یک بُعد آن بحث هرمنوتیکی است كه به صهورت
كلی استفاده می كند و بُعد دیگر ،روشی است كه در تفسهیر زنانهة قهرآن بهه كهار مهی بهرد.
روش ودود به نوعی روش تفسیر موضوعی است و روش دیگر او ،روش تفسیر آیه به آیه
است .البته یکی از روش های دیگر ودود ،عام و خاص است .ودود معتقد است كه آیهات
قرآن با توجه به شرایط خاص نازل شدهاند ،اما روح كلی حاكم بر قرآن ،عام است.
1ه ودود خردهروشهایی هم دارد .مهمترین خردهروش ودود در نگاه بهه مهتن روشهی
زن گراست .وی همواره سعی دارد نقش خهود بهه عنهوان یهک زن را در برداشهت از مهتن
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برجسته نماید .به عنوان یک هرمنوتیسهتِ زن ،اگهر ودود بخواههد بهه تفسهیر قهرآن دسهت
بزند ،نیاز به مند روش دیگر در تفسیر متن دارد .ودود خودش را یک مفسر زن می داند و
معتقد است كه باید یک تفسیر با صدای یک زن وجود داشته باشد ،نه صرفاً مفسهری كهه
زن است و جنسیت او در تفسیرش تهأثیر نمهی گهذارد ،بلکهه مفسهری كهه جنسهیت وی در
تفسیرش اثرگذار است كه منین نگاهی كامالً با «هرمنوتیک توحیهدی» فضه الهرّحمن در
تضاد است.
8ه وی تمركهز خاصهی بهر تفسهیری زنانهه از ایهن آیهه دارد كهه قهرآن بهه زنهان پیهامبر

می گوید :وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَةهِلِیَّة الْأُولَی .او معتقد است كه تبهرج
مشک دارد؛ حال مه تبرج را زن انجام دهد ،مه مرد .در حقیقت ،ودود آیهه را فراسهیاقی
در متن بررسی نموده كه این امر از دید مفسران و قرآنپژوهان جای نقد است.
4ه الگوی هرمنوتیکی ودود برای تأیید نتایج متن بها سهه جنبهه از مهتن سهروكار دارد و
اغلب تفاوتهای عقیدتی به دلی تفاوت در تأكید به این سه جنبهه ناشهی مهیشهود :الهف)
زمینهای كه متن در آن نوشته شدهاست (در باب قرآن ،فضایی كه در آن نازل شدهاسهت).
ب) تركیب دستور زبانی متن (آنچه را می خواهد بگویهد ،مگونهه مهی گویهد) .ج) كلیهت
متن یا جهانبینی آن.
9ه ودود معتقد است كه به استثنای آیین ها و مناسک عبادی كهه اساسهاً غیرقابه تغییهر
هستند و باید از آنها پیروی كرد ،بخشهای دیگر قهرآن كهه عهام دانسهته مهیشهوند و نهه
مختص بافت خاص ،لزوماً تقلیدی نیستند .مواردی را در قرآن كهه مخهتص عربسهتان قهرن
نخست هجری است ،باید به همان بافت محدود كرد ،مگر آنکه بتوان از آن موارد ،مبنایی
عامتر برای فهم و كاربرد قرآن به دست داد.
1ه آیة  131سورة بقره كه می فرماید :وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَـا
رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّـهَدَاء أَن تَضِـلَّ إْحْـدَاهُمَا فَتُـذَکِّرَ إِحْـدَاهُمَا

األُخْرَُ .ودود معتقد است كه  1زن ذكرشده در آیه ،هر دو شاهد نیستند ،بلکهه زن دوم
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متههذكر و حههامی زن اول اسههت .در جامعههة مردسههاالر آن زمههان ،نگههاه مههردم بههه زن ،نگههاه
شهروند درجة دوم بود و زن باید از سوی همجنس خود حمایت می شهد و اگهر قهرار بهود
فرمول دو به یک باشد ،باید قرآن میگفت به جای دو مرد ،مهار زن باید شهادت بدهند.
7ه آیة  84سورة نساء میفرمایهد :الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّـلَ اللّـهُ بَعْضَـهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِ َ اللّهُ وَالالَّتِی
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْـنَکُمْ فَـالَ تَبْغُـواْ

عَلَیْهِنَّ سَبِیالً إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا.

در این آیه ،ودود قوامیت را به معنای حفظ و نگهداری و ایجهاد همهدلی و مشهاركت
می داند و دربارة واژة «قانتات» مهیگویهد كهه ایهن واژه اغلهب بهه غلهط «فرمهانبردار» معنها
شدهاست .همچنین ،وی معتقد است واژة «نشوز» نمیتواند به معنای نافرمانی شهوهر باشهد،
بلکه نشوز را نوعی ناهنجاری میان زوجین میتوان دانست .به طور كلی ،وی زدن زنهان را
رد میكند.
3ه اگرمه آمینه ودود خود را فیمینیسم به شهمار نمهیآورد ،امها در عمه وی درصهدد
تفسیری زنانه از قرآن با تعصبات زنانه است .بنهابراین ،در حقیقهت ،وی یهک فیمینیسهم بهه
معنای واقعی كلمه است و زمینهساز تفسیری مردمدار از قرآن كهریم مهیباشهد؛ مراكهه بها
نگاه جنسیتی او به متن ،عالوه بر اینکه نتوانسته كمکی به تولید محتهوایی جهدی در تفسهیر
قرآن داشته باشد ،بلکه بیشتر نگاهها را از هم متمایز میكند.
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