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 مقدمه

تمادي تفاسیر گوناگونی از قرآن همواره در طول قرون م

کریم صورت پذیرفته و ادبیاتی غنی در این حوزه را به 

ها و  است. تفسیر قرآن داراي روش وجود آورده

ترین  توان یکی از مهم هاي مختلفی است که می گرایش

ها در سده اخیر را گرایش اجتماعی در  این گرایش

دانست. این گرایش که مشکالت اجتماعی  تفسیر

است، به  جوامع اسالمی را کانون توجه خود قرار داده

شود. یکی از انواع تفاسیر  چند دسته تقسیم می

اجتماعی که در چند دهه اخیر رشد چشمگیري داشته و 

ابتدا در جهان غرب و سپس در جهان اسالم محل بحث 

و تبادل نظر بوده، تفسیر قرآن با گرایش فمینیستی 

  باشد. می

م دو موج فمینیستی متفاوت به تاکنون جهان اسال

» فمینیسم با اسالم«است. در اولین موج که  خود دیده

شود، زنان تنها در پی احقاق حقوق خود و  خوانده می

اصالح جایگاه زن در اجتماع هستند. اما در موج دوم، 

آنها درصدد تفسیر قرآن کریم برآمده و خوانشی 

اول دهند. اگرچه موج  متفاوت از آن ارائه می

هاست که وارد کشور ایران شده، اما موج دوم هنوز  سال

ها، منتظر ورود به کشورمان است. این  در پشت دروازه

اي  موج اخیر فمینیسم که مدعی روش تفسیري ویژه

در مقابل تفاسیر کالسیک است، هویت  خود براي

مستقل تفسیري خود را در دو بعد مجزا به منصه ظهور 

سلبی و ایجابی، اصول تفسیري  گذاشته و در دو جنبه

است: در بعد سلبی، اصولی تفسیري  خود را تعبیه نموده

 این را به منظور نقد تفاسیر کالسیک خلق کرده و از

است.  تفسیري سنت بردن سوال زیر درصدد رهگذر،

در حالی که در بعد ایجابی، اصول تفسیري این جریان 

رپایی با هدف بنوظهور در عرصه تفسیر قرآن کریم 

نوین در فهم قرآن، هویت جدید خود را  1اي شالوده

  دهد.  ارائه می

 از توان می را فکري جریان این اولیه تاثیرات

 همچون اسالم جهان غربِ در پیش، سال سی حدود

نمود. اما به مرور این  مشاهده الجزایر و مصر کشورهاي

است. شایان  موج در سراسر جهان اسالم انتشار یافته 

هاي متفکران این حوزه منحصر به  است که تالشذکر 

 آنان شود، بلکه هاي متفاوت قرآنی نمی ارائه برداشت

 در را قرآن از خویش آن هستند که فهم پی در همواره

هاي  نمایند. گستره این کوشش عملیاتی جامعه سطح

 عملی از برپاکردن نماز جماعت به امامت یک زن تا

 را زنان طتوس جامعه یک هدایت و رهبري

شود همگی از قرآن  گیرد؛ اموري که ادعا می دربرمی

  برداشت شده و اسالم ناب محمدي است.

از آنجا که این موج هنوز به طور گسترده وارد 

توان با تحلیلی مناسب جهت شناسایی  کشور نشده، می

این پدیده نوظهور و نقد و بررسی آن، پژوهشگران 

هاي عملی  ین زمینه گامعلوم قرآن را آگاه کرده تا در ا

برداشته و درنتیجه حرکتی پیشگیرانه در این عرصه 

صورت پذیرد. مقاله حاضر در راستاي معرفی و نقد 

کوشد تا براي نخستین بار، این گرایش  موج دوم می

هاي شاخص آن را معرفی  و چند تن از چهره 2تفسیري

نموده، به دو سوال مشخص پاسخ دهد: نخست این که 

رایش تفسیري فمینیستی چیست؟ دوم: چه اصول گ

                                                 
1. construction 

 آن تفسیر، در فمینیستی گرایش از منظور است ذکر به الزم. 2

 تفاسیر به نسبت متفاوت گرایشی با آیات و ها سوره همه که نیست

 در برداشت تنها را خود تاثیر گرایش این بلکه شوند تفسیر سنتی

 به مرتبط احکام زن، جنس با مرتبطاي  گونه به که دارد آیاتی از

  .است فمینیستی مبانی و آنها
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اما از آنجا که بررسی  نقدي بر این اصول وارد است؟

هر دو جنبه اصول تفسیري این مکتب در این مقاله 

و انتقادي آن  گنجد، تنها به بررسی بخش سلبی نمی

پرداخته و جنبه ایجابی و ساختی آن را به مجالی دیگر 

  گذارد.  وامی

  

   بحث مفهومیچارچوب 

اي گذرا به تعریف گرایش  پیش از ورود به بحث، اشاره

هاي آن صورت  اجتماعی در تفسیر قرآن و ویژگی

شود که گرایش تفسیري فمینیسم از  گیرد و بیان می می

  گردد. هاي این گرایش تفسیري محسوب می زیرشاخه

  

  گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن

 علوم اندیشمندان آثار در متنوعی تفسیري يها گرایش

. برخی از این اند شده معرفی و شناسایی قرآنی

  فلسفی،  اشاري،  فقهی،  ها عبارتند از: ادبی، گرایش

 :ش1381 مهر، علوي(علمی   تاریخی،  اخالقی،  اجتماعی،

؛ شاکر، 38 ش:1382، اصفهانی  ؛ رضائی213

هاي تفسیري که در  ). یکی از این گرایش49: ش1382

وجه مفسران و اندیشمندان سده اخیر بیشتر مورد ت

تفسیر اجتماعی  قرآنی بوده و رشد چشمگیري داشته، 

  است.

 پیداست، آن نام از که همانطور گرایش این

از  اینرو از. کند می اتخاذ تفسیر در اجتماعی رویکردي

 تفسیر را اجتماعی مسائل با مرتبط آیات معموال طرفی

نون کا را جامعه مشکالت دیگر طرف از و نماید می

؛ 670 ش:1373 ایازي،(دهد  می قرار خود توجه

). 343  ش:1381 ،مهر علوي ؛279 ش:1380 مؤدب،

عالوه بر این، جنبه نوآوري در بیان مسائل مورد توجه 

گیرد، به نحوي که شیوه ارائه مطالب آنچنان  قرار می

جذاب است که مخاطب را به تفکر در موضوعات 

در آیات قرآن را در  قرآنی ترغیب کرده و انگیزه تدبر

 جهان بر حاکم دهد. این گرایش، سنتهاى او افزایش می

طریق، مدعی  این از نموده و تبیین را جامعه و هستى

 يها را برپایه راهنمایی اسالمى معضالت جامعه است

 هرگونه این گرایش تفسیري همچنین. کند حل می قرآن

 و جدید را رد کرده عصر و اسالم میان ناسازگاري

است  زمانه نیازهاي به اسالم مدعی پاسخگویی کامل

 ؛453و2/451 ق:1418 معرفت، ؛2/549 :تا بی ذهبی،(

  .)279 ش:1380 مؤدب، ؛128 ق:1420 یر،الصغ علی

هاي  هاي تفاسیر اجتماعی که در دهه یکی از گونه

اخیر گسترش بسزایی داشته و محل بحث متفکران و 

از قرآن است. » تفسیر فمینیستی«اندیشمندان بوده، 

هاي مسائل  لرزه گرایش فمینیستی که از پس

گرایی غربی در جهان اسالم و بازبینی جایگاه زن  انسان

شود، باعث خلق آثار  در جامعه اسالمی محسوب می

  ). 237 ش:1391است (پاکتچی،  متعددي شده

  

  فمینیسم و جریان تفسیري آن

ل دو مفهومی است که در مقام تحلیل شام 1»فمینیسم«

و  2»برابري جنسیتی«باشد؛ اول تصدیق  بخش می

که یک دین، جامعه و یا فرهنگ آنها را  -حقوق زنان

کند، اما چه بسا در  هاي مبنایی خود تأیید می در انگاره

هایی براي  نماید. دوم معرفی راه عمل از آنها منع می

تأمین این حقوق براي زنان و مردان به طور یکسان 

                                                 
1. Feminism 

) عبارت است از Gender equalityبرابري جنسیتی ( .2

هاي  تساوي ساخت اجتماعی مردانگی و زنانگی و دالّ بر نقش

 ).Giddens, 2009: 601اجتماعی یکسان دو جنس (
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)Giddens, 2009: 615رسد که پیش از  ). به نظر می

ورود به بحث در باب اصول تفسیري این جریان 

فکري، نگاهی گذرا به تاریخ فمینیسم در جهان اسالم 

  ضروري است.

 18مبدأ جریان فمینیسم به اواخر قرن 

گردد و ریشه در رویدادها و حوادث تمدن غربی  بازمی

سالم عملی به جهان ا -دارد. نفوذ این جنبش فکري

همزمان با ورود فرهنگ غربی از مجراي سلطه ظالمانه 

و استعماري در کشورهاي اسالمی است و ظهور 

  است. هاي زنانه از پیامدهاي آن بوده جنبش

 کشورهاي در تفکر این از موج دو تاکنون

 آن به که فمینیسم اول موجاست.  شده پدیدار اسالمی

 آغاز 19 قرن راواخ از شده و گفته 1»اسالم با فمینیسم«

 و تحصیالت افزایش پی در مسلمان زنان است، گشته

با تکیه بر مفاهیم فمینیسم غربی  جامعه، با بیشتر ارتباط

 رایج و سنتی از قرآن درصدد هاي برداشت و استفاده از

 قرن اواخر به اما نزدیک. اجتماعی بوده اند اوضاع تغییر

 در. وردکلید خ اسالم جهان در فمینیسم دوم موج ،20

 فمینیسم نوعی سمت به الگو تغییر یک شاهد دوره، این

 دینی و مذهبی گفتمان بر مبتنی منحصرا که هستیم

 آن اصلی مرجع و منبع که جنبش این. گرفت شکل

 این جریان .گرفت نام 2»اسالمی فمینیسم« بود، قرآن

 حقوق از را خود تمرکز فمینیسم، اول موج با مقایسه در

 عنوان به »اجتماعی برابري« و جنسیتی تساوي به زنان

 ,Badran(a)( داد تغییر کریم قرآن بنیادین اصل

2002: 199(.  

                                                 
1. Feminism with Islam 

2. Islamic feminism 

 این در اسالمی فمینیسم موج دو تفاوت واقع در

که موج اول براساس خودآگاهی سنتی از قرآن  است

در پی احقاق حقوق فردي و اجتماعی زنان است، در 

ن، یک گام به حالی که موج دوم براساس تفسیر قرآ

جلو برداشته و اساسا برابري جنسیتی را جزو 

 داند. همچنین متفکران هاي بنیادین قرآن می آموزه

 زن جایگاه به اسالم که بودند مدعی اول، موج فمینیست

 آن به عمل در اما ،است گذاشته احترام آنان حقوق و

 به اعتراض پی در بیشتر دلیل همین به. شود نمی اعتنایی

 خانواده و اجتماع بعد دو در زنان حقوق به جهیتو بی

دوم معتقدند که فهم  موج يها فمینیست مقابل، در. بودند

نتیجه آیات قرآن کریم نادرست بوده، در سنتی از

  از قرآن هستند. نوین هاي برداشت درصدد

کوشد  مقاله حاضر ناظر به موج دوم است و می

اصطیاد طلب را  تا اصول تفسیري این جریان اصالح

کرده و سپس آن را به بوته نقد بکشاند. اما پیش از بیان 

هاي  اصول تفسیري این مکتب، چند تن از چهره

  شوند. شاخص این عرصه به طور گذرا معرفی می

  

  هاي شاخص چهره

نواندیشان و متفکران متعددي در حوزه فمینیسم اسالمی 

شود چند  اند که در ادامه تالش می اظهارنظر کرده

 یت برجسته این جریان معرفی گردد. پیشاپیششخص

 طول در هنوز فمینیست نواندیشان که است ذکر به الزم

 و جامع تفاسیر تدوین به موفق گذشته دهه چند

 بیان بهاند.  نشده اسالمی تفسیري سنت همچون مستقلی

 از طیف این توسط گرفته شکل ادبیات هیچگاه دیگر

 بروز و ظهور »یتفسیرنویس« ژانر قالب در متفکران

 تنها سالیان، این طول در آنها بلکه ؛است نداشته
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 در را کریم قرآن آیات از برخی از خود يها برداشت

اند.  داده  انتشار خود پراکنده مقاالت وها  نگاري تک

 عنوان از نوشتار، این در که روست همین از دقیقا

 فکري جریان این به اشاره براي »تفسیري گرایش«

  .است شده استفاده

  

 ١نه ودود محسنآم

ترین چهره فمینیسم اسالمی دکتر آمنه ودود  برجسته

باشد. وي داراي  آمریکایی است که اصالتا آفریقایی می

دکتراي ادبیات عرب و مطالعات اسالمی از دانشگاه 

میشیگان است و در حوزه تفسیر و مطالعات اسالمی نیز 

الزهر تحصیل در دانشگاه قاهره و در حوزه فلسفه در ا

است. وي در مراکز مختلف علمی و تبلیغی  نموده

هاي متعددي نموده و نظریات قرآنی خود را  سخنرانی

هاي وي امامت  است. از مهمترین فعالیت بیان کرده

در نیویورك است که خواندن  2005نمازجمعه در سال 

نمازي آن را بر عهده داشت و مأمومین نیز  خطبه و پیش

 تحقیقات آمنه تخصصی و زن بودند. حوزهأعم از مرد 

است. مهمترین  »قرآنی مطالعات و جنسیت«ودود 

قرآن و زن؛ «کتاب وي که ناظر به تفسیر قرآن است، 

نام دارد.  2»بازخوانی متن مقدس از دیدگاه یک زن

اهمیت این متفکر فمینیسم اسالمی تا به جایی 

 هاي نظري و است که کتابی در ستایش تالش رسیده

که متشکل از  3عملی وي منتشر شده و در آن کتاب

مقاالت مختلف است، متفکران متعددي از فمینیسم 

                                                 
1. Amina Wadud Muhsin 

2. Quran and Woman; Rereading the Sacred 

Text from a Woman’s Perspective 

3. A Jihad for Justice; Honoring the Work and 

Life of Amina Wadud 

هاي آمنه  اسالمی اقدام به نوشتن مقاله کرده و از تالش

  اند. ودود تقدیر کرده

  

 ٤مارگوت بدران

دان خاورمیانه و متخصص مطالعات  بدران تاریخ

للی جنسیت است. وي عضو مرکز پژوهشی بین الم

- وودرو ویلسون و عضو ارشد دانشسراي اسالمی

تون است. او دو مقاله  مسیحی در دانشگاه جورج

را  5دائره المعارف قرآندر » جنسیت«و » فمینیسم«

دهنده شالوده فکري او در حوزه  تالیف کرده که انعکاس

باشد. البته وي جزو آن دسته از  فمینیسم اسالمی می

سالمی است که ابایی از به متفکران در حوزه فمینیسم ا

همراه داشتن لقب فمینیست ندارد و این مسأله در نام 

گذاري مقاله وي نیز مشهود است. این در حالی است 

که اندیشمندانی همچون آمنه ودود هیچ تمایلی در به 

همراه داشتن لقب فمینیست نداشته و قائل هستند که 

نیست، نظرات قرآنی آنان متعلق به هیچ گرایش فکري 

  بلکه کاشف از اسالم ناب محمدي است.

  

 ٦روت رادد

سال پیش مدرك دکتري خود را از 30روت رادد 

دانشگاه دنور آمریکا اخذ نمود. وي هم اکنون استاد 

دانشگاه هیبرو واقع در اورشلیم و عضو انجمن مطالعات 

آسیایی آن است که در حوزه تاریخ خاورمیانه  - آفریقا

هاي مطالعاتی  است. یکی از حوزه همطالعاتی انجام داد

                                                 
4. Margot Badran 

5. Encyclopedia of Quran 

6. Ruth Roded 



  1394بهار و تابستان  دوم، شماره  سوم، سال                       پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن        ـ   دوفصلنامه علمی/ 66

 

وي جایگاه زن در اسالم است که نظرات او در مقاله 

  است. آمده دائره المعارف قرآندر » زنان و قرآن«

  

  صول تفسیري گرایش فمینیستیا

این بخش اصول تفسیري انتقادي گرایش فمینیستی  در

 گیرد. اما از آن جهت که تفسیر مورد بررسی قرار می

 محسوب اجتماعی تفسیر يها زیرشاخه از فمینیستی

را  خود شاخه از متعددي يها ویژگی گردد و می

سازد، در پی بیان هر یک از این اصول،  منعکس می

اي گذرا به اصل مشابه آن در تفسیر اجتماعی  اشاره

گیرد تا بدین وسیله از یک طرف پیوستگی  صورت می

 این دو تفسیر روشن شود، و از طرف دیگر مطالب

  مورد بحث براي خواننده تبیین گردد.

  

  قرآن بر مردساالرانه عقیده تحمیل از هیز. پر1

، پرهیز از 1یکی از اصول تفسیري مفسران فمینیست

بر قرآن است. طبق این  2»مردساالرانه«تحمیل عقیده 

 فهم باعث قرآن به داوري در مراجعه پیش اصل هرگونه

ران با اشاره به این مفس. شود می آن از دار جهت غلط و

ذهنیت مردساالرانه تفاسیر کالسیک قائل هستند که 

براساس این تفکر غلط و ضداسالمی، مردان از زنان 

نظر آنان باشند. آنها ادعا  برتر بوده و زنان باید تحت

کنند که این تفکر نادرست در سنت تفسیري موج  می

توان تشخیص داد که این تفاسیر  زند و به سادگی می می

 :Ali, 2012(اند  وسط مردان نگاشته شدهت

                                                 
 جامع ن فمینیست، این نیست که تفاسیرمنظور از اصطالح مفسرا .1

 بلکه داده باشند، ارائه اسالمی تفسیري سنت همانند مستقلی و

 آثار کریم در قرآن از پردازان نظریه فمینیستی این يها برداشت

  است. داشته انعکاس آنان مختلف

2. patriarchal 

 ,Azam؛ Anwar & Ismail, 2012: 65؛ 125&124

 ,Hendricks؛ Badran, 2012: 159؛ 148 :2012

 :Lizzio, 2012؛ Khaki, 2012: 168؛ 237 :2012

 . )Taylor, 2012: 185؛ Prado, 2012: 39&41؛ 85

هایی ناظر به تفسیر با  ها مثال فمینیست

دهند که طبق ادعاي  دساالرانه ارائه میگیري مر جهت

است.  خودشان مورد قبول عامه مسلمانان نیز قرار گرفته

را مثال زده و آن را مؤیدي » ضرب«براي نمونه واژه 

دانند. در مقابل، این مفسران  براي خشونت علیه زنان می

» مثال زدن«و » آغاز کردن سفر«معانی دیگري از قبیل 

ا بر معانی مفروض در تفاسیر را بیان کرده و آن ر

دهند. همچنین آنها قائل هستند که  کالسیک ترجیح می

در سنت نبوي هیچ روایتی مبنی بر اینکه حضرت 

همسران خود را زده یا اینکه  صلی اهللا علیه و آله رسول

از خشونت در خانواده حمایت کرده باشد، یافت 

 ,Yacoob؛ Anwar & Ismail, 2012: 66شود ( نمی

2012: 160.(  

هاي مسلمان به بحث آفرینش آدم و  فمینیست

حوا نیز اشاره کرده و برداشت تفاسیر کالسیک مبنی بر 

دهند. آنان  آفرینش حوا از آدم را مورد انتقاد قرار می

با ذکر آیات مربوط به این بحث، قائل هستند که آدم و 

اند، نه اینکه حوا از  حوا هر دو از یک نفس آفریده شده

  ).Wadud, 1999: 18&19( 3آفریده شده باشد آدم

این اصل تفسیري در تفاسیر اجتماعی نیز مورد 

است. بدین نحو که یکی از  تاکید مفسران قرار گرفته

شرایط مفسران براي تفسیر کالم الهی به همراه نداشتن 

است.  زمینه ذهنی و اهداف از پیش تعیین شده پیش

                                                 
؛ نحل: 189اعراف: نید بهکجوع جهت مشاهده آیات مربوطه، ر. 3

  .11؛ شوري: 6؛ زمر: 21وم: ؛ ر72



 67 / یابیو ارز یمعرف م؛یقرآن کر ریدر تفس یستینیفم شیو همکار: اصول گرا یمیمحمود کر                                               

 

ر قرآن یکی از تطبیق آراي یک شخص یا گروه خاص ب

مصادیق تحریف معنوي قرآن است و باعث کج فهمی 

گردد. لذا ادعا  کالم وحی و هدایت راستین آن می

است که این مفسران از تعصبات افراطی به دور  شده

گیري خاصی  بوده و با رویکردي صادقانه و بدون جهت

  .)307 ق:1424 عبدالقادر،(پردازند  به تفسیر قرآن می

  

  اسرائیلیات و جعلی و ضعیف روایات زا پرهیز .2

اصل انتقادي بعدي عدم استفاده از اسرائیلیات و 

شود تفسیر  روایات ضعیف و جعلی است که باعث می

قرآن دچار انحراف شود. به عقیده مفسران فمینیست 

یکی از علل استفاده از این گونه روایات ناصحیح به 

دین گردد، ب برمیگیري خود مفسران کالسیک  جهت

گونه که در تفسیر آیات مرتبط با زنان، از روایاتی که 

نزدیک به عقیده شخصی خودشان بوده استفاده کرده و 

دهند.  تفسیري برگرفته از آراء و نظرات خود ارائه می

به گفته این مفسران، بکارگیري غلط این احادیث در 

است که تصویري منفی از  تفاسیر کالسیک باعث شده

کور در قرآن در ذهن عموم مسلمانان برخی زنان مذ

ایجاد شود و نه فقط این زنان، بلکه با یک تعمیم معنا، 

همه زنان خطري براي انحراف در جوامع اسالمی 

  .)Roded, 2006: 530&535( محسوب گردند

هاي متعددي در این زمینه  مفسران فمینیست مثال

ی کنند. به عنوان نمونه قائل هستند که در برخ بیان می

شود که حوا از دنده چپ آدم  از این احادیث بیان می

است. در حالی که آیات قرآن صریحا بیان  آفریده شده

کنند که زن و مرد هر دو در یک لحظه به عنوان یک  می

اند. در مثالی  زوج و از یک نفس واحد آفریده شده

دیگر مسئولیت هبوط آدم به گردن حوا انداخته 

یات قرآن تصریح دارند که آدم است، در حالی که آ شده

و حوا هر دو با هم وسوسه شده، رانده شده، توبه کرده، 

هاي  و در نهایت عفو شدند. لذا برخالف برداشت

کالسیک، هیچگونه تفاوت و برتري میان این دو وجود 

  .)Badran(a), 2002: 203ندارد (

 مفسران اجتماعی نیز با جدیت نسبت به اجتناب

دارند  بیان می ضعیف، و جعلی روایات و اسرائیلیات از

که بکارگیري این قبیل روایات باعث برداشت غلط از 

شود. اطالعات نادرستی  قرآن و تحریف معنوي آن می

که از این مجرا انتقال یافته، بسیاري از اعتقادات و 

رسوم خرافی را به همراه دارد که باعث گمراهی 

اجتماعی دقت  شود. لذا از منظر مفسران مسلمانان می

در استفاده از روایات براي تفسیر قرآن جهت دوري از 

؛ قطب، 361 ش:1373ایازي، (فهم نادرست الزم است 

  ).1/19تا:  ، بی مراغى؛ 2290 /4  ق:1412

  

  قرآن فهم در عقل آزادي .3

از دیگر اصول این گرایش تفسیري، آزادي عقل در فهم 

به نوعی  کههاي مسلمان  قرآن کریم است. فمینیست

 1هاي اصالح دینی جهان اسالم بخشی از جنبش

عقل را تنها منبع معتبر براي فهم شوند،  محسوب می

دانند. این مفسران از یک طرف، تفاسیر  قرآن می

                                                 
به علت احساس عقب ماندگی جهان اسالم از  بیستم قرن در .1

غرب چند نوع جنبش اصالح طلبی در میان مسلمانان شکل 

گرفت که یکی از آنها جنبش اصالحات دینی بود. متفکران این 

جنبش اعتقاد داشتند که مشکالت جهان اسالم ریشه در فهم 

دارد و براي اصالح واقعی کشورهاي نادرست از نصوص دینی 

مسلمان باید انقالبی در فهم دینی صورت پذیرد. برخی از مسائلی 

گرایی،  شد عبارتند از: انسان ها مطرح می که در این جریان

 ش:1391(پاکتچی،  فردگرایی، آزادي، برابري، جایگاه زن

  ).243و  236صص
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کالسیک را متهم به تحمیل عقیده مردساالري بر قرآن 

کنند و از طرف دیگر درصدد ارائه فهم جدیدي از  می

ینیست با کنارگذاشتن سنت قرآن هستند. مفسران فم

و قرآن را  تفسیري، بر تعقل شخصی خود تکیه کرده،

دانند، درنتیجه بدون استفاده  بهترین منبع فهم اسالم می

پردازند. به عبارتی  از منابع دیگر، به تدبر در قرآن می

ظاهر قرآن است دیگر مشی تفسیري آنها تفکر بر 

)Badran(a), 2002: 201(.  

برخی از این مفسران داللت آیه  به عنوان مثال

  الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم على«

هِموالنْ أَمبِما أَنْفَقُوا م ضٍ وعبر برتري  )34: نساء( »ب

مردان را باطل دانسته و در مقابل، آن را دالّ بر برتري 

کنند  آنها استدالل میاند.  زنان بر مردان تفسیر نموده

دلیل این امر در خود آیه بیان شده که چون مردان براي 

نمایند، پس  کنند و از آنان حمایت مادي می زنان کار می

 :Badran(b), 2002(زنان بر مردان برتري دارند 

دارند  . همچنین درباره مسأله چندهمسري بیان می)290

 که برخالف آراء مفسران کالسیک، این موضوع

شرطی را براي آن  حدذاته منتفی است، چون قرآن فی

 -رفتار صحیح یکسان نسبت به هر چهار زن - گذاشته 

تواند محقق شود، زیرا با توجه به  که اصال در عمل نمی

احساسات بشري، غیر ممکن است که یک مرد چندین 

زن را به یک میزان دوست داشته باشد. همچنین گهگاه 

قرآن تشکیک کرده و آن را در مصداق حجاب از نظر 

 :Roded, 2006(کنند  به معناي کلی عفاف تفسیر می

 احزاب سوره چهارم آیه برخی دیگر با اشاره به .)536

 مسئله اکراه روي از خداوند که هستند قائل

 :Badran(b), 2002است ( پذیرفته را چندهمسري

که به نوعی قائل به تاثیرپذیري خداوند و اشکال  )290

  .ات کمالی خداوند استدر صف

دیگر مثالی که در بین آراء فمینیستی دیده 

شود، اصل احترام به زنان است. آنها با اشاره به  می

هاي قرآنی زن که اغلب به صورت اضافه به نام  استعمال

مانند امرأه عمران، ام  -است یک مرد خاص آمده

دارند که این کاربردهاي قرآن  بیان می -موسی

اصل احترام به زن است و از آن نتیجه دهنده  نشان

زمانی الزم  هر گیرند که خطاب محترمانه به زنان در می

  ).Wadud, 1999: 32&33است (

مسأله آزادي عقل در فهم قرآن میان مفسران 

است. در این حوزه تفسیري نیز  اجتماعی نیز مطرح بوده

تفاسیر کالسیک مورد انتقاد قرار گرفته و رویکردي 

گردد. درنتیجه مفسر بر تعقل و  تفسیر اتخاذ می نوین در

شود و در پی  تفکر شخصی در نص قرآن متمرکز می

آید. برخی از این مفسران  تدبر در آیات الهی برمی

اجتماعی اعتقاد داشتند که اساسا فهم و تدبر در قرآن 

و نباید فهم خود را  است واجب تک تک مسلمانان بر

: تا بی رشیدرضا،(ند محدود به تفاسیر کالسیک کن

  .)2/606: تا بی ؛ ذهبی،26و1/15

  

   قرآن بخشهاي مختلف میان تضاد عدم اصل. 4

اصل دیگر مفسران فمینیست به انسجام اصول و اجزاء 

گردد. این مفسران معتقد هستند که قرآن  قرآن برمی

بینیِ  کریم به عنوان یک متن، روح کلی و در واقع جهان

بینی قرآنی داراي اصول  مختص خود را دارد. این جهان

بنیادینی است که غیر قابل انکار هستند. به طوري که 

خاصی از برخی آیات قرآن نماید   اشتاگر مفسري برد

که در تضاد با اصول بنیادین مفروض قرار بگیرد، 

ها باطل بوده و باید اصالح شوند.  این برداشت ضرورتاً

ترین اصول بنیادین قرآنی که این گرایش  از مهم

 برابري جنسیتی استاصل کند،  تفسیري بر آن تأکید می
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مطرح  بنیادیناصل که براي این گروه به عنوان یک 

. لذا هر فهمی از قرآن که معارض این اصل قرآنی است

 ,Badran(a)؛ ( باشد، از منظر این مفسران غلط است

  .)Wadud, 1999: 3؛ 201 :2002

به فهم مردساالرانه از قرآن  به عنوان نمونه آنها

کنند. به  اشاره مییادشده  پیشسوره نساء  34در آیه 

این برداشت که در بیشتر  گفته مفسران فمینیست، طبق

تفاسیر کالسیک به اشتباه وجود دارد، مرد بر زن برتري 

داشته، بر زن واجب است که تابع کامل مرد باشد و از 

بسیاري از حقوق شرعی خود محروم گردد. در حالی 

که این برداشت، خالف اصل بنیادین برابري جنسیتی 

د جدي بوده، اصلی که در آیات مختلف قرآن مورد تاکی

کنند که چون این تفسیر  قرآن است. آنها بیان می

مردساالرانه از برخی آیات قرآنی خالف یکی از اصول 

  بنیادین قرآن است، مردود بوده و نباید پذیرفته شود.

 

  فمینیست مفسران تفسیري اصول نقد

هاي  گفته بررسی شده و ضعف در این بخش اصول پیش

چه برخی مطالب ذکر گیرد. اگر  آن مورد بحث قرار می

شده و اطالعات جمع آوري شده توسط مفسران 

اي از اصول بیان  باشد، اما به پاره فمینیست صحیح می

به  اختصار به ادامه شده، انتقادات جدي وارد است. در

شود. می اشاره این نقدها أهم  

  

 به مردساالرانه گیري جهت اتهام بودن اساس بی. 1

  تفسیري سنت

داتی که این مفسران به تفاسیر کالسیک یکی از انتقا

گیري مردساالرانه در تفسیر است.  کنند، جهت وارد می

به این معنا که مفسران کالسیک عقیده مردساالري را 

وارد تفسیر نموده و نظر خود را بر قرآن تحمیل 

اند. در حالی که وقتی تفاسیر مختلف را بررسی  کرده

شود. مطالبی که در  کنیم خالف این نظر مشاهده می می

ورزي و  به دور از غرض سنت تفسیري بیان شده، نوعاً

هاي نادرست بوده و مفسران نهایت تالش  گیري جهت

اند تا مراد کالم الهی را آنگونه که هست  خود را نموده

  استخراج نمایند.

هاي  بخش عمده تعالیم قرآن آموزه اصوالً

انسان بما اعتقادي، اخالقی، و عملی است که ناظر به 

گیري مردساالرانه یا  هو انسان است و قابلیت جهت

ها شده  ساالرانه ندارد. آنچه باعث رنجش فمینیست زن

به موضوع  تعداد اندکی از آیات قرآن است که مستقیماً

است.  زنان پرداخته و یا آنان را با مردان مقایسه کرده

گیري براي مفسران کالسیک مرد  حتی اگر این جهت

گیري مردساالرانه در  توان آن را جهت باشد، نمیصحیح 

دانست، چون تفسیر قرآن و سنت » سنت تفسیري«

تر از تفسیر تعداد معدودي از آیات  تفسیري بسیار وسیع

  قرآن در موضوع زنان است. 

 اوقات اغلب در فمینیست همچنین مفسران

 وارد اشکال کالسیک تفاسیر به خواهند می که هنگامی

 کلی عنوان ذکر به کنند، رد را آنان اتنظر و کرده

 سنت آراء تمامی و کرده بسنده کالسیک تفاسیر

 رد را باشد داشته نظرشان با تضادي که تفسیري

اقتضا  نقد صحیح روش که حالی این در. نمایند می

منبع،  دقیق ذکر با دارند انتقاد آن به که را مطالبی کند می

  .نمایند نبیا موضع شاهد، و ادله قانع کننده

توان بر صحت نیت و عمل سنت  از دالیلی که می

تفسیري اقامه کرد آن است که حتی زنانِ مفسر که 

مجموعه قرآن و نه فقط آیات خاص مرتبط به زنان را 

اند که  هایی از قرآن داشته اند نیز برداشت تفسیر کرده

هاي سنت تفسیري است. این بیانگر آن  مشابه برداشت
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هاي کالسیک از قرآن منحصر در  است که برداشت

هاي تفسیري توسط  جنس مذکر نبوده و این برداشت

اصفهانی  است. براي مثال بانوي زنان نیز صورت گرفته

 کند که مردها غالباً سوره نساء بیان می 34در تفسیر آیه 

در تدبیر، تحمل شدائد و نیرومندي، از زنان برتر بوده و 

زندگی مسائل طفی با زنان تا حدودي احساساتی و عا

 62 /4 ش:1361 ،اصفهانی  کنند (بانوي برخورد می

). همچنین درباره موضوع چندهمسري نیز تفسیري 63و

همانند تفاسیر کالسیک ارائه نموده و بر مبناي نص 

 اند (بانوي قرآن، عدالت بین زنان را شرط دانسته

). این تشابه آراي 11و10 /4 ش:1361 ،اصفهانی 

مفسران زن و مرد حکایت از یک مشی  تفسیري بین

تفسیري واحد دارد و آن تالش براي فهم صادقانه کالم 

  الهی است. 

در واقع مفسران کالسیک تفسیري از آیات ارائه 

دانستند و هرگز خواهان  صحیح می اند که حقیقتاً نموده

هاي نادرست عقیده خود را  فرض این نبودند که با پیش

همانگونه که زنان مفسر بر قرآن تحمیل کنند، 

اند. در مقابل،  غیرفمینیستی نیز چنین عمل نموده

ها داراي  بسیاري از آراي تفسیري فمینیست

ساالرانه است، تا حدي که برخی، از  هاي زن گیري جهت

  اند! سوره نساء برتري زن بر مرد را نتیجه گرفته 34آیه 

ه به این نکته نیز باید توجه داشت که اکثریت قریب ب

اتفاق مفسران قرآن، هم در دوران متقدم و هم در زمان 

معاصر مرد هستند و ما زنان غیر فمینیست را در عرصه 

بینیم. این بدان معنا است که با  تفسیر قرآن کمتر می

توجه به ضوابط و اصول تفسیر که رعایت آنها براساس 

قوانین سنت تفسیري بر همه الزم است، اگر مفسران زن 

کردند به دلیل  یست نیز به تفسیر مبادرت میغیر فمین

رعایت اصول و ضوابط مشترك تفسیري، به همان 

یافتند که مردان مفسر به  برداشت و تفسیري دست می

  اند.  آن رسیده

  فمینیستی تفسیر افراطی آراي. 2

مفسران فمینیست قائل هستند که مفسران کالسیک در 

ع مردان تفاسیر خود دچار افراط در نظرات به نف

اند. این در حالی است که وقتی به نظریات  شده

فمینیستی مراجعه شده و آراي آنها مورد بررسی قرار 

ساالرانه و رویکرد افراطی در  گیري زن گیرد، جهت می

تفسیر به نفع زنان مشهود است، به طوري که این نظرات 

و  لغت، اهل مفسرین، فهم با تفسیري در تعارض جدي

است. براي مثال همانگونه که گفته شد  متخصصان سایر

سوره نساء، برتري زن  34برخی از این مفسرین از آیه 

خالف  گیرند، در حالی که این کامالً بر مرد را نتیجه می

کار رفته در آیه است.  قواعد زبان عربی و مفردات به

اند  همچنین حجاب را امري باطنی مانند عفاف دانسته

دین است. این نوع تفسیر که خالف دستورات صریح 

طرفه به آیات  هاي یک گیري ناشی از افراط و جهت

قرآن است. در حقیقت مفسران فمینیست خالف ضابطه 

اند که  ادعا شده خود عمل کرده و همان را مرتکب شده

 سنخ از نظراتی کردند. بنابراین چنین از آن نهی می

 بر فمینیسم تفکرات خاص تحمیل بوده و رأي به تفسیر 

آنان به دلیل تعصب و افراط در  .است الهی مقدس متن

عقاید فمینیستی، اصول فمینیسم را مبنا قرار داده و 

  کنند.  آیات قرآن را منطبق بر آنها تفسیر می

  

  اسرائیلیات  و جعلی روایات از استفاده. 3

و ورود آن به عرصه وجود روایات جعلی و اسرائیلیات 

اندیشمندان اسالمی تأیید و توسط علماي و تفسیر قرآن 

کننده در تفسیر  بر لزوم پرهیز استفاده از این منابع گمراه

 ؛315-1/314 ش:1386(بابایی،  است قرآن تأکید شده
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؛ 1/491 :م1948؛ زرقانی، 1/182تا:  ذهبی، بی

  ).2/92 ق:1418معرفت، 

به رغم اینکه استفاده از روایات جعلی و اسرائیلیات در 

 روایاتی آن صحیح نیست، گهگاه چنینتفسیر آیات قر

خورد. براي  با مراجعه به سنت تفسیري به چشم می

مثال دو نمونه از روایاتی که براساس آنها حوا از دنده 

چپ آدم آفریده شده و مسئول هبوط آدم به زمین 

است، از اخبار نادرستی است که در برخی تفاسیر 

 :ق1412است (طبري،  کالسیک انعکاس داده شده

21/21.(  

اما باید توجه داشت عالوه بر اینکه تنها در 

اي از تفاسیر کالسیک تعدادي اسرائیلیات و  پاره

روایات مجعول به کار رفته، در سایر موارد، این امر 

است. لذا  عامدانه و براي تحریف آیات صورت نگرفته

اتهام کلی به سنت تفسیري مبنی بر استفاده از 

ست. این اشکال در حالی به برخی اسرائیلیات سزاوار نی

است که خود مفسران  تفاسیر کالسیک وارد شده

فمینیست به وضوح این روایات ضعیف و جعلی را به 

هاي  هاي عجیبی را مطابق با دیدگاه کار بسته و برداشت

  کنند. فمینیستی خویش مطرح می

یکی از این روایات مجعول که در برخی آثار 

و إِذا سأَلْتُموهنَّ «تفسیر آیه فمینیستی ذکر شده، در 

 و قُلُوبِکُمرُ لأَطْه کُمجابٍ ذلح راءنْ ونَّ مئَلُوهتاعاً فَسم

...ًولَ اللَّهسأَنْ تُؤْذُوا ر ما کانَ لَکُم احزاب( »قُلُوبِهِنَّ و: 

است. براساس این روایت همسران  استفاده شده )54

مورد آزار جنسی  آله صلی اهللا علیه و حضرت رسول

 :Roded, 2006(ها قرار گرفتند  توسط برخی از مهمان

از اساس . در حالی که این روایت )526 & 525

صحیح نبوده و منبع این اخبار، روایات جعلی و 

  اسرائیلیات است.

هاي عجیب دیگر براي استفاده از  یکی از مثال

 اسرائیلیات در آثار فمینیستی، بلقیس است. براساس

 خود زنانه این روایات، ملکه سبأ با زیرکی و جذابیت

 از سر مناسب موقعیتی در و شده نزدیک پادشاه یک به

کرده  مجبور را پادشاه وزراي سپس. کند می جدا تنش

همچنین یکی . نمایند اثبات او به را خود وفاداري که

هایی بود که براي  هاي زیرکی او، هدیه دیگر از نشانه

فرستاد. بدین ترتیب که عالوه بر  السالم علیه سلیمان

 100غالم جوان در لباس دختران و  100طال و نقره، 

کنیز جوان در لباس پسران نیز جزو هدایا بودند. این 

را  ییها ویژگی مفسران براساس روایات اسرائیلی، چنین

وي شایسته  که هستند قائل و کرده بیان بلقیس براي

براي حاکمیت یک زن بر  فرمانروایی و الگویی مناسب

 صفاتی چنین تاریخ طول جامعه اسالمی است، اما در

اعتنایی  به زنان بی و اختصاص یافته مردان به تنها

  ). Roded, 2006: 533است ( شده

  

  رأي به  تفسیر . 4

 اندیشه و نظر که است تفسیرى از عبارت رأى به تفسیر

رست یا باشد. این رویکرد ناد مى استنباط محور مفسر،

هاي فکري است و یا ریشه در  گیري به دلیل جهت

استبداد رأي و عدم استفاده از ابزار فهم صحیح قرآن 

 :تا بی ؛ ذهبی،39 ش:1376 مبارکه، دارد (ایزدي

 معرفت، ؛1/518 :م1948 زرقانی، ؛1/264-265

  ).70-1/69 ق:1418

از قواعد مورد توجه جمیع مفسران فمینیست نیز 

 فهم کالم الهی است که در عمل به تفسیرآزادي عقل در 

شود. بدین ترتیب که آنان معتقدند باید  رأي منجر می  به

هاي تفاسیر کالسیک عبور کرد و تفسیري  از محدودیت

مبتنی بر عقل و فهم همه بشریت به دست داد. اما 
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گیرد،  بین قرار می هنگامی که فهم این مفسران زیر ذره

 هاي فرض جمله پیشهاي گوناگونی از فرض پیش

 به نسبت حقوقی و شناختی، معرفت شناختی، جامعه

گردد. این  زن در آراء آنان نمایان می جایگاه

ها مبناي عقلی و برهانی ندارد، بلکه آنچه  فرض  پیش

نامند، چیزي جز تراوشات، اوهام ذهنی و  آنان عقلی می

رأي نیست. این امر گامی فراتر از تفسیر   به تفسیر

بر عقل بوده و بیشتر تطبیق است تا تفسیر. به این  مبنتی

است، بلکه  دلیل که اخذ عقیده از قرآن صورت نگرفته

است. بنابراین،  اي خاص بر قرآن تحمیل شده عقیده

مفسران فمینیست برخالف ادعاي خود عمل کرده و 

 همان انتقادي که به سنت تفسیري ایراد نمودند، بر خود

هاي بارز این پیش  از مثالآنان وارد است. یکی 

هاي نادرست، استخراج اصل احترام به زن با  فرض

هاي قرآن به زنان بدون ذکر نام است.  اشاره به خطاب

در حالی که آنها هنگام تفسیر چشم خود را به روي این 

رود که ذکر  اند که احتمال این هم می حقیقت بسته

به مردان مستقیم نام مردان حاکی از احترام ویژه قرآن 

  است. باشد، در حالی که نام زنان به ندرت ذکر شده

  

  . بی اعتنایی به سیاق5

 از است عبارت پیوسته، لفظى قرینه تنها عنوان به سیاق

 سایه کلمات از اى مجموعه بر که کلى ساختارى

 .گذارد مى تأثیر آنها از خداوند مراد فهم در و افکند مى

 یکى ها، جمله مفاد و ها واژه معناى تعیین سیاق در تأثیر

 در اسالمى دانشمندان که است محاوره عقالئى اصول از

کنند  مى استفاده آن از همواره دینى، متون ظواهر فهم

 علوم دانشمندان و مفسران. )93-92 ش:1383(رجبی، 

 بدان کریمه آیات تفسیر در خود اینکه ضمن نیز قرآنى

 آیات مفاد فهم و ها واژه معناى تعیین در و نموده توجه

 در آن چشمگیر تأثیر به اند، گرفته کمک آن از کریمه

 ش:1386(بابایی،  اند کرده تصریح قرآن آیات مفاد فهم

 ؛1/528 :م1948 زرقانی، ؛1/277 :تا بی ؛ ذهبی،105

  .)335و  2/313 ق:1410زرکشی، 

از همین رو، یکی از نقدهاي وارد بر تفسیر 

ها  آیات از سیاق سوره فمینیستی، تفکیک و تجزیه متن

نقیض از آیات  و هاي ضد قرآن است که سبب برداشت

ها  هاي نادرست فمینیست گردد. بخشی از برداشت می

گردد که به آیات قرآن به عنوان  به این حقیقت برمی

اجزایی مستقل برخورد شده و تنها به یکی از معانی 

است. براي نمونه، تفسیر نادرست از  لغوي اکتفا شده

تعدد «و  »حجاب«، »ضرب زنان«آیات مربوط به 

گردد. اصل توجه به سیاق  به این واقعیت برمی »زوجات

 میان تضاد عدم توان به نوعی ناظر به همان اصل را می

آن دانست که  بنیادین اصول و قرآن مختلف هاي بخش

اند، اما در عمل، از آن  ها مدعی آن شده خود فمینیست

توان اصول بنیادین قرآن را  می اند. چگونه غفلت کرده

به دست آورد؟ مفسر باید به جاي تمرکز بر آیات 

هاي خود،  فرض شده جهت اثبات عقاید و پیش تفکیک

سیاق سوره را مورد توجه قرار داده تا بتواند اصول 

بنیادین را در رابطه با موضوع مورد بحث آیه کشف 

  کند.

  

 گیري نتیجه بحث و 

هاي  تواند یکی از شاخه ه نوعی میتفسیر فمینیستی که ب

گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن کریم محسوب شود، 

 جلب خود هاي اخیر به در دهه را بسیاري توجه

در این گرایش  شده است. اولین اصل مطرح نموده

، پرهیز از تحمیل عقیده مردساالرانه بر قرآن تفسیري

گیري  است که طبق این اصل هرگونه تفسیري که جهت
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ردساالرانه داشته باشد، مردود است. اصل بعدي پرهیز م

از روایات جعلی و اسرائیلیات است که مفسران 

فمینیستی با توجه به این اصل، کاربرد این روایات را 

اما در عمل و آنجایی  دانند در فرآیند تفسیر باطل می

خواهند رویکرد فیمینیستی خود ار اثبات کنند از  که می

کنند و به روایات اسرائیلی  طی میاین اصل خود تخ

. آزادي عقل در فهم قرآن، دیگر اصل کنند استناد می

دهد تا  این گرایش تفسیري است که به مفسر اجازه می

سنت تفسیري را به کلی کنار گذاشته و تنها به تعقل و 

تدبر خود اکتفا کند. در آخرین اصل نیز عدم تضاد 

نیادین آن مطرح هرگونه برداشتی از قرآن با اصول ب

  گردید. 

گفته  در گام بعدي نقد و بررسی اصول پیش

است. نقد اول بی اساس بودن اتهام  صورت گرفته

گیري مردساالرانه به سنت تفسیري است. نقد  جهت

بعدي افراطی بودن آراي تفسیر فمینیستی بوده، به 

ساالرانه در آن مشهود است.  گیري زن طوري که جهت

رأي و  به ت جعلی و اسرائیلیات، تفسیراستفاده از روایا

تحریف معنوي قرآن، بی اعتنایی به سیاق نیز دیگر 

نقدهاي وارد بر این گرایش تفسیري است که ناشی از 

  آزادي نامحدود و بدون ضابطه عقل در فهم قرآن است.
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