
نقد مبانی تاریخ مندی در تفاسیر زن محور از قرآن

** *     مرضیه محصص آتنا بهادری

 چکیده
یکی از رویکردهای مفســران زن محور، با هدف هجمه به برداشــت های مردســاالرانه از قرآن، 
رویکرد تاریخی اســت. برخی با اشــاره به تحوالت گوناگون تاریــخ جاهلی و عرب عصر نزول، 
در طراحی الگویی متفاوت برای اثبات برابری جنســیتی تالش کردند. بایستگی تحقیقات منسجم 
به فراخور زمینه ســازی بــرای طرح آراء و نظرات مختلف موجب شــد، پژوهش حاضر با روش 
توصیفی-تحلیلــی به تقریری از دیدگاه های تاریخی نگر مفســران زن مدار بپــردازد و مبانی آن را 
تحلیل و بررســی کنــد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی اســت که مفســران زن محور از طریق 
تأکید بر ضرورت خوانش تاریخ مند قرآن ذیل آیات فسخ نکاح، تعدد زوجات و حجاب رهیافت 
باورهــای ناصواب در تشــریعات قرآنی مربوط به زنان را نتیجه می گیرنــد؛ لذا مانایی آموزه های 
قرآنی و همچنین کفایت احکام تشریعی در حوزه ی زنان را مخدوش می کنند. از منظر نگارندگان 
این پژوهش مبنای منشأ شــناختی و انسان شــناختی نگره ی مذکور محل نقد و بازاندیشــی است؛ 
تنزل دادن احکام تشــریعی زنان در ســنت پیامبر )( در بافت فرهنگی به تضییع محتوا و پیام 
دین می انجامد و تبعات باطلی را به دنبال دارد. ازجمله راهبردهای مفســران زن محور برای اثبات 
دیدگاه های فمینیســتی توســل به گزاره های دینی با نادیده گرفتن تفسیر روشمند آیات و به حاشیه  

راندن اصل فرازمانی و فرامکانی قرآن است.
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1. مقدمه و بیان مسئله
تاریخ مندی به معنای واقعیت تاریخی داشتن یک خبر یا روایت تاریخی است.1 این عبارت 
به معنای عام یعنی تأثّر حتمی، نسبی، دائمی و در حال دگرگونی یک نگرش مادی زمانی-مکانی 
در عالم است که از موقتی و َعَرضی بودن آن نگرش حکایت دارد و کاربرد خاص آن در ارتباط با 

قرآن به معنای تأثیرپذیری متن قرآن از زمان و مکان و مخاطبان است )طعان، 1428: 332(.
نظریه ی تاریخ مندی در میان اندیشمندان اسالمی در قالب روش تفسیر قرآن، سّنت و میراث 
اسالمی بحث و بررسی شده است؛ برای نمونه نصرحامد أبوزید در کتاب النّص، السلطة والحقیقة در 

بخش »التاریخیة المفهوم المتلّبس« تاریخ مندی در تفسیر قرآن را بیان می کند. 
در سال های اخیر، قرآن پژوهان از این اصطالح استفاده کرده اند و منظورشان از آن تحقق وحی 
در برهه ای از تاریخ است که وحی را متعلق به فضایی با صبغه ی تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی 
خاص، در طول تاریخ، می دانند )رمضانی، 1391: 147(. قائالن به این نظر قرآن را ساخته ی شرایط 
تاریخی می دانند یا اینکه حداقل آن شرایط را در کیفیت و کمیت آموزه های قرآنی دخیل می دانند. 
بنابراین برای قرآن یا برخی آموزه های آن تاریخ تولید، مصرف و انقضا درنظر می گیرند که به مرور 
زمان باید جایگزینی برای آن پیدا کرد )عرب صالحی، 1391: 52(. نتیجه ی این نگرش آن است که 
هیچ آیه ای از قرآن در مورد همه ی اعصار نازل نشده است، زیرا مقتضیات بشری در تمام اعصار 
و جوامع ثابت همسان نیست و دیگر اینکه عموم و اطالق قرآن تنها محدود به عصر نزول است.

آنها بر این باورند که اهمیت گفتمان تاریخ مندی قرآن به این علت است که به زبان وحی 
نزدیک تر است و از این رهگذر می توان به سرچشمه ها متصل شد. دراین صورت وحی صحیح و 
بهتر فهمیده می شود. نگارندگان این پژوهش، ضمن فهم عصر نزول قرآن و توجه به آن، توقف 
در برابر فهم نسل اول و تسّری ندادن نگرش قرآن را نوعی جمود در مورد قرآن و مسائل اسالمی 

می دانند )غزالی، 1386: 359(. 
از  ادبیات دفاع  به  از قرآن را  در سال های اخیر، نویسندگان تجّددگرا نگره های زن مدارانه 
حقوق زنان وارد و آموزه های دینی را تفسیر کردند. این نویسندگان با تفسیر و استنباط جدیدی 
از آموزه های قرآن کریم  سعی کردند برابری جنسیتی میان مردان و زنان را یک اصل بنیادی 
قرآن معرفی کنند )محصص و بهادری، 1396: 30(. برخی از آنها، برای اثبات قرائت نوین خویش از 
تعالیم قرآنی، رویکرد تاریخی را اتخاذ کرده و با بیان تحوالت گوناگون تاریخ جاهلیت و عرب عصر 

1. تاریخ مندی، بافت مندی تاریخی و تاریخی نگری مترادف تاریخیت است.
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 Mernissi,) نزول قرآن، الگویی متفاوت برای اثبات برابری جنسیتی زنان و مردان طراحی کردند
Ahmed, 1992: 34 ; 15 :1992). ایشان با تأکید بر توجیهات تاریخی و روش های تفسیری و دخالت 

در متن از طریق اندیشه های هرمنوتیک خواستند خوانشی جایگزین اندیشه های مردساالر قبل 
بدهند )میرخانی، 1397: 18 و 19(.

تاریخ مندی از منظر مفسران زن محور به معنی تعیین شأن و مکان نزول آیه، تمیز قائل شدن بین 
آیات توصیفی1 و تشریحی2، تشخیص تفاوت بین آیات عام3 و خاص4 و نیز پیدا کردن تبعیض های 

جنسیتی و التزامات بیولوژیکی در حوزه ی مباحثات و تفاسیر سنتی قرآن است.
این نوشتار، با بهره گیری از روش کتابخانه ای و اسنادی با شیوه ی توصیفی و تحلیلی اهداف 

ذیل را دنبال می کند:
- تقریر دیدگاه های تاریخ مندانه بر مبنای خوانش های زن محور از قرآن؛

- نقد و بررسی مبانی تاریخ مندی بر مبنای خوانش های زن محور از قرآن.

2. پیشینه ی پژوهش
بیش از یک دهه از مطالعه ی خوانش های زن محور از قرآن نمی گذرد. کریمی بنادکوکی و 
همکاران در مقاله ای با عنوان »اصول گرایش فمینیستی در تفسیر قرآن کریم، معرفی و ارزیابی« 
و پارسا در مقاله ای با عنوان »قرائت زن گرایانه از قرآن«، عباسی و موسوی در مقاله ای با عنوان 
»قرائتی نو از قرآن با رهیافتی زن محور« و شیرزاد و هدایت زاده در مقاله ی خود با عنوان »رهیافتی 
زبان شناختی به برابری جنسیتی در قرآن کریم: نقدی بر فمینیسم اسالمی« به نحو اعم توصیفی 

از خوانش های زن مدارانه داشته اند.
بدره، میرخانی و شاکری گلپایگانی در مقاله ی خود با عنوان »چشم انداز جریان موسوم به 
فمینیسم اسالمی به بازنگری فقه سّنی: کاوش تطبیقی دیدگاه های عزیزه الحبری و کشیا علی« 
و محصص و بهادری در مقاله ی خود با عنوان »تأملی بر شرک جنسیتی در خوانش های زن مدارانه 

از قرآن« با رویکرد انتقادی، رهیافت های مفسران زن محور مداقه بررسی کرده اند.

1. آیات بیان کننده ی رفتار و اعمال عرب های قرن هفتم میالدی.
2. آیات شرح دهنده ی قواعد و آداب اسالمی.

3. آیات ویژه ی شرایط خاص.
4. آیات برای کل بشریت.
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3. مبانی تاریخ مندی قرآن
بررسی های علمی و تحلیلی درباره ی کتب مقّدس و کشف تناقضات و تضادهای بسیار با 
نظریه های علمی، تردیدهایی را بر کتب آسمانی وارد کرد. به دنبال آن عده ای از مستشرقان و 
روشنفکران چنین نگرشی را در مورد قرآن کریم نیز مطرح کردند و با عبارت های پر زرق و برق، 
مغالطه هایی بر بعضی از آیات قرآن تحمیل کردند؛ از آن جمله نسبت انحصار زبان قرآن در زبان 

تاریخی بود.
تاریخ مندی فهم با هرمنوتیک ماقبل فلسفی آغاز می شود، اما صورت بندی تحلیلی و فلسفی 
آن در هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر نمود و جلوه ی خاصی دارد )واعظی، 1389: 43(. گادامر 
همسو با نیچه، هوسرل و هایدگر به محدودشدن فهم در حصار افق فهم کننده معتقد است و اصرار 
می ورزد که افق ذهنی مفسر هم قلمرو و پهنه ی اندیشه و تفکر را سمت وسو می دهد و هم فهم 
را با محدودیت و تعّین همراه می کند. وی تصریح می کند که اساساً همه ی علوم انسانی موصوف 
به تاریخی بودن می شود و سّر آن را در تاریخ مندی موقعیت هرمنوتیکی عالمان و فهم کنندگان 
جست وجو می کند. از نظر او این نکته در هرمنوتیک رمانتیک قرن نوزدهم پنهان مانده است، 
لذا آنها به دنبال فهم عینی و فراتاریخی در علوم انسانی بودند و امور مربوط به موقعیت تاریخی و 
.)Gdamer, 1994: 309( مسائل خاص مربوط به افق معنایی فهم کننده را در حاشیه قرار می دادند
با توجه به اینکه قرآن در شرایط خاص به مخاطبان نازل شده است، برای فهم پیام آن، باید 
افزون بر نشانه های لفظی و غیرلفظی، به موقعیت های تاریخی واژه ها و داللت و شرایط ویژه ی آنها 
توجه کرد. حسن حنفی، نویسنده ی مصری، شواهد تاریخی بودن نصوص دینی را چنین درنظر 
گرفته است: الف( الفاظی که در وحی استعمال شده و گویای بشری بودن واژگان وحی است؛ ب( 
اسباب نزول خاص که بیانگر نکاتی از واقعیت ها و تفسیر وحی است؛ ج( به هم پیچیدگی کالم 
وحی و سخنان مردم، در بسیاری موارد که طبقات و اشخاص مختلف مورد خطاب اند؛ د( تحقق 
وحی در برهه ای از تاریخ و جغرافیای معین؛ هـ( درگیری های اجتماعی که قرآن نسبت به آنها 
موضع گیری می کند، نظیر زنده به گورکردن دختران و تغییر ماه های حرام و فراز و نشیب داشتن 

احکامی نظیر حرمت تدریجی شراب )حنفی، 1422: 132-155(.
نظریه ی تاریخ مندی قرآن مبتنی بر ادلّه و مبانی ای است که می توان در این محورها دسته بندی کرد: 

- منشأشناختی: انکار منشأ ماورایی برای دین؛ 
- انسانشناختی: توجه به ماهیت بشر )حتی انبیاء الهی( که موجودی محدود و تاریخی است 

و قرآن محصول فهم این بشر؛ 
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- وحیشناختی: توجه به بافت و نحوه ی شکل گیری تاریخی وحی؛ 
- داللتشناختی: تأثیر و تأثّر متن و فرهنگ های جامعه؛ 

- معرفتشناختی: برداشت تاریخی معرفت بشری از منابع وحی، نه وحی خالص؛ 
- کارکردشناختی: نیازنداشتن بشر امروز به آموزه های دینی )عرب صالحی، 1395: 661-664(.

4. دیدگاه مفسران زن محور درباره ی تاریخ مندی قرآن
اسماء بارالس در کتاب زنان با ایمان در اسالم: تفاسیر مردساالرانه ی بیان نشده از قرآن این 
نکته را شرح می دهد که چرا بسیاری از تفاسیر معاصر قرآن تا حد زیادی در برابر شیوه ی خوانش 
قرآن در بافت تاریخی مقاومت می کنند. وی تصریح می کند: »محافظه کاران با نفی تاریخی بودن 
که  باورند  این  بر  آنها  زیرا  می کنند،  تأکید  قرآن  جهانی بودن  و  فراتاریخی  جامعیت،  بر  قرآن 
تاریخ مندسازی متن قرآن به معنای تاریخ مندسازی مفاهیم آن نیز است و به تضعیف سرشت 
قدسی و جهان شمول آن می انجامد. به عبارت دیگر مفسران قرآن از خواندن آیات صرفاً در بافتار 
وحی آن اجتناب کرده اند، زیرا بیم دارند چنین رویکردی این مفهوم را برساند که قرآن تنها درون 
بافتارهای تاریخی معینی معنا پیدا می کند. بنابراین چنانچه قرآن تنها برای زمان ها، مکان ها و 
مردم معینی نازل شده باشد، نمی تواند وحی جهان شمولی تلقی شود و تمام بشریت را مخاطب 
 .)Barlas, 2002: 50 & 51( »قرار دهد؛ لذا این مسئله به الهی بودن متن قرآن خدشه وارد می کند
از منظر مفسران زن محور خوانش های تاریخ مند از قرآن به پیدایش خوانش های دقیق تر از 
آیات کمک می کند. در مقابل، بی توجهی به نقش بافت تاریخی یک آیه موجب می شود معنایی 
عمومی یا جهان شمول به آیه ای نسبت داده شود که تنها به موقعیت هایی ویژه، محدود و مشروط 
اختصاص دارد؛ برای مثال ودود چنین استدالل می کند که مفسران به سبب تمییزندادن بین آیات 
با شأن نزول  و سایر آیات، به جای  آنکه آیه ی با شأن نزول  را نشانه ای در بافتی دقیق بدانند و بر 
 .)Wadud, 2004: 331( مبنای آن اصولی کلی را استخراج کنند، تمامی آیات را عام تصور کرده اند
بارالس نیز تأکید می کند: »نباید آیات با شأن نزول  را سطحی انگاشت، بلکه باید بافت تاریخی 
آنها درک و فهم صحیحی شود. سپس می توان معانی عمومی و کلی را استخراج کرد. بنابراین اگر 
در انجام این روند موفق نبودید، آشکارا هدف و مفهوم بیان شده در آیه را واژگون کرده اید و درکی 

 .)Barlas, 2002: 55( »تحریف شده از آیات با شأن نزول  خاص خواهید داشت
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از منظر ودود نیز هنگامی که عرف خاصی در قرآن مطرح  شده است، آن حکم مختص جامعه ی 
عصر نزول است و ضرورت دارد، سایر جوامع اسالمی به فهم اصول حاکم بر آیات اهتمام داشته 
 Wadud,( باشند. این اصول جاودانه هستند و می توانند در بافت های اجتماعی گوناگون به کار روند
9 :1999(. به تعبیر دیگر، نگرش به زنان در زمان و مکان نزول وحی، به درک بهتر آیات با شأن 

نزول  کمک می کند و دغدغه  های ویژه ی  آن شرایط را مدنظر قرار می دهد. این ویژگی ها ابزاری برای 
دستیابی به غایات الهی و مشروط به فهم مناسب داده های تاریخی است )Ibid: 100&101(. ودود 
اصرار دارد که آیات باید در غالب بافت فرهنگی و اجتماعی مخاطبان عرب زبان قرآن بررسی شود. 
درغیراین صورت، کفایت قرآن برای هدایت جهانیان در تمامی زمان ها محل تردید قرار می گیرد 
)Ibid: 63(. وی همچون فضل الرحمن خواستار پیشبرد مدل تفسیری ای شد تا بتواند روح کلی 
قرآن را به دست آورد و معانی جهان شمولی از قرآن متناسب با همه ی مکان ها و زمان ها بیابد 
)Ibid: 4(؛ لذا در کتاب درون جهاد جنسیت: زنان روشنفکر در جهان اسالم تأکید می کند که 
»برخی آیات، معنایی عمومی را ارائه می دهند، اما ضرورتاً بر معنایی جهان شمول داللت ندارند« 
)Ibid: 195(. عمومیت آیه نیز به زمان و مکان نزول وحی محدود می شود، از این رو، نه تنها آیات 
خاص، بلکه آیات عام نیز بایستی به سان بیاناتی فهم شوند که به بافتار تاریخی خود وابسته اند 
)Ibid: 194(. درحقیقت، اگر آیات عام همچون آیات خاص بررسی تاریخی دقیقی نشوند، محققان 
با اشکال مواجه شده و معانی کلی برداشت شده ممکن است قرآن را نقض کرده و یا به نادرستی 

 .)Ibid: 196( تفسیر شوند
در ادامه، نمونه هایی از نگاه تاریخ مند مفسران زن مدار به آیات این حوزه بررسی می شود. 

4-1. تقریر تاریخ مندی آیه ی فسخ نکاح
از منظر مفسران زن محور، واژه ی »معروف« در آیه ی 228 سوره ی بقره1 در حقوق خانوادگی 
و مسئولیت های زن و مرد به هنگام طالق موازنه ای عادالنه پدید می آورد و مصداق معروف براساس 
و  زمان ها  با  متناسب  قراردادهای هر جامعه  و  معین می شود  قراردادهای عرفی هر جامعه ای 
مکان ها متفاوت خواهد بود )Hassan, 2001: 50(. بنابراین قرآن به مردان حق یک طرفه ی فسخ 
نکاح نمی دهد، بلکه این آیه ناظر بر بافتی است که مردان عموماً این حق را داشته اند و قرآن در 
موضوع فسخ نکاح، مجوزی برای اعمال قدرتی بدون مرز به مردان نداده است، بلکه مردان -در 

جاِل َعَلْیِهنَّ َدَرَجٌة«؛ »و مانند همان ]وظایفی [ که برعهده ی زنان است، به طور شایسته  َّذی َعَلْیِهنَّ بِالَْمْعُروِف َو لِلرِّ 1. َو لَُهنَّ ِمْثُل ال
به نفع آنها ]برعهده ی مردان [ است و مردان بر آنها درجه ی برتری دارند«.
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آن  عصر- چنین قدرتی را داشته اند )Wadud, 1995: 260(. بدین ترتیب قرآن برای زنان منعی بر 
امکان فسخ نکاح اعالم نکرده، فقط به این امکان در صدر اسالم توجه نکرده، چون در بافت عصر 

.)Ibid, 2002: 69( نزول، چنین موضوعی امکان تحقق نداشته است

4-2. تقریر تاریخ مندی آیه ی تعّدد زوجات
مفسران زن محور درباره ی آیه ی 3 سوره ی نساء1 بر این باورند که این آیه تأییدی برای تعدد 
زوجات به شمار نمی آید، بلکه با بررسی بافت تاریخی آن می توان دریافت که این آیه تنها ناظر بر 

چگونگی رفتار با یتیمان در شرایط خاص نزول آیه است.
ابوزید معتقد است سیاق نزول عالوه بر سیاق ترکیب زبانی )شرط بین اباحه و ترس از بی عدالتی 
با ایتام(، هردو بر این تأکید دارند که این تشریع دائمی نیست، بلکه فقط حکمی است که موقت 
تشریع شده و برای حل مشکالت در وضعیت اضطراری به وجود آمده است )ابوزید، بی تا: 217( و 
زمینه ی کنارگذاشتن آن در زمان های دیگر و در وضعیت صلح آماده است. ودود نیز این آیه را 
مخصوص مخاطبان خاص عصر نزول می داند که دیدگاه خاصی در مورد ازدواج داشتند. در این 
 Wadud, 1999: 82 &( بافت فرهنگی-اجتماعی، زنان در ازدواج، تبعیت محض از مردان داشتند
83(. این آیه مخاطبان خاصی را در شرایط خاص تاریخی خطاب قرار می دهد که در آن بسیاری 

از کودکان جامعه ی مسلمان در خالل جنگ ها یتیم شده بودند و به همین علت دقیقاً در آیه ی 
قبل، زمینه چینی برای طرح این موضوع انجام شده است و سخن از مردانی به میان آمده که 
سرپرست قانونی و عهده دار اداره ی دارایی های دختربچه های یتیم هستند. در ادامه ی این آیه، به 
مردان سرپرست اجازه می دهد تا با چهار دختر یتیم ازدواج کنند و این امکان را پیدا کنند تا  با 
ضوابط قانونی از ثروت و دارایی دختران محافظت کنند. براساس این خوانش روشن می شود که 
محدودسازی تعّدد زوجات به چهار همسر، ناظر بر رفتار مساوی با یتیمان مرتبط است. نکته ی مهم 
آنکه حتی این جواز به نحو مشروط بیان شده است و آیه تصریح می کند که اگر یک مرد نمی تواند 
 Barlas, 2002:( با کودک یتیم عادالنه رفتار کند، درنتیجه، این مسئولیت از او ساقط می شود
65(. براین اساس، قرآن از ایده ی قدیمی تبعیت محض زنان پرده برمی دارد و حتی در آن بافت 

1. »َو إِْن ِخْفتُْم أَلَّ تُْقِسُطواْ فِى الْیَتَاَمى  فَانِكُحواْ َما َطاَب لَُكم مَِّن النَِّساِء َمْثنىَ  َوثَُلَث َوُربَاَع فَِإْن ِخْفتُْم أَلَّ تَْعِدلُواْ فََواِحَدًة أَْو َما َمَلَكْت 
أَْيَمانُُكْم َذلَِك أَْدنَى أَلَّ تَُعولُوا«؛ »و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید، هرچه از زنان ]دیگر[ که شما را پسند افتاد، 
دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنی گیرید. پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، به یك ]زن آزاد[ یا به  آنچه ]از کنیزان [ 

مالك شده اید ]اکتفا کنید[. این ]خودداری [ نزدیك تر است تا به ستم گرایید ]و بیهوده عیال وار شوید[«.
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 .)Wadud, 1999: 83( فرهنگی به ضرورت توجه به تحقق عدالت در میان همسران اشاره می کند
ودود استدالل می کند که این آیه به روشنی از بافت های تاریخی صحبت می کند و موقعیت هایی را 
مّدنظر دارد که زنان برای خانواده های خود تنها یک بار مالی محسوب می شدند؛ لذا موقعیت های 
مدرن کنونی -که زنان نیاز های مالی خود را تأمین می کنند- خطاب این آیه قرار نمی گیرند. این 
آیه برای تعّدد زوجات -در شرایطی که زنان قادر به تأمین نیازهای مالی خود هستند- توجیه 
منطقی ارائه نمی کند؛ لذا درک بافت تاریخی زمان نزول وحی به شدت مجوز تعدد زوجات را در 
شرایط و موقعیت های خاص محدود می کند. به اعتقاد وی، از آنجا که بسیاری از خصوصیات زمان 
نزول وحی در حال حاضر وجود ندارد، این آیات بایستی دوباره از لحاظ معنایی و با توجه به شرایط 

.)Ibid: 84( حال حاضر ارزیابی شود
مفسران زن محور، حکایت آیات قرآنی از فرهنگ رایج تبعیت محض زنان در عصر نزول را از 
نگاه های دیگری نیز مطرح می کنند؛ برای مثال شهادت دو زن به جای یک مرد در محاکم قضایی 
را نیز منبعث از همین فرهنگ می دانند. ودود می گوید: »آیه به یک بافت تاریخی خاص مربوط 
می شود که ممکن بود زنان در آن به سبب بی تجربگی و ناآزمودگی در امور قانونی، زیر سلطه ی 
مردان قرار گیرند و مردان آنها را به شهادت دروغ وادار کنند، بنابراین آیه  یک بیانیه ی عمومی یا 
جهانی درباره ی برتری شهادت مردان نسبت به زنان نیست، بلکه می توان گفت این آیه به مسئله ی 

 .)Ibid: 86( »رایج عصر نزول اشاره و راه حلی برای آن پیشنهاد می کند
این ایده در تفسیر آیه ی 34 سوره ی نساء1 نیز کاربرد داشته است. به نظر ودود، در خالل این 
آیه از مردان خواسته شده، اگر همسران شما از شما اطاعت می کنند، دیگر بر آنها حق هیچ گونه 
ستم ندارید، زیرا یکی از هنجارهای عمومی در عصر نزول این بود که با ازدواج، زن تحت فرمان 
مرد درآید، حال  آنکه این مدل تلقی از ازدواج برای همه ی خوانندگان قرآن، در همه ی دوران ها، 

 .)Ibid: 77( توصیه نشده است

4-3. تقریر تاریخ مندی آیه ی حجاب
مفسران زن محور بر این باورند که آیه ی 59 سوره ی احزاب2 با هدف آموزش پوشاندن بدن به 
تمام زنان مسلمان در این آیه موضوعی مبهم است، زیرا به دقت مشخص نشده چه بخش هایی 

1. »فَِإْن أََطْعنَُكْم فَلتَْبُغوا َعَلْیِهنَّ َسبیلً«؛ »اگر شما را اطاعت کردند ]دیگر[ بر آنها هیچ راهی ]برای سرزنش [ مجویید«.
2. »يا أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل ِلَْزواِجَك َوبَناتَِك َونِساِء الُْمْؤِمنیَن يُْدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجَلبِیبِِهنَّ ذلَِك أَْدنى  أَْن يُْعَرْفَن فَل يُْؤَذْيَن«؛ »ای پیامبر، به 
زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: پوشش های خود را بر خود فروتر گیرند. این برای  آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار 

نگیرند ]به احتیاط[ نزدیك تر است«.
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از بدن مدنظر است و باید کاماًل پوشیده شود. این امر به هنجارهای اجتماعی مربوط می شود که 
.)Barlas, 2002: 55( در جریان نزول وحی وجود داشته است

استدالل می کند که ساختار  آیه، چنین  در  تاریخی موجود  بافت های  به  توجه  با  بارالس 
اجتماعی کنیزان در جامعه به گونه ای بود که مردان از آنها سوءاستفاده جنسی می کردند و هیچ گونه 
پشتوانه ی حقوقی برای آنها طراحی نشده بود )همان(؛ لذا در آن ساختار اجتماعی برده داری و 
شیوع ناهنجاری های جنسی در عصر نزول، دستورات قرآنی درباره ی لزوم رعایت حجاب برای زنان 

حاکی است که زنان مسلمان از نظر جنسی نباید در دسترس مردان قرار داشته باشند.
فرهنگ منحط جاهلی در آغاز نزول قرآن سبب  شده تا به روشی میان زنان کنیز غیرمسلمان 
-که از نظر جنسی در دسترس مردان قرار دارند- و زنان مسلمان تمایز ایجاد شود. در چنین 
محیطی که امکان سوءاستفاده ی جنسی فراوان است، جلباب راهی برای محافظت از زنان مسلمان 
بوده است )Ibid: 55(. بارالس نتیجه می گیرد، در جامعه ای که از لحاظ جنسی فاسد است و 
برده داری در آن رواج دارد، حجاب تنها محافظ زنان محسوب می شود که می تواند آنها را از نظر 
جنسی ایمن کند )Ibid: 56(. وی استدالل می کند که خارج از چنین محیط اجتماعی خاص، 
دستورالعمل بیان شده در آیه ی 33 احزاب نمی تواند برای دوره ی طوالنی زنان را مخاطب قرار 
دهد. بنابراین معنی این آیه بسیار خاص است و تنها به بافتی مربوط می شود که در آن زمان وجود 

داشته و تنها آن را در شرایط اجتماعی مشابه می توان به کار بست.

5. نقد مبانی نگره ی تاریخ مندی قرآن
اگر طبق نگاه تاریخ مند به آیات قرآن، هرجا اسالم حکمی را تقریر کرده یا در آن تعدیلی 
انجام داده، اختصاص به مورد نزول داشته و تاریخ مصرفش تمام شده باشد، دیگر احکام حقوقی، 
جزایی و اجتماعی اسالم جهان شمول نخواهد بود و همه ی جوامع می توانند با مرجع قـراردادن 
عرف ملت های خویش یا پدیده های اجتماعی در فـرهنگ جهانی امروز -اگرچه از راه تهاجم 
فرهنگی- احکام و حقوق اسالمی را تغییر دهند. از سوی دیگر، ادعای بی توجهی آیات کریمه به 
شرایط، موقعیت تاریخی و جغرافیایی عصر نزول در به کارگیری برخی واژه ها و تعبیرهای قرآنی، 
منجر به نسبت دادن بی توجهی خالق علیم و حکیم به مخلوقات مکلفش و صدور آیات الهی در 
خأل می شود، درحالی که مکتب تشیع با پذیرش قانون مترقی »احکام ثانویه در دین« و »اجتهاد 
روشمند« از نواقص دو دیدگاه فوق، مبراست. این مقاله درصدد است با نقد مبانی دیدگاه تاریخ مندی 
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قرآن، اهمیت و ضرورت ورود محققان و فقهای معاصر به حوزه ی زنان را برجسته و برای تحقیقات 
تخصصی تر درباره ی اسالم و زن زمینه سازی کند.

5-1. نقد مبنای منشأشناختی
یکی از مبانی منشأشناختی در دیدگاه مفسران زن محور، قلمدادکردن وحی از سنخ تجربه های 
بشری است. حال آنکه چنانچه وحی علمی حضوری و رابطه ای بی واسطه با جانب مقدس پروردگار 
تلّقی شود، پذیرفتن تأثیر از شرایط زمانی، مکانی و فرهنگی نسبت بدان بی معنی است. علم 
حضوری واقعیت را به نحو تمام و کمال در معرض عالم قرار می دهد و هرگونه تأثیرپذیری از 

محیط را از آن می زداید.
بررسی دیدگاه قائالن به تاریخ مندی قرآن در حوزه ی زنان، گویای این مهم است که در اصل، 
آنها بر الهی بودن و شمولّیت نّص قرآن تردیدهایی وارد می کنند. منشأ اشکال تاریخیت قرآن 
نادیده انگاشتن وحیانی بودن این کتاب است. بینش تاریخی وحی را شکل گرفته ی محیط حجاز 
می داند که در قالب زمان و مکان دریافت شده است و باید در قالب بافت فرهنگی و اجتماعی 
مخاطبان عرب زبان قرآن بررسی شود، وگرنه کفایت این کتاب برای هدایت جهانیان در تمامی 
زمان ها محل تردید می شود )Wadud, 1999: 63(. نصر حامد ابوزید نیز می گوید: »متن قرآن 
همانند هر متن دیگری در فرهنگ و واقعیت های اجتماعی خاص خود شکل می گیرد و ازاین جهت، 
قرآن یک محصول فرهنگی است که از زمانه و نیز زمینه ی نزول تدریجی آن متأثّر است« )ابوزید، 
1380: 13(. درصورتی که حقایق و معارف وحی از جانب حق تعالی بر پیامبر )( افاضه شده 

است و وابستگی های زمانی و مکانی پیامبر )( هیچ تأثیری در وحی ندارد. خداوند بارها در 
قرآن کریم تأکید می کند که این کتاب کالم الهی است:

ُ َما تََلْوتُُه َعَلْیُكْم َو َل أَْدراُكم بِه فََقْد لَبِْثُت فِیُكْم ُعُمًرا مِّن قَْبلِِه أَفََل تَْعِقُلون « )یونس:  َّْو َشاَء اللَّ »قُل ل
16(؛ »بگو: اگر خدا می خواست آن را بر شما نمی خواندم و ]خدا[ شما را بدان آگاه نمی گردانید. 

قطعاً پیش از ]آوردن [ آن، روزگاری در میان شما به سر برده ام. آیا فکر نمی کنید؟« و حضرت 
رسول )(، پیامبری اّمی است که برای ابالغ آن برگزیده شده است:

ْك بِِه لَِسانََك لِتَْعَجَل بِِه*إِنَّ َعَلْینَا َجْمَعُه َو قُْرآنَُه*فَِإَذا قََرأْنَاُه فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ « )قیامت: 18-16(؛  »َل تَُحرِّ
»زبانت را ]در هنگام وحی [ زود به حرکت درنیاور تا در خواندن شتابزدگی به خرج دهی. درحقیقت 

گردآوردن و خواندن آن بر ماست. پس چون آن را برخواندیم، خواندنش را دنبال کن «.
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توجه به این نکته اهمیت دارد که قرآن کریم متناسب با فرهنگ محاوره ای عصر نزول نازل 
شده و این قاعده ای عقالیی است که همگان رعایت نکردن آن را نکوهش می کنند، ولی این سخن 
به معنای تبعیت قرآن از فرهنگ جاهلی نیست، بلکه توجه به فهم مخاطبان و شرایط نزول قرآن 
است. خداوند در مورد چگونگی تبلیغ رسوالن الهی چنین می فرماید: »َو ما أَْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل إِلَّ 
بِِلساِن قَْوِمِه لِیُبَیَِّن لَُهم « )ابراهیم: 4(؛ »و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم، تا ]حقایق 

را[ برای آنان بیان کند«.
بنابراین آنچه بارالس به »محافظه کاری و مقاومت در برابر خوانش قرآن در بافتار تاریخی اش« 
تعبیر می کند، درحقیقت، آگاهی مفسران از تبعات پذیرش خوانش تاریخ مند است. با فتح باب 
گستره ی تاریخ مندسازی بافت قرآن، براساس چه الگویی می توان تعیین کرد که چه بخشی از 
قرآن مفهوم تاریخی و خاص عصر نزول دارد و چه بخشی عمومیت دارد؟ در یک موضوع، چه 
میزان از حکم و موضع گیری قرآن اختصاص به آن موقعیت تاریخی ویژه دارد و چه میزان بر دیگر 
شرایط هم تسری می یابد؟ ممکن است درظاهر به نظر برسد که امثال این اندیشمندان حوزه ی زنان 
به دنبال تأیید جاودانگی و جهان شمولی قرآن هستند، ولی در باطن، تعیین آیات جهان شمول را به 
عقل بشر سپرده اند. نظیر این ادعا که پیامبر )( با مردمانی بت پرست مواجه بود و از آنجاکه 
در عبادت خدا زمینه ی پذیرش بیشتر رکعات نماز وجود نداشت، به این مقدار اکتفا کرد. اکنون 
که جامعه از بت پرستی نجات یافته است، باید بر تعداد رکعات نماز افزود! یا این ادعا که نماز و 
روزه برای دورکردن مردم از پرستش بت ها بوده و امروز که دیگر کسی بت نمی پرستد، به این 
مقدار نماز در شبانه روز یا یک ماه روزه احتیاج نیست! )حسینی شاهرودی، 87/12/10(. بنابراین این 
ادعا که »حجاب برای تمایز کنیزان از زنان آزاد بوده و اکنون که برده داری منسوخ شده است یا 
در جوامعی که با این مسئله روبه رو نیستند، نیازی به حفظ حجاب نیست!« یا این ادعا که »فقط 
در شرایط عصر نزول، امکان فسخ نکاح برای زنان وجود نداشته، پس اعالم نشده است، ولی اگر در 
جامعه ای شرایطش فراهم باشد، زنان نیز می توانند نکاح را فسخ کنند« و... تنها ظن و گمان است.

اهمیت دقت به بافت تاریخی برای درک مفهوم آیه و سپس استخراج معانی عمومی از آنها 
صحیح است و در کالم اغلب مفسران سنتی، ذیل تأثیر اسباب نزول در فهم آیات قرآن ذکر شده 
است، اما نباید بدون ضابطه و روش برخاسته از تعالیم مفسران حقیقی قرآن -یعنی اهل بیت 
عصمت و طهارت )(- باشد. چنان که در سؤاالت مختلف از حضرات معصومین )( در 
موضوع تعدد زوجات، ایشان شرطی نظیر ناتوانی زن در تأمین نیازهای مالی را نیاوردند )صدوق، 
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1386: ج 2، ص 504( و در موضوع شهادت زن، بی تجربگی و ناآزمودگی او در امور قانونی را عامل 

تسلّط مرد بر او ندانستند )حکمت نیا، 1390: ج 1، ص 307(؛ لذا نمی توان این موارد را به زعم ودود 
به بافت تاریخی ای منحصر کرد که زنان بار مالی محسوب می شدند و به حق و حقوق خود جاهل 
بودند. در موضوع لزوم حجاب نیز امامان معصوم )( تنها محیط عربستان عصر نزول را خاص 
و فسادخیز ندانستند که به زعم بارالس جلباب تنها محافظ زنان مسلمان محسوب شود، بلکه در 
همه ی این موارد باید به دنبال فلسفه ی احکام در طبیعت و سرشت زن و مرد بود که ثابت است 
و خالق حکیم از ورای زمان و مکان به آن نظر داشته است و در جهان امروز و دنیای مدرن غرب 

تغییری نمی کند، فقط با سبکی دیگر و جلوه ای جدیدتر بروز می کند.
از این جهت می توان اذعان داشت، مبنای وحی شناختی مفسران زن محور محل اشکال است، 
زیرا با پذیرش رویکرد آنها فقط تعداد محدود و مبهمی از گزاره های تشریعی در حوزه ی زنان 
تعریف می شود که آن گزاره ها هم انطباق پذیر با هرگونه سیستم فکری و عملی است؛ لذا تمایز 
دین اسالم با دیگر ادیان حتی مسلک هایی که شاکله ی آنها را شرک تشکیل می دهد، زایل می شود 
و به عبارت دیگر می توان ادعا کرد »ممکن است که مشرکانه به اسالم پای بند بود!«؛ درحالی که 
چنین دیدگاهی با دیدگاه قرآنی و روایی مؤید تضاد بنیادین توحید و شرک ناسازگار است. حال 
آنکه در احکام تشریعی فطرت محور قرآن، مناط و مصالحی نهفته است که اعتبار دارای اطالق و 

عموم زمانی دارد و تنها برای مخاطبان زمان نزول ابالغ نشده است.

5-2. نقد مبنای انسان شناختی

قائالن به تاریخ مندی قرآن، انسان را از حیث ماهیت موجودی محدود و تاریخی می دانند، 
بنابراین فهم او از وحی الهی را هم تاریخی و بشری و الزمه ی انتقال وحی از خدا به انسان را 
بشری شدن وحی می دانند. ودود معتقد است، قرآن در آیات فسخ نکاح به جای دیدگاه جهان شمول 
فقط بافت جامعه ی عربستان را درنظر گرفته که مردان عموماً حق یک طرفه ی طالق را داشتند 
و دیگر جوامع و دیگر زمان ها را در نظر نداشته است. بنابراین آیه ی 228 سوره ی بقره، اعطای 

قدرت  کنترل ناپذیر به مردان و امکان نداشتن طالق برای زنان را افاده نمی کند.
در پاسخ باید گفت، مبنای انسان شناختی تاریخ مندی قرآن با غفلت از ساحت روحی انسان 
عاَم َو يَْمشي  فِي  تحلیل شده است. انبیای الهی بشری همچون سایر انسان ها هستند: »يَْأُكُل الطَّ
اْلَْسواق « )الفرقان: 7(؛ »غذا می خورند و در بازارها راه می روند« و هریک با الفاظ بشری با قوم خود 
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ُسوٍل إِلَّ بِِلَساِن قَْوِمِه لِیُبَیَِّن لَُهم « )ابراهیم: 4(، چنان که قرآن به  سخن می گویند: »َو َما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ
زبان عربی، تورات به زبان عبری و انجیل به زبان آرامی است و این امر ناشی از گوناگونی مخاطبان 

وحی است )ایازی، 1380: 33(، اما حقیقت وحی نازل شده ورای همه ی زبان هاست.
زبان گفتاری قرآن کریم براساس ادبیات عرب است، اما اصل نورانی آن به هیچ زبان، زمان، 
نژاد و جغرافیا محدود نمی شود و در خزانه ی رفعت و حکمت الهی جای دارد و از همان جایگاه 

عالی بر فطرت ملکوتی انسان می تابد و آن را به اندیشه فرا می خواند.1 
دین، هم از حیث مبدأ فاعلی، ثابت و الیتغّیر و همیشگی است و هم از حیث مبدأ قابلی، واحد 
و تبدیل ناپذیر است. منشأ دین الهی و مقصد و مخاطب دین فطرت و ذات و روح انسان هاست که 

به صراحت قرآن، امری مشترک و کهنه ناشدنی است.2 
مفسران زن محور وحی نبوی را تا حد تجربه ی عادی انسانی تنّزل می دهند، درحالی که تجربه ی 
دینی پیامبر )( یک نوع تجربه ی خاص وحیانی است که با اشراف خداوند و نزول فرشته ی 
وحی همراه است و در قرآن از آن به فضل الهی تعبیر شده است. بشری انگاری تجربه ی دینی 
پیامبر )( مستلزم بسط دایره ی نبوت به همه ی انسان های عادی است و این تفسیر از وحی 

با تلّقی رایج از وحی در اسالم مطابقت ندارد.
اشکال معتقدان به تاریخ مندی قرآن آن است که بدون توجه به علم اندک بشر درباره ی روح3 
تصور می کنند، القائات وحیانی رسوالن الهی برای دریافت، الجرم باید رنگ بشری به خود بگیرد! 
لَُه َعلی  َقلِْبَک« )بقره: 97( باشد.  شاید تصّور نادرست آنها به  دلیل تفسیر غلط »قلب« در آیه ی »نَزَّ
قلب نبی )( مرتبه ای از روح آن  حضرت است، نه قلبی که اعراض ماّدی داشته باشد. عالمه 
طباطبایی )ره( بعد از ذکر وجوه متعددی  که راجع به انزال وحی بر قلب پیامبر )( گفته شده ، 
آنها را بی پایه و دلیل دانسته است که قائالن آن خواسته اند امور غیبی را با حوادث مادی مقایسه 
کرده و احکام حوادث مادی را در آن امور نیز جاری کنند )طباطبایی، 1417: ج 15، ص 319(. امکان 
فهم وحی نیازی به لوازم بشری و وقوع شرایط مادی ندارد که انبیاء الهی به کمک آن به  درک 
وحی نائل شوند. کارکرد وحی رفع مشکالت بشر به مقتضای زمان است، اما این مسائل منحصر به 

مردم عصر نزول نیست و زبان فطرت در هر مکان و زمان آن را درمی یابد.

َُّه فىِ أُمّ الِْكتَاِب لََدْينَا لََعلِىٌّ َحِكیٌم« )زخرف:2-4(؛ »سوگند به کتاب  َّا َجَعْلنَاُه قُْرآنًا َعَربِیًّا لََعلَُّكْم تَْعِقُلوَن*َو إِن 1. »َوالِْكتَاِب الُْمبِیِن*إِن
روشنگر ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم، باشد که بیاندیشید و همانا که آن در کتاب اصلی ]لوح محفوظ[ به نزد ما سخت 

واال و پرحکمت است«.
َّتي  فََطَر النَّاَس َعَلْیها ل تَْبديَل لَِخْلِق اللَّ « )روم: 30(. ِ ال يِن َحنیفًا فِْطَرَت اللَّ 2. »فََأقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

3. »ما أُوتیتُْم ِمَن الِْعْلِم إِلَّ قَلیًل« )إسراء: 85(.
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براین اساس، دین اسالم با پیش بینی همه ی نیازهای هدایتی بشر برای نیازهای ثابت بشر 
قوانین ثابت و برای نیازهای متغّیر بشر قوانین متغیری وضع کرده که براساس فطرت مشترک 
ابناء بشر تنظیم شده است. می توان اذعان داشت، بیشتر احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد واقعی 
در نفس احکام است و بخش کمی از احکام شرعی، مصلحت و مفسده در نفس و جعل تشریع با 
هدف تقویت یا آزمایش انقیاد و اطاعت بنده در برابر خداوند است )علیدوست، 1388: 155-157(.

یکی از احکام اجتماعی این است که تمامی افراد و اجزای جامعه در هر حکمی برابر و مساوی 
باشند و درنتیجه، احکامی که علیه آنهاست، برابر با احکامی باشد که به نفع ایشان است )طباطبایی، 
1417: ج 2، ص 232(. در آیه ی 228 سوره ی بقره، خداوند در مورد حقوق و تکالیف متقابل زن و 

مرد در حوزه ی طالق سخن می گوید. حق هیچ گاه یک طرفه نیست و البته در همه چیز نیز مشابه 
نیست. باتوجه به اختالفات جسمی و روحی زن و مرد، وظایفی متناسب با توان هریک برعهده شان 
است. این آیه تنها برتری محدود مرد را درباره ی »حق رجوع« بیان می کند، نه به بیان ودود: 
»اعطای قدرت کنترل ناپذیر به مرد«؛ یعنی شوهران زنان مطلقه )در طالق رجعی( از دیگر مردان 
برای زندگی با زنان قبلی خویش سزاوارترند و این سزاواری به این است که شوهران می توانند در 
ایام عده برگردند.  12 بار تکرار کلمه ی »معروف« در آیات طالق نشانه ی اهتمام شارع مقدس در 
مورد انجام این عمل به وجه سالم است ؛ یعنی وفق سنن فطری، متضمن هدایت عقل، فضیلت 
اخالقی، سنت های ادبی و انسانی؛ چراکه اسالم شریعت خود را براساس فطرت و خلقت بنا کرده 

و معروف از نظر اسالم همان است که فطرت انسان ها، معروف بداند )همان(.
این کالم درست نیست که کسی ادعا کند، در قرآن که سند متقن اسالم است، آیه ای وجود 
ندارد که بگوید طالق به دست مرد است. نکاح یک عقد الزم )در مقابل جایز( است و فقط با 
مجوز قانونی انحالل پذیر است؛ در مقررات و قوانین شرعی که به استناد ادله ی شرعی استنباط و 
تدوین می شود، به مرد حق انحالل نکاح داده شده است که دلیل آن تمامی آیات مربوط به طالق 
است.1 این حق در مستندات روایی  صریح تر و شفاف تر به رسمیت شناخته شده است، اما برای 
جواز انحالل عقد الزم نکاح از جانب زن، دلیلی از قرآن نداریم. همین نبودن دلیل خود دلیل است 
که براساس طبع عقد نکاح که فسخ ناپذیر است، چنین امکانی برای زن پیش بینی نشده است و 
باالتر از این، در روایات صحیح،  جواز انحالل عقد نکاح برای زن قاطع و روشن نفی شده است 
)جعفرپور، 1378: 118(. مسلم است، زن مباشر طالق گرفتن از مرد نیست )همان، 119(. در ضمن 

1. تعبیر »إذا طّلقتم النّساء« به دفعات خطاب به مردان به کار رفته و تعبیر »مطلَّقات« )صیغه ی اسم مفعول( مکرر برای زنان آمده است.
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آیات و روایاتی که ُمثِبت حق طالق برای مرد است نیز اطالق ندارند تا بتوان چنین اختیاری را 
به طور مطلق -چه به دلیل موجه و چه بدون دلیل موجه- به مرد واگذار کرد. با توجه به سکوت 
آیات و روایات در این باره برای پشتیبانی شرعی و فقهی از این قید )هر وقت که بخواهد( دلیلی 
وجود ندارد )همان، 120( و هر زمانی که مرد اراده کند، شرعاً نمی تواند طالق دهد و طالق او اثر 
ندارد. کمترین شرط برای نفوذ طالق، بودن زن در ُطهر غیرمواقعه و حضور دو شاهد عادل در 
مجلس است. عالوه بر آن القای تعهدات مالی شوهر در برابر همسر همچون پرداخت کامل مهریه 
و نفقه نیز محدودیت هایی است که در شرع و همچنین قوانین موضوعه بر سر راه مرد برای طالق 

بدون قید و شرط گذارده شده است )همان(. 
بسیاری از قوانین جهان شمول زاییده ی شرایط تاریخی خاص هستند، بدون آنکه تاریخیت 
خاستگاه به تاریخیت قوانین سرایت کند؛ نظیر اینکه یک قوم در اثر ظلم و به علت شکست های 
فراوان به این نتیجه برسند که ظلم ناپایدار است و باید عدالت ورزید. آیا این قانون چون تجربه ی 
یک قوم است، لزوماً زمانمند و تاریخی محسوب می شود؟! بسیاری از واقعیات عینی ظرف نزول 
آیه هستند، نه سبب نزول آن؛ چنان که هبوط حضرت  آدم )( به زمین که حادثه ای تاریخی و 
ظرفی برای نزول آیات است، علت نزول آیات مربوطه مرتبط نیست )عرب صالحی، 1395: 670 و 671(.
قرآن کریم مشرف بر حوادث است، نه متأثّر و متفّرع بر آن. این حقیقت را مدلول آیات نیز 
شهادت می دهد و وجود قرآن را در »لوح محفوظ« و »کتاب مبین« و »أّم الکتاب« ثبت می داند. 
چنان که می فرماید: »بَْل ُهَو قُْرآٌن َمِجیٌد*فِى لَْوٍح َمحُفوٍظ« )بروج، 21 و 22(، »فِى ِكتَاٍب ُمبِیٍن« 
َُّه فِى أُمِّ الِْكتَاِب لََدْينَا لََعلِىٌّ  ََّعلَُّكْم تَْعِقُلوَن*َو إِن َّا َجَعْلنَاُه قُْرآنًا َعَربِیًّا ل )انعام، 59؛ یونس: 61؛ سبأ: 6( و »إِن
َحِكیٌم« )زخرف، 3 و 4(. بنابراین امکان ندارد، آیات قرآن معلول و متأثّر از فرهنگ زمانه باشد. خدای 
علیم مطلق در علم ازلی خود حوادث را مرتب کرده است و هیچ حادثه ای در عالم کائنات امکان 
جابه جایی ندارد. امکان نداشت، این عالم به گونه ی دیگری باشد که قائالن تاریخ مندی قرآن اّدعا 
کنند با تغییر حوادث، آیات تغییر کند. قرآن مکتوب نبی اکرم )( تنزل یافته و صورت تنزیلی 
همان حقیقت واالست. عالمه جوادی آملی این امر را تعبیر به »تجلّی قرآن« از مرتبه ی باال بر 
عالم پایین کرده است؛ تعبیری که در برابر »تجافی« قرار دارد )نظیر تجافی باران که به هنگام 

نزول باران، ابرها از آب خالی و زمین با آن پر می شود( )جوادی آملی، 1387: 177(.
وقتی از رسالت ابدی و جهانی قرآن صحبت می شود، به آن معنا نیست که فهم عصر بعثت 
بی ارزش است، بلکه هر مقدار که به زبان وحی نزدیک تر شویم، فهم صحیح وحی بهتر حاصل 
می شود. نگارندگان فهم نسل اول از قرآن را به دلیل ارزش ضابطه مند وحی می پذیرند، ولی پایان 
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همه چیز نمی دانند؛ چراکه در برخی مسائل که با افق های هستی، زندگانی و علوم انسانی مرتبط 
است، معارف بیشتر از عصر نخست خواهند بود. آن عصر در فهم مسائل توقف کرده و در عصرهای 
متأخر بر آن افزون شده است )غزالی، 1386: 359(. همان مصالحي که باعث تشریع جواز تعدد 
زوجات در صدر اسالم بود، در جامعه ی بشري کنوني نیز وجود دارد، زیرا حکم مزبور متناسب با 
طبیعت تغییرناپذیر و نیازهاي فردي و اجتماعي جامعه و مصالح نوع انسان هاست که همیشگي 

و دائمي است )علوی نژاد، 1380: 269( 
مفسران شیعه و سني مقصود از »عدالت« موردنظر در آیه ی 3 سوره ی نساء را عدالت در رفتار 
خارجي و امور مشترک داخلي که در اختیار انسان است، مانند همخوابگي، وسایل زندگي و نفقه 
درنظر گرفته اند )مقاتل، 1423: ج 1، ص 357؛ طبرسی، 1372: ج 3، ص 11؛ مکارم شیرازي، 1374: ج 
3، ص 255( و آیه ی 129سوره ی نساء را که عدالت میان همسران را محال می داند، بر اموری که 

در اختیار انسان نیست، مانند محبت قلبی حمل کرده اند )مقاتل، 1423: ج 1، ص 412؛ طبرسی، 
1372: ج 3، ص 185؛ مکارم شیرازي، 1374: ج 4، ص 153(. با درنظر گرفتن مفهوم این دو آیه در کنار 

یکدیگر، نمی توان به زعم ودود عدالت را مطابق ایده ی قدیمی انقیاد در ازدواج به امورمالی منحصر 
کرد و نه اینکه گستره ی نامحدودی داد، بلکه عدالت میان همسران شامل اموری می شود که نمود 

خارجی و فراتر از قلب دارد.
موضوع شهادت دو زن در برابر شهادت یک مرد نیز برگرفته از بافتار تاریخی عصر نزول 
قلمداد شده است؛ به طوری که مردان از زنان سوء استفاده کردند و آنها را تحت سلطه ی خود قرار 
دادند، حال آنکه در بافت تاریخی کنونی بی تجربگی زنان امری منسوخ است؛ برای مثال خداوند 
متعال تکلیف شهادت در شرایط سخت را به  علت طبیعت لطیف و حساس زن، از دوش او برداشته 
است و اگر هزاران قانون محافظت از شهود وضع شود، اما باز امکان دارد که در شرایطی عرض و 
آبرو و آرامش این جنس لطیف به مخاطره افتد. بنابراین هرگز این حکم به معنای ارزش گذاری 
جنس زن در برابر مرد نبوده است و چنان که آیه ی 282 سوره ی بقره می فرماید در مسئله ی 
شهادت دو زن، دومی »تذکردهنده« است، نه »شاهد« )جوادی آملی، بی تا: ج 12، صص 611-645(. 
از سوی دیگر، چنانچه شارع صفتی را برای شاهد معین کرده است، هیچ گاه به معنای ظلم به 
شهادت دهنده نیست، بلکه به منظور تضمین احقاق حق کسی است که به نفع وی شهادت داده 

می شود )حکمت نیا، 1390: ج 1، ص 307(.
در موضوع اطاعت زن از شوهر در زندگی زناشویی نیز تساوی طلبان به خطا رفته اند. مسئله ی 
اطاعت نه هنجار خاصی مربوط به جامعه ی عصر نزول است و نه راه حل قرآن کریم برای حل 
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مشکل فرهنگ غلط اعراب؛ بلکه در هر جمع یک نفر باید مدیریت و سرپرستی نهایی امور را 
برعهده بگیرد. در کانون خانواده بنا بر طبیعت هر جنس، زن امور داخل خانه و مرد امور خارج 
خانه را تدبیر می کند. درنهایت آنچه تصمیمات این جمع را منسجم و واحد می کند، مدیریت واحد 
مرد است که هم اشراف به امور اجتماع دارد و هم، با وجود خصوصیت حامی و تکیه گاه بودن، 

وظیفه ی خطیر حفظ کیان خانواده را بر دوش می کشد.
در موضوع »حجاب« قرآن پژوهان زن محور، یکی از آثار حجاب برای مردم عصر نزول را با علت 
حکم اشتباه گرفته اند. انحصار حکم حجاب به شناخته شدن زنان کنیز از آزاد با اصول اصلی قرآن 
ناسازگار است، زیرا در قرآن تفاوتی میان کنیز و آزاد نیست و آزار زنان آزاد به همان اندازه ی آزار 
زنان کنیز زشت و ناروا است )مطهری، 1369: 176 و 177(. حجاب مسئله ای نیست که فقط اسالم 
از آن بحث کرده باشد، بلکه تاریخچه ای قبل از اسالم دارد و مستندات تاریخی حاکی از حجاب 

در ادیان الهی گذشته است )مهدی زاده، 1390: 51-54(.
در نقد دیدگاه مفسران زن محور باید گفت، فهم و تفسیر قرآن بدون چارچوب و ضابطه ی 
مشخص نیست که هر فردی نمی تواند فهم خود را به قرآن نسبت دهد. بدون رعایت اصولی که 
تفسیر بر آن استوار است، تفسیر صحیح سامان نمی یابد. اصول تفسیر را می توان در پنج امر خالصه 
کرد: قواعد کلی تفسیر، منابع تفسیر، علوم مورد نیاز تفسیر، شرایط مفّسر و شیوه و مراحل تفسیر؛ 
که بی توجهی به آنها تفسیر را از اعتبار ساقط می کند و به تعبیر روایت نبوی که فرمود: »قاَل اللُ 
َر بَِرأيِِه َكلمى« )صدوق، 1398: 68(، از مصادیق »تفسیر به رأی« خواهد  عّزوجّل: ما آَمَن بى َمن فَسَّ
شد. تفسیر به رأی سه معنا می تواند داشته باشد: اول اینکه، مفسر به  علت رأی خاصی که انتخاب 
کرده است، قرآن را تفسیر کند و آیه را طبق آن معنا کند. او آیات قرآن را مستمسک خود قرار 
داده و سزاوار نکوهش است. دوم اینکه، مفسر به جای تفسیر آیات به کمک قواعد محاوره و ادبیات 
عرب و قرائن موجود، به کمک رأی خود آیات را تفسیر کند. سوم اینکه، مفسر به جای آنکه مفاد 
آیه را بیان کند، آراء خود را مطرح کند و میان آیه ی شریفه و آراء خود »این همانی« برقرار کند 
)بابایی و همکاران، 1392: 58(. می توان اذعان داشت براساس مبانی انسان شناختی تاریخی گروی و 
مصادیق ارائه شده ی مفسران زن محور، هیچ تضمینی برای جلوگیری از ورود تفسیرهای گزاف از 

متن وجود ندارد و این هرج و مرج الجرم به انکار آموزه های ثابت دین می انجامد.
توجه به زندگی انسان امروز و فجایع دوران مدرنیته نشان می دهد که بشر، منهای دین و 
محکمات اخالقی و ارزشی، هرگز قادر به تعیین سعادت خویش )حتی در دنیا( نیست. گواه این 
مطلب انواع بحران های اخالقی، معرفتی، خانوادگی و اجتماعی است که از جوامع بشری سلب 
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آرامش کرده است و مکاتب مختلف که سعی در رفع این بحران ها دارند، اگر که خود به فساد و 
بحران بیشتر منجر نشوند، ناکارآمدند و با آزمون و خطا هر روز راه کاری را درپیش می گیرند و 
درنهایت، توسط یکدیگر به نقد کشیده می شوند )نظیر پست مدرنیسم در برابر مدرنیسم(؛ لکن 

تعالیم دینی، فرامکانی و فرازمانی است و در هر دوره ای نیازهای نوع انسان را پاسخ گو است.
با توجه به آنچه تاکنون مطرح شد، مشخص می شود که هدف اصلی مفسران زن محور کشف 
واقعیت از پس پرده ی تاریخ نیست، بلکه درصددند که مدعای خود مبنی بر برابری میان زن و 
مرد در احکام حقوقی و نادیده گرفتن هرگونه تفاوت طبیعی میان زن و مرد را اثبات کنند. توسل 
به شریعت برای اثبات نظرگاه های فمینیستی نتیجه ای جز سوء تأویل از بعضی آیات، جامع نگر 

نبودن در تحقیقات تاریخی و تخریب شریعت ندارد.

جمع بندی و نتیجه گیری
تاریخیت، الفاظ و زبان انتقال مفاهیم و احکام شریعت اسالم را دربرگرفته است و نمی توان 
گفت شرایط و موقعیت تاریخی و جغرافیایی در به کارگیری برخی واژه ها و تعبیرهای قرآن هیچ 
دخالتی نداشته است، ولی از این مطلب نمی توان چنین استفاده کرد که قرآن بازتاب فرهنگ 
زمانه ی خود است یا از فرهنگ زمانه اثر پذیرفته است. این پژوهش ادعای تاریخ مندی قرآن را 
در سه آیه ی فسخ نکاح، تعدد زوجات و حجاب بررسی می کند. منشأ این ادعا توجه نداشتن به 
مبدأ و مقصد وحی است. قرآن کریم برای درک مخاطبانش، متناسب با فرهنگ و فضای حاکم 
بر عصر نزول آمده است و این مطلب از امتیازات این کتاب آسمانی است. ادعای انحصار احکام 
مذکور به بافت فرهنگی و اجتماعی مخاطبان عرب زبان قرآن )که در آن عصر، زن از شأن و جایگاه 
حقیقی خود برخوردار نیست، تابع محض مردان است، مصرف کننده ی صرف است، بار مالی اش 
بر دوش مردان است و از او سوءاستفاده ی جنسی می شود(، نادیده انگاشتن منشأ وحیانی آیات 
و نشناختن فطرت ثابت و الیتغیر انسان است. خالق حکیم، احکام پوشش و ازدواج و طالق را با 
نظر به فطرت و طبیعت زن صادر کرده است. البته عواملی همچون فرهنگ، باورها، آداب، عرف، 
شرایط جغرافیایی و گاه محدودیت های اجتماعی هر سرزمین اشکال متنوعی از حجاب اسالمی 
را که منطبق با معیارهای پوشش اسالمی است، ایجاد می کند؛ نکات و ظرائف خاصی را برای 
ازدواج و طالق درنظر می گیرد که در عصر نزول آیات وجود نداشته است، اما همه ی اینها منافاتی 
با روح کلی حاکم بر شریعت ندارد و به تناسب مقتضیات زمان و مستخرج از آیات قرآن و روایات 
معصومین )( است که عالمان دین از تعالیم اهل بیت )( به یارانشان استنباط کرده اند.
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