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Abstract 
A feminist reading is one of the types of readings of the Quran today. Some have 
considered the approach of interpretations to be patriarchal and a re-reading of the verses 
has led them to have divergent ideas with the intent to defend women’s rights as many of 
the exegeses have been written by men. The goal of this comparative-analytic article, 
which has been written based on documented sources, is to specify the effect of gender on 
the understanding of the exegetes. Thus, the views of two contemporary women exegetes 
(Bano Amin and Ms. Wadud) regarding the challenging verses that bring to mind the 
benefit of men and loss of women have been gathered and compared with the views of 
male exegetes. Since there is no definitive criterion to assess the effect of gender on the 
understanding of individuals, their understanding has been compared to each and other 
male exegetes. The difference in the understanding of the chosen exegetes despite being 
of the same gender and that there are always male exegetes who share their views in the 
common and differing instances shows that gender alone is not a factor in adopting a 
particular view among exegetes. As a result, gender is a relative matter and its effect on 
interpreters is different. Based on a multitude of instances where Ms. Wadud’s views were 
for and Bano Amin’s were against the apparent rights of women, it can be said that 
Makhzan al-ʿIrfān has less gender bias compared to Quran va Zan (Quran and Women). 
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 دانشگاه قم ناشر:     نویسندگان  ©

  جنسيت در تفسير تأثير 
  زنان)  ا مرتبط ب  در آياتن مرد  مفسرا   با   (مطالعه تطبيقي ديدگاه مجتهده امين و آمنه ودود 
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  چكيده

هاي امروزي از قرآن است. برخي با انگيزه دفاع از حقوق زنان، چون اغلب  خوانش   يكي از   خوانش زنانه 

 موجب   ، بازخواني آيات   ا ب تفاســير توســط مردان انجام شــده، رويكرد تفاســير را مردســاالرانه دانســته و  

ــي  ــده دگرانديش ــتار تطبيقي هايي ش ــده،   - اند. هدف اين نوش ــنادي انجام ش تحليلي كه مبتني بر منابع اس

بدين منظور ديدگاه دو مفسر معاصر زن (بانو امين    است.   ن اثر جنسيت در برداشت مفسران مشخص نمود 

 آوري جمع نمايد، و خانم ودود) در آيات چالـشي كه انديـشه ـسود مردان و زيان زنان را به ذهن متبادر مي 

را و   ت.  با نظر مفـس ده اـس ه ـش نجش   ازآنجاكه ن مرد مقايـس يت در    تأثير معيار قطعي براي ـس فهم افراد  جنـس

  مفـسران در برداـشت    اـست. تفاوت   مرد مقايـسه ـشده  مفـسران آنان با يكديگر و ـساير   وجود ندارد، برداـشت 

ان و   جنس هم   رغم به منتخب   تراك و افتراق نظر   كه اين بودنـش ان، همواره ي در موارد اـش ران اتـش مردي   مفـس

ــي   تنهايي، به   جنســيت  دهد هســتند، نشــان مي  عقيده هم  هركدام وجود دارند كه با   عاملي در اتخاذ نگرش

، متفاوت اـست. به اـستناد  مفـسران امري نـسبي و اثر آن در    جنـسيت،   كه آن نيـست. نتيجه   مفـسران خاص نزد  

توان گفت  اند، مي كثرت مواردي كه خانم ودود موافق و بانو امين مخالف حقوق ظاهري زنان نظر داشته 

  دارد.  تري كم ي جنسيت سوگيري   ، زن قرآن و  كتاب  نسبت به      العرفان مخزن  كتاب 

    جنسيت بر تفسير.   تأثير آمنه ودود، بانو امين، قرآن و زن،    واژگان كليدي: 
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  مقدمه

ير ـشده  هايي ـضد  برداـشت موجب   ، اين حقيقت كه قرآن چهارده قرن توـسط مردان تفـس

آن بازخواني قرآن از نگاه زنان براي معناداري در عصــر جديد شــده   تبع به زنانه از تفاســير و 

  از نتايج تأكيداتشـود نه به قرآن، برداشـت مردگرايانه به مفسـر نسـبت داده مي   كه اين اسـت.  

(پس از گذراندن راهكارهاي غلط و تجربيات تلخ)   قرآن بر حفظ كرامت زنان و انتـظار از آن 

  . در تحقق جايگاه واقعي زنان است 

قرآن براي هدايت تمامي    كه آن   ازجمله قرآن وجود دارد   درســت نكات مهمي در فهم  

هاي مفـسر در فهم  دانـسته ذو وجوه اـست و از نقش تجربيات و    ؛ ها در تمامي اعـصار اـست انـسان 

ت.  اس ديدگاه قرآن گريزي نيـس اي در سـابقه   ، گرايانه هاي زن تفسـير و تأويل متون ديني بر اـس

المي    همچون ي هاي پديده از  ا ؛ ام حدود يك قرن دارد  م اـس ،  مباني تئوريك خاص كه با فمينيـس

ــت به دنبال احقاق حقوق   ــتند، عمري نزديك به دو دهه    رفته ازدسـ درباره   . گذرد ي م زنان هسـ

ه قرآن و خوانش  اتي ـكه ـب ه تحقيـق ــيـن اي زن پيشـ ه ـه ـــت ه توـجه داشـ د مي ـمداراـن  قراـئت "توان  اـن

نوـشته   "محور  زن  رهيافتي  با  قرآن  از  نو  قرائتي " )، ش   ١٣٩٤پارـسا ( نوـشته   "قرآن   از  گرايانه ن ز 

 و  معرفي  كريم؛  قرآن  تفسـير  در  فمينيسـتي  گرايش  اصـول " )، ش   ١٣٩٤(  ي موسـو  و  عباسـي 

 برابري  به  شـناختي رهيافتي زبان ")، ش   ١٣٩٤همكاران ( و  بنادكوكي  نوشـته كريمي   "  ي اب ي ارز 

يرزاد  "  ي اـسالم  فمينيـسم  بر  نقدي  كريم:  قرآن  در  جنـسيتي  ته ـش ) ش   ١٣٩٥زاده ( هدايت  و  نوـش

  يبهادرنوشـته محصـص و   "قرآن  مدارانه از زن  هاي خوانش  در  ي جنسـيت  شـرك  بر  تأملي "و  

يت در تفسـير قرآن كريم با بررسـي مصـداقي ديدگاه خوانشـي نو از تأثير جنسـ ")، ش   ١٣٩٦( 

ه ودود و   ت آمـن ه    "  ي آمل جوادي    اهللا آـي ـــت ــكر ب نوشـ ام برد. ش   ١٣٩٩(   ي راج و    ي گ ي شـ ـن   ) را 

ير دو زن هم   ازآنجاكه  ر تفاوت تفـس تقل    طور به   عـص ي مـس ده و تحقيقاتي كه تاكنون با  بررـس نـش

ي   يت هدف بررـس ه طرفين تطبيق به   ، صـورت گرفته   جنـس به دليل تعميم نتايج حاصـل از مقايـس

  مخزن العرفانـصاحب  اند، مناـسب آمد بدون ارزيابي ـصحت ديدگاه ـساير مفـسران، جامع نبوده 

برانگيز و مقايسـه  آراء آنان ذيل ده مورد از آيات چالش  آوري جمع  ، با قرآن و زن    و صـاحب 

اير  تراك و افتراق نظر آنان با ـس ير    جنـسيت   تأثير مرد، دركي از ميزان   ران مفسـ وجوه اـش در تفـس

  حاصل شود. 
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شــيعي و تنها زن مفســر در جهان   مفســران ) از ش   ١٢٧٤متولد (   ن ي ام بانو ســيده نصــرت  

مخزن موده و صــاحب آثار بســياري ازجمله:  اســالم اســت كه قرآن را از ابتدا تا انتها تفســير ن 

معاد   الشــتات،  جامع ،  ع) (   ي عل ب مولي الموالي  مخزن اللئالي در مناق   الهاشــمية،  اربعين ،  ان العرف 

از دـسته  ،  مخزن العرفان تفـسير  اـست.    القلبيه  في واردات  الرمانية  النفحات ، و  يا آخرين ـسير بـشر 

ير  في   تفاـس ال و پس از كسـ   عرفاني، اجتماعي، فلـس ب  اـست كه در پانزده جلد در طي بيـست ـس

ده اـست.  ته ـش ان نگاـش ت كه   اجازه اجتهاد ايـش ير اين اـس مطرح    باوجود از ويژگي بارز اين تفـس

ات سابق ي با برخي نظر   اعتنايي قابل ي در تفسير، در موارد هاي سنت ردن و قبول داشتن برداشت ك 

اين   رـساند. را مي پيـشين   مفـسران د نداـشتن محض به ديدگاه  خالف بوده كه اين امر نبوغ و تعب م 

خصـي،  ت ـش تقالل و توانايي در بيان برداـش ن مي   اـس ود كه در مواردي بهتر روـش   تأثير  رغم به ـش

 را برداشـت كرده  ، مفهومي مفسـران هايي زنانه ايشـان، گاهي همسـو با برخي و تجربه   جنسـيت 

  . كه در ظاهر عليه حقوق زنان است 

ــلمان م   ١٩٥٣ودود (متولد  خانم آمنه   ــد  فريقايي اســـت كه مي ا - امريكايي  ) نومسـ كوشـ

ـــته   ــاس روش هرمنوتـيك داشـ ــد  رهـيافتي بر مبـناي ـبازخواني قرآن بر اسـ ــيري  ـباشـ و ـبه تفسـ

نت   تر همدالنه  ير ـس ان،   ي با زنان در مقايـسه با تفاـس جهاد   و   قرآن و زن   دـست يابد. دو اثر مهم ايـش

ــيت  ــالح جنس ــالم   زنان  ي: اص ــت. ودود كه  در اس بيني كلي قرآن را در جهت عدالت  جهان   اس

 بيني قرآندر جهان   جنســـيت هاي تســـاوي جنبه  لحاظ دنبال   به  و زن   قرآن   ر كتاب داند و د مي 

،  ناپذيرندتخلف اي كه جايگزين متن شده و در بين مردم  تفاسير مردساالرانه  است، اعتقاد دارد 

تفسـيري    هاي ويژگي از   قرآن كه براي هدايت عموم نازل شـده اسـت. هسـتند نه خود    سـتيز زن 

ت، دقت در فضــاي نزول و بســتر به زبان متن، مقدم دانســتن قرآن بر ســن توان توجه  ايشــان مي 

ــيوه  ـتاريخي قرآن، نـگاه ـكل  ، توـجه ـبه مـعاني واژـگان، متن محوري، روش ي ب ي ترت   ر ي غ نگر، شـ

هاي فضـــل الرحمان و  عقلي، محدود نكردن آيه به يك ســـبب نزول، تأثيرپذيري از انديشـــه 

  ) ٥- ٣ص  ، ش   ١٣٩٩و راجي،    شكر بيگي  . ( را نام برد   تفسير في ظالل القرآن ارجاع به 

 آراء تفسيري بانو امين و خانم ودودالف)

، ٧، حديد/ ٣٠بقره/ هســتند ( هر دو خليفه خداوند  مرد  و  هاي قرآن، زن بر اســاس آموزه 
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) و كرامت انسـاني را ٤- ١ن/ الرحم (   ي اله اسـتعداد كسـب تعاليم   ؛ ) ٥٩، مريم/ ٣٩، فاطر/ ٢٦ص/ 

ــرا/ د ( دارن در ذات خود   ــانند ي هر دو در پاداش و كيفر اعمال   ؛ ) ٧٠اسـ و   ) ١٩٥/ عمران آل (  كسـ

  ،ـهاي تكوينيهمين تـفاوت   ن ي ق ي ـبه ـهايي وجود دارد و بين دو جنس زن و مرد تـفاوتي   اـما غيره،  

ريع متفاوتي براي زن و مرد قرار دهد.  ارع مقدس، تـش ده كه ـش ده مورد از   در ادامه، موجب ـش

به  مفســران برانگيزي كه برخي  امين و خانم ودود در آيات چالش هاي تفســيري بانو برداشــت 

اســت موارد    ذكر شــايان   شــود. مي بررســي   اجماًالاســتناد آن، قائل به برتري مردان هســتند  

ــده مطرح  ـــمت   شـ ا توـجه ـبه ـهدف اين    ، در اين قسـ مـباـحث گوـناگوني را ـبه همراه دارد ـكه ـب

 ها پرهيز شده است. پژوهش از بررسي آن 

 زن و مرد خلقت  .١

،   ٩٨، انعام/ ١٨٩اعراف/ دارد ( اشـــاره   ها انســـان  آفرينش  به  ، آيات متعددي  در  خداوند 

ا  َیا *  آيه   ، در اين بخش   ). ٦زمر/  ـھَ ُیّ
َ
اُس   أ ُقوا  النـَّ ُکُم  اَتّ َبّ ِذي   َر ا  َو َخَلَق   َواِحَدةٍ  َنْفٍس  ِمْن   َخَلَقُکْم  اَلّ ا ِمْنـھَ   َزْوَجـھَ

اءً   َکِثیًرا   ِرَجاًال   ِمْنُھَما   وَ َبَثّ  اء/ * َو ِنـسَ ت. بانو   د ور ) م ١(نـس ير اين آيه از   نظر اـس م امين در تفـس   ر ي ـض

اهدي بر ادعاي خويش كه نفس واحده براي تمام   عنوان به "  َواِحَدةٍ  َنْفٍس  ِمْن   َخَلَقُکْم "در  "  ُکْم " ـش

ت  ر اـس ر در  ، افراد بـش اني ر  و حقيقت  خلقت  بهره گرفته و وحدت تمام افراد بـش ت  انـس ا برداـش

  : گويد مي و  ا  . ) ٥ص  ، ٤ج  تا،  (امين، بي  است  كرده 

ــوص    حوا چون در خود آـيه از كيفـيت خلـقت  «  ــده و اـحاديثى ـكه در اين خصـ بـيانى نشـ

ت مي  يده مختلف اـس ت   ي كه در بعضـ   طوري همان   : توان گفت رـس حوا  خداى تعالى   ، اخبار اـس

ــود:  و بـنابراين معـناي آـيه چنين مي   ه طيـنت آدم آفرـيده را از بقيـ  را آفرـيد و از   ) ع آدم ( ـخدا  "شـ

زيرا كه زن و مرد هر دو انسـانند و بايد از يك ماده آفريده شـده  ؛ را خلق كرد   حوا بقيه گل او 

  ) ٨- ٧ص  ، ٤ج  تا،  (امين، بي ».  "باشند  

ا ِمـمَّ *   ـبانو امين ذـيل  ْخَرَجُھـمَ
َ
أ ا فـَ اُن َعْنـھَ ْیـطَ ــَّ ا الشـ ُھـمَ َزَلّ

َ
أ ا ِفـیهِ فـَ انـَ ، ـعاـمل فرـيب را ) ٣٦(بقره/ * ا ـکَ

  شــيطان قدم آدم و حوا را بلغزانيد و از آن مرتبه بلندى كه داشــتند« : گويد مي   شــيطان دانســته، 

  ) ٢٧٣ص  ، ١ج  تا،  (امين، بي  ». آنان را خارج نمود 
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  طاني ش   له ي زنان از ح   له ي و ح   د ي به بزرگ بودن ك ، ـسوره يوـسف   ٢٨در ذيل آيه   حال بااين   

  : گويد مي آن    ل ي و در تعل   رد اشاره دا 

ــ ي زود در دل م   زـنان (حيـله)    د يـ ك «  ص ، ٦ج  ـتا،  (امين، بي ».  ـگذارد ي م   ـتأثير و زود    ـند ي نشـ

٣٦٠ (  

ان مي  ان و مـك ه را فراتر از زـم انم ودود ـكه اين آـي د از ترجـمه دقيق  ـخ د، بـع واژـگان داـن

د كه همه انسـ به اين باور مي  "زوج  "و "نفس  "ِمن، "، "  ات ي آ " ترك ان رـس أ اوليه مـش ها در منـش

ــتند  ــريح  . او هس ــده  خلق  واحده  نفس  از  ا حو  كند مي  تص تفاوت    آدم و  گِل  زيادت  از  نه  ش

اـسي در ارزش  ـشود وجود ندارد. قرآن زن را يك نوع هايي كه به زن يا مرد نـسبت داده مي اـس

بلكه زن و مرد دو مقوله از نوع انـسان هـستند كه به هر دو به يك   ؛ كند مـشتق از مرد معرفي نمي 

  : گويد مي در رويدادهاي بهشت   ). او ٧٤ص ،  ش   ١٣٩٣اندازه توجه شده است (ودود، 

) تا  ١البته با يك اـستثنا برد ( كار مي ه عربي را ب   تثنيه   در خلقت انـسان، قرآن هميـشه ـصيغه «   

».  آنان ســرپيچي كردند  هردوي ا را فريفت و چگونه  حو و    ) ع ( آدم    ، بگويد كه چگونه شــيطان 

  ) ٧٤ص  (همان،  

گيرد ـكه خرده مي   ، دانـند وي ـبه مـطاـلب كـتاب مـقدس ـكه زن را ـعاـمل پلـيدي و لعن مي   

نقل از كتاب مقدس (كه طبق   شــايد كمبود جزئيات موجب شــده مفســراني مثل زمخشــري به 

  ) ٩١ص  ، ش   ١٣٩٤كنند. (روحي،    گرفته شده است) اعتماد   ) ع آدم ( ا از دنده چپ آن حو 

ــران  آدم منتـخب در موافـقت ـبا خلـقت زن و مرد از نفس واـحد، مـخالـفت ـبا فرـيب    مفسـ

ــط  ع) (  از زيادت    حوا بوده و در خلـقت    عقـيده هم   ) ع آدم ( از دنده چپ   حوا و خلـقت    حوا توسـ

آفرينش   در  زمان  دارند. بانو امين تقدم  نظر اختالف  حوا بر    ) ع آدم ( م خلقت تقد   يا   ) ع آدم ( گل  

را قبل از   ) ع آدم ( داند و اين تقدم، نهايت تقدم جســـماني دليل بر فضـــيلت او نمي  را   ) ع آدم ( 

ـــيل زن ـندارد و دليلي بر طفيلي بودن آفرينش  مي   حوا  ا آفرينش اصـ ــاـند و مـناـفاتي ـب   حوارسـ

هاي بعد از خود برتري ها بايد نســبت به انســان در اين صــورت همواره انســان   چراكه نيســت،  

 اند كه عقالني نيست. تر به وجود آمده اشته باشند چون پيش د 

 _______________________________________________________  
  )١١٥(طه/ *.  ا عَزًْم  َلُه  َنِجْد  وََلْم  َفَنسَِي  َقْبُل  مِنْ   آَدَمَوَلَقْد َعِهدَْنا ِإَلى  *   .١
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 تعقل زنان قدرت  .٢

و برخي مفســران از آيه * 
َ
أ َ أ ــَّ اِم َغْیُر ُمِبینٍ  ِفي اْلِحْلَیِة َو ُ َمْن ُیَنش ــَ   ،)١٨(زخرف/ * ُھَو ِفي اْلِخص

 ناتواني  و  زيور  و  زر  با  تزيين  به  اند. بانو امين تمايل زنان ضـعف عقلي زنان را برداشـت كرده 

سـعي در دفاع از   غيرواضـح كه اغلب با قياسـات جدلي خود ( حق    ي فا ي اسـت مخاصـمه براي  در 

 ضـعف نقطه  بيانگر  كه  داند ي م  زن  ذاتي  و  نكوهيده  صـفات  از  صـفت  دو  حق خود دارند) را 

ت  وى  عقل  نقص  و  وجود  اره به فرهنگ عرب جاهليو با بهره  اـس ياق و اـش   ،گيري از قرينه ـس

ت كه ه در مقام اعتراض ب د اين آيه پندار مي  ارت دختر ب  كفار اـس دها داده مي آن ه وقتى بـش   ،ـش

دت غي  ياه مي روى آن   ظ از ـش وره    ١٠٩آيه  ذيل او    . ) ١٢ص ،  ١٢ج تا،  (امين، بي  گرديد ها ـس ـس

  : گويد مي  يوسف 

، ٦ج  تا،  . (امين، بي » عقلش نصــف مرد اســت  نوعًاپيامبر بايد مرد باشــد نه زن، زيرا زن « 

  ) ٤٣٩ ص 

 اما تر از زن اـست حرفي نيـست،  تر و قوي مرد ـشريف   طوركلي به   كه اين ايـشان در  ازنظر 

 تر از ـشريف  عمل،  و  تدبير  و  عقل  حيث  از  مردها  كه اكثر  معنا  اين  به  اـست؛  اين نـسبت، كلي 

به  كه چنان  باشــد؛  زن  از  فردى  هر  از  بهتر  مرد،  از  فردى  هر  كه آن  نه  روند مي  به شــمار  زنان 

ــتـند. دليل ديگر وي  بوده  مردها  اكثر  از  بهتر  مراتب به  زنان،  از  برخي  تاريخ،  گواهي  و هسـ

  نويسد: مي   رو ازاين استناد به گفتار دانشمندان است،  

تر از زن اـست  قوي   غالبًا  اگرچه مرد در عقل و دورانديـشي   : اند دانـشمندان گفته   كه چنان « 

ــاس  ــت و نيز در رق اما زن حس ــيات، زن بهتر از مرد  ت قلب تر از مرد اس ــوص ي و برخي از خص

  ) ١٢ص  ، ١٢ج    تا، امين، بي  (   ». است 

ـهاي تكويني زن و و منكر تـفاوت   ي ـبه برابري مطلق زن و مرد ـندارد ـخانم ودود اعتـقاد 

ــود مرد نمي  ــيده   ١. ش ــبت به مرد   ، آنچه به چالش كش ــتن جنس زنان نس ان در عقيده پايين دانس

  : گويد مي   باره برخي امور ازجمله عقل است. او دراين 

اند و بر اسـاس آن زنان به ها شـده ها كه منجر به اين تفاوت گذاري من با اين نوع ارزش « 

 _______________________________________________________  
 هاي فمينيستي متفاوت است.ديدگاه وي از اين حيث با ساير گرايش   . ١
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اند،  جنس ضــعيف، پســت، شــّر ذاتي، ناتوان عقلي و داراي كمبودهاي روحي توصــيف شــده 

  ) ٦٥ص  ، ش   ١٣٩٤(روحي،  ».  م مخالف 

  ازآنجاكهها را با ارزش ذاتي برابر به تصـوير كشـيده اسـت و  انسـان  ، ايشـان قرآن  ازنظر   

ــي مردان نـيافـته، آن را قبول ـندارد  ص ،  ش  ١٣٩٤روحي،  (   ـتأيـيدي در قرآن براي برتري هوشـ

  : گويد مي  . او ) ١٠٥-١٠٣

جـسمي و عقلي مافوق زنان خلق كرده   ازنظر تفـسيري كه خداوند مردان را - اين تفـسير «   

ــت  ــت و   اوًال ، اسـ ــت   ثانيًانامعتبر اسـ ــالم متناقض اسـ زيرا در متن آيه هيچ   ؛ با ديگر تعاليم اسـ

ــمي مردان وجود ندارد  ــواهد تجربي  . ارجاعي به برتري عقلي و جسـ ــتناد به شـ   طوراين   ، با اسـ

ته ب  رايط برتري داـش ت كه تمام مردان بر تمام زنان در همه ـش ند نيـس بلكه برخي از مردها بر   ؛ اـش

عقل) برتري دارند و بالعكس، برخي از   ازجمله حاالت ( ها، در بعضي از شرايط و  برخي از زن 

  ) ١٥٨- ١٥٧ص ، ش   ١٣٩٤روحي،  . ( » زنان بر برخي از مردان در بعضي از شرايط برتري دارند 

ران  ل    مفـس  دو هر   هرچند دارند،   نظر اختالف پذيرش نقص عقلي زنان منتخب در اـص

اند. خانم ودود بر ادله عقاليي، شـواهد تجربي و  تر از مردان، اذعان داشـته به وجود زناني عاقل 

تكيه داشـته و مجتهده امين در عين   ، شـناختي كه از روح حاكم در قرآن برايش حاصـل شـده 

ته   كه آن  تناد    ، با به فرهنگ عرب جاهلي در اين آيه توجه داـش ا گفتار دانـشمندان، مردان ر به اـس

دبير برتر مي  ل و ـت ث عـق ه  از حـي د. نكـت ه آن داـن ك ويژگي   ـك ده امين نقص عقلي را ـي مجتـه

ويژگي اـست  احـساـسات قوي زنان نيز يك   كه چنان آن داند نه يك ـضعف، خدادادي زنان مي 

به قدرت جســماني و عقلي مردان نيز يك ويژگي برايشــان   ، با اين نگاه   برايشــان نه يك امتياز. 

ـــمار مي  ـــباب تـفاخر مردان را فراهم نمي   آنـجاكه از و  آيد شـ ــت، اسـ ــابي نيسـ آورد بلـكه  اكتسـ

  مسئوليت به همراه دارد. 

 مردان بر زنان  تيقوام  .٣

اِء در آيه *  ـسَ اُموَن َعَلی الِنّ َجاُل َقَوّ اء/ * الِرّ ـشرط زنان منوط به دو   بر  مردان  ت ، قوامي ) ٣٤(نـس

ُھْم َعَلی فضـل   ِبَما " ْنَفُقوا ِمْن   ِبَما "و " َبْعٍض   الله َبْعضـَ
َ
ْمَواِلِھْم  أ

َ
ت. بانو امين به  "  أ ده اـس  "  م ي ق " ي كسـ ـش

د مي  د   گوـي ه امور مهم ديگري را انـجام دـه ل    ؛ ـك ه دلـي ه آن ـب ًا  ـك الـب دبير   ـغ ا در ـت الطبع مردـه و   ـب



 ۱۶، شماره پیاپی ۱۴۰۱، پاییز و زمستان  ۲، شماره ۸سال    -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۶۸

http://ptt.qom.ac.ir 

ها و  نيز از جهت انفاق مردها بر زن   دارند و  فزونى  ها زن  اغلب  بر   ، ها ـسختي  ل تحم  و  نيرومندى 

ت عقلى و نيروى از جهت قو  ، برترى بايد دانســت كه اين   البته  ؛ ديگر   هاي ويژگي مهر و بعض  

 هـستند كه  ها زن  از  بـسياري  زيرا  ؛ افراد  تمام  بر  ـشمول  طور به  نه  اـست  كلي  بر  ى كل طور به بدنى 

ص ،  ٤ج تا،  (امين، بي  دارند  فضـيلت  مردها  از  بعضـى  بر  بدنى  قواى  در  بلكه  عقل  و  تدبير  در 

 در  كه  اســت  شــوهران  به معناي  "قوامون  "و خانواده بوده   اين آيه درباره  ازنظر او،  .) ٦٣-٦٢

ــراف  زن،  نيازهاي  كردن  برطرف  و  امور  تدبير  ــل "و  دارند  اش برتري مردان در قواي   "  ، فض

  تعقل و قواي بدني است. 

ــت   ام بودن مرد بر زن را مربوط ـبه قّو)،  زن قرآن و كـتاب  خود ( ـخانم ودود در اثر نخسـ

ان نزول قرآن مي  ت زـم اـف د ـب ه و    داـن اـب ـم ت را  ان قوامـي دآوري زـن د قرار مي   ١ازاي فرزـن و   دـه

  : گويد مي 

 مردان : گويد نمي   نـساء  ٣٤ آيه  زيرا  ؛ باـشد  غيرمـشروط  و  مطلق  تواند نمي   "فـضل  "واژه « 

ُھْم ": گويد مي  بلكه  ند ا شــده  داده  برتري  زنان  بر   به  "بعض   "واژه  از  ســتفاده ا   ". َبْعٍض  َعَلی  َبْعضــَ

كار   طور به كه  آنچه  اي  در  آـش ري  فـض ده ده ي د  بـش ود مي مربوط  ـش ت  طور اين  . ـش  تمام  كه  نيـس

 از  برخي  بر  مردها  از  برخي  بلكه  ؛ باشــند  داشــته  برتري  شــرايط   همه  در  زنان  تمام  بر  مردان 

ــي  در  ها، زن  ــرايط  از  بعض  خداوند  كه  آنچه  بنابراين  ؛ بالعكس  و  دارند  برتري  حاالت  و  ش

ت  داده  برتري  ت  مطلق  اـس وعاتي كه  زنان   بر   امون مردان قّوپس  .نيـس تند در موـض خدا  اوًالهـس

ــي از مردها  ــي از زن   تر بيش به بعض ــت  از بعض ــان    ثانيًا  و ها داده اس در آنچه كه مردها از پولش

عنوان يك گروه  به زنان به  "قوامون  "يك گروه    عنوان به مردان    وضـوح به پس   ؛ كنند خرج مي 

  ) ١٦٠ص ، ش   ١٣٩٣( ودود،   نيستند». 

ذا ازنظر وي قواميـ  ه    ، ت مردان ـل ــت ـن اط ـخانوادگي اسـ ه ارتـب ا   ـكل مـحدود ـب ه و ـب ـجامـع

ود كه اين به معناي تقابل بين امتيازات و مسـئوليت رعايت دو شـرط محقق مي  اگر هاسـت و  ـش

  همان) (   . نيست  همسرش   بر ساقط شود، مرد قوام  شروط هريك از اين  

 _______________________________________________________  
و مسئولیت اضافی قرار نگیرد که مبادا    فشار تحت ن مرد را سرپرست همسرش قرار داد تا مراقب باشد زن  آ قر   او معتقد است   .١

 . آن است دادن  نجام  مسئولیت شاق و مهم تولد کودک به مخاطره افتد، مسئولیتی که فقط زن قادر به ا 



  ۶۹   |   ر ی تفس در  تیجنس  ر یتأث

 

http://ptt.qom.ac.ir 

ــان    تي قواماالتر از اخالق  اخالق توحيدي ب "مقاله  و   هرمنوتيك توحيدي در كتاب    ايش

ــاوي " ـــيدن ـبه تنگـنا در اثـبات تسـ ــيت پس از رسـ تر  ت را از دـيدي كالن قواميـ ي در قرآن، جنسـ

با . اســت  ده كر   اتخاذ "  ي د ي توح پارادايم  "مندي از بر اســاس بهره   تازه روشــي  بررســي نموده و  

  را نوعي سـيسـتم شـيطانيت مردان قوامي ، و تأكيد بر يگانگي خداوند   تعريف الگوي توحيدي 

ــتم بر زنان شـــود كند كه مي تعريف مي  آلود شـــرك  با ارائه مدل    درنهايت و    تواند موجب سـ

  داند. روابط زن و مرد بر مبناي الگوي توحيدي، مالك برتري را تقوا مي 

لطه به م  "  ت ي قوام " خانم ودود  و با اختصـاص آن به  پذيرد نمي مردان بر زنان را  ١عناي ـس

  تربيش در تنگ شدن هر چه    رو، ازاين   پردازد؛ زمان نزول و يا تنافي با توحيد به مقابله با آن مي 

) با قواميت در مطلق ندانسـتن برتري مردان و محدود به خانواده دانسـتن    ازجمله (   ت ي قوام دامنه  

وظيفه مردان نسبت به تأمين هزينه همسرانشان    ، هر دو مفسر   ازنظر بانو امين اشتراك نظر دارد و  

هايي كه خداوند داند به دليل فـضيلت كه تأمين زنان را وظيفه مردان مي   وي   امري مـسلم اـست. 

اين   داند. قابليت فرزندآوري را نيز فـضيلتي از ـسوي خداوند براي زنان مي  به مردان عطا كرده، 

 قواميت در نظر مجتهده امين نيسـت.بندي تا حدودي معقول و عملي اسـت اما از جنس  تقسـيم 

اقط  درباره بانو امين   دن  ـس اكت نكردن   انفاق  دليل  به  مرد  قواميت  ـش ت   ـس خانم    كه درحالي  اـس

  است. به آن پرداخته    دقت به ودود 

 داشتن مردان بر زنان درجه .٤

ِذي َعَلْیِھَنّ ِباْلَمْعُروِف  آيه * در  َجالِ َوَلُھَنّ ِمْثُل اَلّ درجه داشــتن    ، ) ٢٢٨(بقره/ * َدَرَجٌة   َعَلْیِھَنّ   َو ِللِرّ

ْنُتْم  ُھَنّ ِلَباٌس َلُکْم َو * با اسـتناد به  ، بيان شـده اسـت. بانو امين ذيل اين آيه   صـريحًامردان بر زنان 
َ
أ

وهر كه در قرآن به بهترين ـشكل ممكن تعيين  ١٨٧(بقره/   * ِلَباٌس َلُھَنّ  )، به حقوق متقابل زن و ـش

  د: پرداز گرديده مي 

ميزانى كه در شــرع و ه زن و مرد را در حقوق زناشــويى مســاوى قرار داده و ب  «خداوند 

رترى دارد بر زن و  مرد ب  . بايسـتى هر يك مراعات حقوق يكديگر را نمايند   ، عرف تعيين شـده 

ايد مقـصود از درجه و   تيالي ـش تمتاع باـشد حقوق زوجي ه راجع ب   ، مرد بر زن   اـس ت همان حق اـس

 _______________________________________________________  
 زنان است.بر  واليت و سرپرستي مردان  مديريت،    منظور از سلطه،   . ١
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در   ، اســتمتاع   گونه اين اســتمتاع و حظى اســت كه از زن توان برد كه   هرگونه كه شــوهر مالك  

ر مقابل گردن ـشوهر قرار داده و زن بايـستى د ه مقابل نفقه و تأمين امور زندگانى زن اـست كه ب 

  ) ٣٢٢ص  ،  ٢ج   تا، (امين، بي   . » آن تمكين كند 

زنان در فـسخ  ايـشان در موـضوع طالق، با بيان داـستان اولين طالق خلع در اـسالم، به حق 

و درجه داـشتن مردان را اولويت ـشوهران در رجوع به همـسرانـشان در ايام   نكاح نيز توجه دارد 

دانسته كه نسبي بوده به معناي مرتبه، مرحله يا سطح   را  "  َدَرَجة " واژه خانم ودود  ١. داند عّده مي 

واژه ايشــان با بررســي آياتي كه    ٢. ) ١٣٠ص  ، ش  ١٣٩٣هاســت (ودود، و براي آزمايش انســان 

جرت در راه جـهاد و ه   لم، گيرد ـكه قرآن درـجه را براي ع مي   نتيـجه  ، ـها آـمده در آن   "درـجه  "

ــادي و  خدا،  ــان به د اجتماعي و همچنين براي آزمو تمايز اقتص ــت و در كار  ن انس آيه  برده اس

ت و   بقره   ٢٢٨ ت كرده كه حق طالق با مردان اـس ت، چنين برداـش كه موضـوع بحث طالق اـس

ــاهدي اجرا كن مي   تنهايي به مردان  ــان بدون هيچ داور يا شـ ــرانشـ ند،  توانند طالق را عليه همسـ

ــي داده مي زن تنـها بـعد از مد  كه حق طالق به درحالي  ــود.  اخـله مرجع موثق مـثل قاضـ  ازنظرشـ

مجوزي براي اعمال قدرتي بدون مرز و  فســخ نكاح   طرفه ك ي قرآن به مردان حق   ، خانم ودود 

تند ( را  و قدرت   اين آيه ناظر بر بافتي اـست كه مردان عمومًا اين حق .  دهد نمي   ,Wadudداـش

1999, p260 .(  ،المت  ويژه به به اعتقاد ايـشان مالحظه دقيق آيات آميز و حقوق  ايده توافق مـس

ِذي َعَلْیِھَنّ ِباْلَمْعُروِف *   متقابل زن و مرد در طالق در آيات  ُکوُھَنّ  * ) و ٢٢٨(بقره/ *َوَلُھَنّ ِمْثُل اَلّ ْمـسِ
َ
َفأ

ُحوُھَنّ ِبَمْعُروٍف  ِرّ ــَ ْو س
َ
ــاء/ * ِبَمْعُروٍف أ ــان مي   ، ) ٢٣١(نس از آنان   كًالختيار زنان در طالق دهد ا نش

ي مختار و آزادند و مردان دواج ديگر برده نيســتند بلكه شــركاي زنان در از   . ســلب نشــده اســت 

ــاب در اين امر را ـندارـند. ديگر ـقدرت طالق   ــعـيت قـيدي براي  بي ـحدّ و حسـ درواقع اين وضـ

  شود. امتياز محسوب مي   سابقشان و براي زنان نسبت به وضعيت  مردان است 

 _______________________________________________________  
 . ٣١٨ص  ،  ٢ج    تا، امین، بی   بانو   . نک. ١
-١٢٥  ، ص ش  ١٣٩٣ودود،  . (نک. شود اعمال خاصی حاصل می دادن با انجام درجه "  " ، فضل " "  برعکس  که با این تفاوت  . ٢

١٣٠( 



  ۷۱   |   ر ی تفس در  تیجنس  ر یتأث

 

http://ptt.qom.ac.ir 

ــران  ــت   بقره   ٢٢٨آـيه  در درـجه  دارـند   نظر اتـفاق منتـخب    مفسـ امر و مـحدود ـبه   مطلق نيسـ

ان در ايام   . اـست طالق   رانـش تن مردان را اولويت برگـشت آنان به همـس عّده بانو امين درجه داـش

گيري از ســيد قطب، اختيار اجراي طالق بدون مرجع قانوني براي دانســته و خانم ودود با الگو 

از نقاط اشـتراك ديگر آنان توجه به حقوق زنان در زندگي زناشـويي و اعتقاد   داند. مردان مي 

اـست. تفاوت آنان در موـضوع درجه داـشتن مردان اـست كه بانو به تقـسيم وظايف بين زوجين  

نـسبت به مردان ديگر) براي رجوع به همـسران ـسابقـشان در ايام ـشوهران ( امين درجه را اولويت 

ــوهران ( اختيار   ، ود داند و خانم ود عّده مي  ــبت به   ش ــان) در حكم طالق بدون مرجع  نس زنانش

 قانوني. 

  زنان از مردان  اطاعت  .٥

هُ *در ادامه آيه  اِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْیِب ِبَماَحِفَظ الَلّ ــَّ ِتي َتَخاُفوَن  َو  َفالص وَزُھَنّ   الَالّ ــُ ،  *ُنش

 از  ســرپيچى  ى ا معن  را به "نشــوز  "  ن ي ام  اســت. بانو موضــوع قنوت و نشــوز زنان مطرح شــده  

  : گويد مي   ، دانسته  اي اطالعت و خضوع دائم را به معن "  َقاِنَتاٌت "تكبر،  روى  از  شوهر  اطاعت 

ــى از مردـها را   ـها براى آن مردـها را بر زن   ـخداوـند) ـكه (   ي طور ن ي هم «    جـهاتى ـكه بعضـ

فزونى زنان) ها ( ها را نيز بر بعض ديگر آن بعـضى زن   طور ن ي هم ،  ها بعض از زن فـضيلت داده بر  

  ) ٦٣ص  ، ٤ج  تا،  (امين، بي است».   داده 

وهر را به  مرده وي اطاعت از ـش ت (امين، بي   عنوان فضـيلتي براي زنان برـش ص  ،  ٤ج  تا،  اـس

ت كه ). به اعتقاد وي، حكم آيه ارشـادي اسـت نه مولوي، لذا به صـورت وجوب و ل ٦٣ زوم نيـس

ت بزند.  ه عالج دـس اهده كرد به ـس وز زن خود را مـش ي نظر بانو امين    وقتي مرد عاليم نـش با بررـس

ـشود نـشوز زنان در نظر  در مورد نـشوز زن و مرد اـست، مـشخص مي  كه  نـساء ١٢٨و    ٣٤در آيات 

  خودشــان و  ه كه را زناني تعريف كرد "  َحاِفَظاٌت ِلْلَغْیِب "  او، اشــاره به جمع شــدن با غير دارد. وي 

  ) ٦٤ص  ،  ٤ج  تا،  . (امين، بي كنند حفظ مي   ب بودن ازواجشان ي عورتشان را در حال غا 

  : گويد مي خانم ودود 

و بعد فرض شــده كه معناي آن   معنا شــده اســت مطيع   غلط به اغلب   - قانتات  - اين واژه «   

ــت   بردار فرمــان  اســ ــوهر  برابر شـ ــوز  "  ، در  براي  "نشـ هم  قرآن،  متن  ( در    ،٣٥حزاب/ ا مرد 
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) ٣٤/ و نســاء  ٣٤حزاب/ ا  ، ٥  و   ١٢حريم/ ت زن ( و هم براي  ) ١٢٨/ نســاء ،  ٢٣٨بقره/ ، ١٧عمران/ آل 

  ) ١٣٧ص ، ش   ١٣٩٣(ودود،   ». است   كار رفته  به 

در صـورت بروز ناهنجاري،    اسـت كه نوعي ناهنجاري ميان زوجين   ٣٤در نسـاء/ نشـوز « 

-١٣٧ص  ، ش   ١٣٩٣(ودود،   ». دهد ممكن ارائه مي   هاي حل راه   نوان ع به قرآن پيشـــنهادهايي را 

١٣٨ (  

ــوهران را از اين آـيه قبول ـندارد ذـيل آـيه   ــت اـطاـعت زـنان از شـ   تحريم ٥وي ـكه برداشـ

  : گويد مي 

اعت از شــوهر  اط   كه اين گويد كه يك زن از شــوهرش اطاعت كند يا قرآن هرگز نمي « 

گويد كه راه و  مي نه دـستوري و به ـشوهران    اين جمله ـشرطي اـست   يك ويژگي قانتات اـست. 

تند دنبال نكنيد روش ضـدي  ما هـس راني كه مطيع ـش -١٦٢ص  ، ش   ١٣٩٣(ودود،   ». ت را با همـس

١٦٨ (  

ــه بانو امين و خانم ودود مراحل  ــته   عالج   گانه س ــادي دانس ــوز را حكمي ارش اند ولي نش

كاف عميقي بين ديدگاه آنان در  وهر را  . وجود دارد  "قانتات  "  ي معنا ـش بانو امين اطاعت از ـش

ــيلتي قابل ارتـقا و مايه مـباهات زنان بر  خانم ودود اين ديدگاه   كه درحالي داند يـكديگر مي   فضـ

ه اغلب مرد  ها را ـساخته مفـسراني دانـسته ك برداـشت   گونه ن ي ا را نپذيرفته و با تتبع در كل قرآن، 

  هستند. 

 زنان ضرب  .٦

آيــه   بخش در   اِجِع *   آخر  ــَ اْلَمضـــ ِفي  َواْھُجُروُھَنّ  َفِعُظوُھَنّ  وَزُھَنّ  ــُ ُنشـ اُفوَن  َتخــَ ِتي  َوالَالّ
  زنان ناشزه مطرح شده است.   مقابل راهكار سوم در   عنوان به ضرب زنان   * َواْضِرُبوُھَنّ 

  : گويد مي   بانو امين 
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اُفوَن "«    ار "  ـخَ د و نشـــوز) مي آن ( دالـلت بر ظهور عاليم و آـث اـي د    نـم داوـن ه ـخ تحكيم    منظور ـب

 به  زن  نـشوز  عالج  براي  راهكار  عنوان به   ـشوهرش،  از  زن  نكردن  تمكين  از  جلوگيرى  خانواده، براى 

  ) ٦٤- ٦٣ص    ، ٤ج  تا،  امين، بي   (   عمل نمايند». ١مرحله  سه  اين  به  ترتيب  به  تا  دهد ي م  دستور  مردها 

ــاي نزول و   ه با توج خانم ودود  ــطة به   به فض ــده (مثل   واس اعمالي كه در قرآن محكوم ش

دور جواز كتك ز كردن دختران)،    گور به زنده  ير    گونه اين و    دن زنان از اين آيه را غلط ـص تفـس

  : گويد مي داند و  مي  ) ص (  امبر ي پ ريزي شده قرآن را مخالف ذات قرآن و سنت پي  كردن 

َرَب "«  ار يا خشـونت نيسـت   "  ضـَ َرَب  "مثال، در قرآن عبارت  عنوان به   ؛ لزومًا به معناي فـش ضـَ
از  گيرد كند يا ســفري در پيش مي زماني كه كســي جايي را ترك مي   و يا   كار رفته ه ب " اللُه مثالً 

َب "  ي عن ي ـشود اما اين كامالً مخالف با ـصيغة باب تفعيل اين فعل، اـستفاده مي ـضرب  واژه  رَّ به   "  ـضَ

دت  عناي مكرر يا به  م  ت زدن ـش ده عليه    ، لذا اـس ونت مهارنـش بايد اين آيه را به معناي تحريم خـش

ســان، اين آيه نه در مقام صــدور جواز، بلكه در مقام بيان محدوديت شــديد  بدين  . زنان دانســت 

  ) ١٤٠- ١٣٩ص  ،  ١٣٩٣ه است». (ودود، رفت مواقع به كار مي   آن اعمالي است كه عليه زنان در 

  : گويد مي ن  همچني 

ران  اگر «  ما  همـس ما  از  ـش تم   گونه هيچ  حق  ها آن  بر  ديگر  كنند، مي  اطاعت  ـش   ».نداريد  ـس

ه )  ٧٧ص  ،  ش   ١٣٩٣ودود،  (  ه اجراي    وي ـك ت ( الزـم داـل الي قرآن) را تغيير در ـع دف متـع ـه

  عنوانبه  ، قرآن   بر اسـاس چالشـي  اسـتراتژي خود را  اش بعدي در كتاب   ، داند اجراي احكام مي 

 ,Wadud(  د ي نما به آن در برخي موارد معرفي مي   "گفتن  نه "احتمال  متني الهي و يكپارچه با  

2006, p193  ( ي كنون تا هرگاه عبارتي از قرآن را خالف شــعور و فهم انســان   ) مانند ضــرب

  .يافت بتواند آن را كنار نهد  زنان) 

هر دو  كه آن منتخب در پذيرش جواز ضــرب زنان فاصــله بســيار اســت. با   مفســران بين  

ليم اوامر الهي بودن از  عي در تحكيم روابط زوجين دارد، يكي معتقد اسـت تـس معتقدند آيه ـس

گذرد مثل اطاعت از شـــوهر كه اگر از آن منحرف شـــوي مســـتحق تنبيهي و  مســـيرهايي مي 

 _______________________________________________________  
موقع    ، نبخشید   فایده اگر این دو عمل    . ید ی سودی نبخشید از بستر او دوری نما اگر موعظه  و نصیحت کند،    ابتدا زن را موعظه «   .1

  ) ٦٤ص  ،  ٤ج  تا،  (امین، بی   ». رسد که او را بزنید آن مي 
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  ،اين مسير و مقصد متفاوت  . ديگران است   هادي پيـشن ديگري در پي اثبات غلط بودن مـسيرهاي  

ها، تجربيات و هزاران عامل ديگر در طول قرون فرض محصــول شــناخت متفاوت خالق، پيش 

  است كه هر يك به همراه دارند. 

 زنان در محكمه شهادت  .٧

ْن   َیُکوَنا َرُجَلْیِن َفَرُجٌل َو  ِإْن َلْم فَ * در عبارت   َتاِن ِمَمّ
َ
َلّ ِإْحَداُھَما اْمَرأ ْن َتضــِ

َ
َھَداِء أ ْوَن ِمَن الشــُّ َتْرضــَ

َر ِإْحَداُھَما  ْخَری   َفُتَذِکّ
ُ
 شــده  مطرح  گواهي  در  مردان  و  زنان  تفاوت حقوقي   )، ٢٨٢(بقره/ * اْأل

ــت.  ــرط   را در اين جا  " ِإْن "  ن ي ام بانو   اس َلّ "و  ش ــي و  "  َتضـــِ َر "را به معناي فراموش را به "  َفُتَذِکّ

  : گويد مي   دن گرفته، معناي يادآوري كر 

هادت را فرامو   «اگر در موقع اداي  وع ـش هادت، يكي از دو زن، موـض ش كرد، ديگري  ـش

يكي از اـسراري باـشد كه در ـشهادت، دو زن  ، ـشايد غلبه فراموـشي در زن   وي را متنبه گرداند. 

  ) ٤٤٩ص  ، ٢ج  تا،  امين، بي (   ». اند را مقابل يك مرد قرار داده 

ــارـكت زـنان در نـظام  اـيد بر ابـعاد مشـ ــت براي ترقي ـجامـعه ـب ـخانم ودود ـكه معتـقد اسـ

هادت دادن را اجتماعي افزود،   يتي قلمداد   طوركلي به ـش در  اوًال ، و معتقد اـست   كند مي  فراجنـس

اند بلكه يكي ـشاهد و ديگري يادآوري كننده است كه ـشاهد نيامده   عنوان به اين آيه هر دو زن 

ــتي   عنوان به  ــاهد مرد و يك واحد   ثانيًا  كند؛ بان عمل مي پش زن به معناي   دونفره مجموع يك ش

ــت  ــاهد زن مي   زيرا در اين   ؛ فرمول دو در مقابل يك نيس ــورت چهار ش ــت جاي دو ص توانس

محدود به  ، شـهادت در اين آيه   ثالثًا  كند؛ را بيان نمي  شـق شـاهد مرد قرار بگيرد ولي قرآن اين  

  يهركسـ ـشهود نامعين باـشد،   جنـسيت مالي اـست و در مواردي كه  انواع خاـصي از قراردادهاي  

 تاريخي  بافت  به  اين آيه   رابعًا  ـشاهدان باـشد؛  حق دارد يكي از   تواناـست، ـشهادت دادن  در كه  

 در  ناآزمودگي  و  تجربگي بي  به ـسبب  آن  در  زنان  بود  ممكن  كه  ـشود مربوط مي  خاص نزول 

لطه  زير  قانوني،  امور  هادت  به  را  آنان  مردان  و  گيرند  قرار  مردان   ـس كنند؛ حتي   وادار  دروغ  ـش

اجتماعي، اقتصــادي و تجربي، قرآن توانايي بالقوه درايت زنان را   در آن دوران محدود از نظر 

  ) ١٥٣ص  ، ش   ١٣٩٣(ودود، .  شناسد به رسميت مي 
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با    اند، بانو امين و خانم ودود، علت حكم ـشهادت زنان در محكمه را غلبه فراموـشي دانـسته 

تري پيرامون موضــوع شــهادت زنان توجه داشــته و در مقايســه  اين تفاوت كه ودود به ابعاد بيش 

كه امين در مورد علت غلبه فراموشـــي در  تري با مردان اين موضـــوع را ســـنجيده، درحالي بيش 

  دائم يا موقت) و انواع متفاوت شهادت در محكمه مطلبي بيان نكرده است. حكم ( زنان، نوع 

 زوجات تعدد  .٨

َالّ   و آيات * تعدد زوجات در 
َ
ُطوا ِفي اْلَیَتاَمی   ِإْن ِخْفُتْم أ ــِ اِء  ِمَن  َلُکْم  َطاَب   َما   َفاْنِکُحوا ُتْقسـ ــَ سـ  الِنّ

َالّ َتْعِدُلوا  ِخْفُتْم  َفِإْن   َو ُرَباَع  َو ُثَالَث   َمْثَنی 
َ
ْو   َفَواِحَدةً  أ

َ
ْیَماُنُکْم َمَلَکْت   َما  أ

َ
ــاء/  أ َتِطیُعوا  َ و ) و* ٣*(نس ــْ َلْن َتس

َساِء َوَلْو َحَرْصُتْم   ْن َتْعِدُلوا َبْیَن الِنّ
َ
َقةِ   َفَتَذُروَھا  اْلَمْیِل  ُکَلّ   َفَال َتِمیُلوا أ ِإْن  َکاْلُمَعَلّ ُقوا   ُتْصِلُحوا   َو هَ   َفِإَنّ   َوَتَتّ  الَلّ

 ) آمده است. ١٢٩(نساء/ *   ا َرِحیًم   َغُفوًرا  َکاَن 

ــي مي  ــروط كردن تعدد زوجات به رعايت  پردازد بانو امين به تناقضـ عدالت  كه در مشـ

ــاء/ (  ــاء/   ناتواني ) و اذعان به ٣نس ــتناد به روايتي،  ١٢٩برقراري عدالت (نس ) وجود دارد  و با اس

اء   ٣عدالت در آيه   اء    ١٢٩و در  "نفقه  "در را  نـس نمايد كه  معرفي مي  "محبت  ت و  مود "را نـس

ت در محبـ  داـل نيســــت، مرد    ت چون در ـع برابر آن مواخـذه  توان  ه آن نبوده و در  مكلف ـب

وند.  نمي  ان  ازنظر ـش عر بر اين اـست كه تعدد زوجات در ـصورتى جايز اـست  ايـش اين آيات مـش

اوات و عدالت بين زن  ى كه نتواند بين زن كه مـس توار گردد و كـس اوات را مراعات  ها اـس ها مـس

َساِء َوَلْن َتْس "از   كه اين ، اما  نمايد بايد بر يك زن قناعت كند  ْن َتْعِدُلوا َبْیَن الِنّ
َ
  برخي القاي"  َتِطیُعوا أ

كه رعايت عدالت در برخي  ؛ چرا نيسـت  درسـت اند  تعدد زوجات در اسـالم را برداشـت كرده 

ــت و  ــر خارج اس د بر جواز تعد   ) ع طاهرين ( حتى ائمه   داران دين تا حال بناى  امور از اختيار بش

ــت ـكه  و منظور از ـعداـلت، ـعداـلت تق   زوـجات بوده  َذُروـھا    "ـبا  ريبي اسـ ِل َفتـَ لَّ اْلَمیـْ َفالَتِمیُلوا ـکُ
َقة     ) ١٨٣- ١٧٨ص ،  ٤ج تا،  ( امين، بي .  است  جمع قابل  "َکاْلُمَعلَّ

 عصــر  خاص  مخاطبان  محدود به  را  آيه  خانم ودود عدالت را به معناي تســاوي و اين   

تند. او  ازدواج  مورد  در  خاصـي  ديدگاه  كه  داند مي  نزول  تدالل  چنين  داـش  اين  كه  كند مي  اـس

 زنان  كه  دارد  نظر را در  هايي موقعيت  و  كند مي  صـحبت  تاريخي  هاي بافت  از  روشـني به  آيه 

 بـسياري  ازآنجاكه  وي،  اعتقاد  به  ـشدند. مي  محـسوب  مالي  بار يك  تنها  خود  هاي خانواده  براي 
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يات  از  ر  حال  در  وحي  زمان نزول  خـصوـص  ازلحاظ  دوباره  بايد  آيات  اين  ندارد،  وجود  حاـض

ايشــان   ). ٨٣ص ، ش   ١٣٩٣ودود، شــوند (  ارزيابي  حاضــر  حال   وضــعيت  به  توجه  با  و  معنايي 

  : گويد مي داليل مطرح شده در جواز تعدد زوجات را نپذيرفته و بر اساس قرينه سياق  

رپرسـتان آن «  ها در اداره اموالشـان منصـفانه  اين آيه در ارتباط با رفتار ايتامي اسـت كه ـس

ــنهاد ازدواج با   كردند نمي ل عم  ــان، پيش ــت اموالش آنان و قرآن براي جلوگيري از اداره نادرس

  ) ١٥٢- ١٤٩ص ، ش   ١٣٩٣(ودود،   ». خود دختران و نه مادرانشان) را داده است ( 

  ؛را ترجيح قرآن در زندگي زناشــويي دانســته  همســري تك  نســاء   ٢٩بر اســاس آيه  وي 

ه    چراـكه  افتن ـب ــت ـي اٌس َلُھَنّ ُھَنّ  "مطلوب  دسـ ْنُتْم ِلـبَ
َ
اٌس َلُکْم وأ ا"و  )  ١٨٧(بقره/ "  ِلـبَ ِإَلْیـھَ ُکُنوا  ــْ  ِلَتسـ

ســـت.  از يك خانواده تقســـيم شـــده باشـــد، ممكن ني   ) وقتي شـــوهر يا پدر به بيش ٢١(روم/ "

ـبا كـنار هم قرار دادن آـيات   ــاء   ٣همچنين  ــاء،   ١٢٩و    نسـ چون ـعداـلت مـيان    : نتيـجه گرفـته   نسـ

ازدواج با چهار    اسـت و با تعدد زوجات مخالف   طوركلي به رآن  همسـران عملي نيسـت، پس ق 

ــوـيب نمي  ، س   ١٣٩٣ودود، (   . ـنامـحدود قـيد بزـند   ـهاي ازدواج خواـهد ـبه  كـند بلـكه مي زن را تصـ

  ) ١٥٠ص 

ــران در ـپذيرش جواز تـعدد زوـجات بين   وجود دارد. ـبانو امين    نظر اختالف منتـخب    مفسـ

ــرط به  ــيم نفقه بين    ش   كهدرحاليداند، زنان، تعدد زوجات را مجاز مي برقراري عدالت در تقس

ــر را  ــر ـحاضـ و آن را راهـكاري براي قـيد زدن ـبه  ـپذيرد نمي ـخانم ودود تـعدد زوـجات در عصـ

  داند. هاي بدون محدوديت عصر نزول مي ازدواج 

 زنان ارث  .٩

ْوَالِدُکْم  ن ارث زنان نســبت به مردان در آيه * نصــف بود 
َ
ُه ِفي أ یُکُم الَلّ َکرِ ُیوصــِ  َحِظّ  ِمْثُل   ِللَذّ

ْنَثَیْینِ 
ُ
اء/ * اْأل ارث و طبقات ارث    فقهي   احكام  ) آمده اـست. بانو امين ذيل اين آيه به بيان ١١(نـس

  : گويد مي   ، پرداخته   برندگان 

ــعيف «  ه ضـ د تر از مرد مي اعراب متكبر زن را ـك ا را قوى و نيرومـن د و مردـه ــتـن داشـ پـن

ظاهراً   . كردند نمى   طى درباره زن اجرا ي هيچ حقى براى زن قائل نبودند و هيچ شـرا   ، دانسـتند مي 

تند و از ارث پدر و  دانسـ آن را بر خود مباح مي   ، دادند براى او قرار مي   حتى اگر مهرى در ابتدا 
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كه  داده ين اسـت كه آيه حكم فرموده و به مردها دسـتور  ا  . كردند مادر و اقربا او را محروم مي 

د  ه تـع دارـيد ـكه ـب ـــما حق ـن ه حقوق زن شـ اـن ه طـيب ـخاطر  ى ـظالـم ا را بگيرـيد مگر زنى ـكه ـب ـه

  ) ٢٩ص ،  ٤ج  تا،  (امين، بي  .خواست چيزى به شوهرش ببخشد يا بدهد 

  كهاين دو در مقابل يك (   معادله معتقد اسـت    ، نسـاء   ١٢و    ١١خانم ودود با نگاه به آيات  

هم زن  هم مرد دو برابر ـس ود ـس اب ـش اده ا  ، ) حـس در مباحث قرآني   ازحد بيش انگاري  ز طريق ـس

ــده  ــت پيرامون ارث تقويت ش ــبي متنو  و معتقد اس ــيمات نس عي را ميان زنان و  اين آيات، تقس

  طوركلي به دو نكته داللت دارد: به مردان مطرح كرده كه  

ه افراد در بهره - ٩-١ ــهيم هـم ــالم،  نـ برداري از ارث سـ ل از اسـ ــوم قـب د و برخالف رسـ

  وجه زنان بدون ارث نيستند. هيچ به 

  مانده، بايد منصفانه باشد.   توزيع تمام ارث ميان خويشان باقي   - ٩-٢  

  گويد: مي معادله دو در برابر يك   ر مورد چرايي د او 

مردان مســـئول هســـتند از اموال    . ها وجود دارد ت اي متقابل بين حقوق و مســـئولي بطه را « 

ان داده مي   خود   ودود،(   ». ـشود براي تأمين زنان هزينه كنند و در پي آن دو ـسهم از ارث به ايـش

  ) ٢١٣ـ    ١١٣ ، ش   ١٣٩٣

ــر در پذيرش نصـــف  بانو امين بعد از   ازآنجاكه   بودن ارث زنان توافق دارد.  هر دو مفسـ

در   تنها نه   اقدام نمود،  مخزن العرفان   نگارش رســيدن به مرحله اجتهاد و كســب اجازه اجتهاد به 

خورد. خانم ودود پس به چـشم مي   ديدگاه فقهي وي مخزن العرفان موـضوع ارث بلكه در كل 

ود،  منفعت كلي زنان در ارث حفظ مي   كه اين از بررـسي حاالت مختلف و اطمينان خاطر از  ـش

  در ظاهر به ضرر زنان است.   هرچند حكم نصف بودن را پذيرفته 

 زنان  رانيحكم  .١٠

ِھیَدْیِن ِمْن ِرَجاِلُکْم  آيه *  بانو امين ذيل  ِھُدوا شـَ َتشـْ َتانِ  َفَرُجٌل   َرُجَلْینِ  َیُکوَنا  َلْم   َفِإْن َواسـْ
َ
ْن   َواْمَرأ   ِمَمّ

َھَداِء  ِمَن   َتْرَضْوَن  ْن  الُشّ
َ
َر  ِإْحَداُھَما   َتِضَلّ  أ ْخَری   ِإْحَداُھَما  َفُتَذِکّ

ُ
  : گويد مي ) ٢٨٢( بقره/ * اْأل

از روى كتاب الهى و ـسنت نبوى اخذـشده مداخله  در قـضاوت ـشرعى كه   حق زن نيـست « 

تري  ؛ نمايد  ات آن نه قـضاوتى كه در دادگـس ده و قـض از قوانين    ها از روى قوانين خارجه گرفته ـش
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ــرع بى  ــت نه بر مرد شـ ــاوتى نه بر زن رواسـ چنين حكومتي  ه  بلـكه رجوع بـ  ؛ خبرند كه چنين قضـ

  ) ٣٢٦ص  ،  ٢ج  تا،  است». (امين، بي   طاغوت است كه در كالم اللَّه از آن نهى شده ه  رجوع ب 

  : گويد مي زنان   حكمراني باطل دانستن    فلسفه ايشان در بيان 

اين باشد كه زن زودتر از  ، زن روا نيست قاضى گردد و قضاوت نمايد   كه اين ـشايد ـسرّ «   

ــاـيد نتواـند راجع بـ آن رقـ ا گردد و نيز بـ ـتأثير واقع مي   مرد تـحت  جـناـيات و  ه  ت قلبى ـكه دارد شـ

جا كه بايسـتى قصـاص شـود از قطع يد سـارق و    نمايد و آن  حق ه حدود و قصـاص قضـاوت ب 

ــبب ديگر   حكم قصـــاص را جارى گرداند   كه اين ت قلبش مانع گردد از رق   ، اعدام جانى  و سـ

كه شارع   اين است  . لزوم حجاب و تستر اوست كه چنين امور اجتماعى با حجاب منافات دارد 

موده مثل حمل، وضــع حمل، ارضــاع، پرســتارى اطفال، ترتيب  ن فر اســالم براى زن كارى معي 

  ».تر اـست قرار داده تر و فعال عهده مرد كه قوى ه ها و مـشقت كار و كـسب را ب منزل و امثال اين 

  ) ٣٢٧ص ،  ٢ج تا،  (امين، بي 

ـــيت ـبه بهترين  قرآن تـماـيل دارد وـظايف در ـجامـعه، ـفارغ از    ـبه اعتـقاد ـخانم ودود،  جنسـ

ون  ان مي   د؛ طريق انجام ـش ان به اين مطلب توجه نـش االرانه  دهد كه در همان بافت مرد لذا ايـش ـس

درنهايت خوبي  برد كه يك زن حاكم نام مي   عنوان به عربسـتان، قرآن در سـوره نمل بلقيس را 

 ازنظر  پردازد. ل، تدبير و اســتقالل او در جايگاه يك حاكم مي ترســيم شــده و به ويژگي تعق 

ــت و قرآن   ت خاص مردان رهبري و حكومـ  ، ودود خانم   در رأس قدرت    كه اين زن را از  ، نيسـ

  : گويد مي   زمينه در اين  او  ).  ١٨٤- ١٨٢ص ،  ١٣٩٣ودود، (   كند باشد محدود نمي 

ته   كه «اين  الت را بر عهده داـش ئوليت رـس ان ويژگي خاـصي در آنان   ، اند تنها مردان مـس نـش

مردان در قبوالندن پيام به ديگران با اند. حتي  وحي بوده   كننده دريافت مرد و زن هردو   . نيســت 

اين   . بود   تر بيش شــدند، احتمال شــكســت  مشــكالتي مواجه بودند و حال اگر زنان انتخاب مي 

هاي خاـصي  ارزش   كننده تعيين تفاوت عملكردها    . بود نه تأييد اولويت ديني   تأثير ـسياـستي براي 

  ) ٨٤ص ، ش   ١٣٩٣(ودود،   ». نيست 
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بانو امين    نظر وجود دارد. مفسـران منتخب اختالف بين   زنان   ١در پذيرش جواز حكمراني 

در پي كشــف فلســفه آن اســت و خانم ودود آن را   و   مجاز نبودن حكمراني زنان را پذيرفته 

  نپذيرفته در پي شاهدي از قرآن در تأييد عقيده خويش است. 

  در تفسير  جنسيت  تأثيربررسي   ب) 

ــنجش ميز  ــير وجود ندارد، با  ازآنجاكه مالك دقيق و قطعي براي س ــيت در تفاس ان تأثير جنس

اسـتناد بر شـواهد كه مالك ظني و نسـبي اسـت، سـعي شـده مثال نقضـي آورده شـود بر اين ادعا كه  

هايي است كه تاكنون مردان  تفاـسير قرآن تاكنون مردـساالرانه بوده و مراد خداوند متفاوت از برداشت 

ي ـكه دـيدـگاه ـبانو امين و ـخانم ودود متـفاوت و ســـپس  اـند. براي اين منظور، ابـتدا در موارد داشــــته 

  اند. مواردي كه ديدگاه آنان مشابه است، نام مفسران ذكوري آمده كه موافق هركدام نظر داده 

  امين و آمنه ودود بانو  نظراختالف  . موارد١

 :حوا بر   )عآدم (م خلقت يا تقد )عآدم (از زيادت گل   حوا خلقت  -١-١

  مردان موافق خانم ودود  امينمردان موافق بانو  
، ج  ق   ١٤١٩؛ ابن كثير، ٢١٦ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٣٨٠عياشــي،  

  . ٤١٣ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٤١٥؛ فيض كاشاني،  ١٨١ص  ،  ٢

،  ق   ١٤١٣؛ ـشيخ ـصدوق،  ١٣٦ص  ،  ٤ج  ،  ق   ١٣٩٠عالمه طباطبايي،  

  . ١٠٨و    ٩٨، ص  ١٧ج  ،  ش   ١٣٨٩؛ جوادي آملي، ٣٧٩ص  ،  ٣ج  

 نقص عقلي زنان:-١-٢

  مردان موافق خانم ودود  بانو امينمردان موافق  
ص ،  ٧ج ، ق   ١٤١٩؛ ابن كثير،  ٧٤ص ،  ٤ج ، ق   ١٤٢٢ابن جوزي،  

عقّـاد ٢٠٤-٢٠٥ ــي،  ٢؛  ؛ ابوالفتوح  ٧٠ص  ،  ١٣ج  ،  ق   ١٤١٥؛ آلوسـ

بغـدادي،  ١٥٨ص  ،  ١٧ج  ،  ق   ١٤٠٨رازي،   ص ،  ٤ج  ،  ق   ١٤١٥؛ 

؛ حسيني  ٤٦٠ص  ، ١١ج ، ش   ١٣٦٣عبدالعظيمي،  ؛ حسيني شاه ١٠٧

ــري،  ١١٢ص  ،  ١٥ج  ،  ق   ١٤٠٤هـمداني،   ، ٤ج  ،  ق   ١٤٠٧؛ زمخشـ

ــاني،  ٦٢٤ص ،  ٢٧ج ، ق   ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٢٤٣ص  ؛ فيض ـكاشـ

. گروهي ـضعف تعقل را ـشخصيت واقعي  ٣٨٦ص ، ٤ج ق،    ١٤١٥

كه  اـشاره به غلبه عواطف در زنان دارند، با تأكيد بر اين   دانـسته،  زن 

به فرهنگ   زخرف   ١٨گروهي با نـسبت دادن آيه  

تند؛   عرب جاهلي، مخالف نقـصان عقلي زنان هـس

د دروزه،   انـن املي،  ٤٩٥، ص  ٤ج  ،  ق   ١٤٢١ـم ؛ ـع

ج ق،   ١٤١٩اهللا،  ؛ فـضل ٤٧٧ص ، ٧ج  ، ش   ١٣٦٠

اوت عقلي زن و ٢٢٣- ٢٢١ص  ،  ٢٠ . گروهي تـف

دانند و تصريح  مرد را داراي خاستگاه طبيعي نمي 

اند در صــورت پذيرش تفاوت، اين تفاوت  كرده 

ه عـقل ابزاري اســـت ـكه آن هم معلول   احـي در ـن

 _______________________________________________________  
 افتا و واليت زنان است. قضاوت،    ، فرمان روايي، مديريت در سطح كالن   حكمراني،   منظور از   .١
 . نمايان است   لمرأه في القرآن ا اش در سراسر كتاب  ده ي عق   . ٢
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ج ،  ق   ١٣٩٠بايي، منظور نكوهش و تحقير زن نيست؛ ازجمله: طباط 

  . ٤٤٣- ٤٤٢ص  ،  ١٠ج ، ش   ١٣٧٤؛ قرائتي،  ٩٠ص  ،  ١٨

اوضـاع فرهنگي و اجتماعي اسـت؛ مانند جوادي  

  . ٢٢٨ص ، ش   ١٣٨٨آملي، 

 مردان بر زنان در معناي قواميت مردان:  ١پذيرش سلطه  -٣-١

  مردان موافق خانم ودود  و امينمردان موافق بان 
؛  ٤٦٥ص  ،  ١ج  و    ٢٥٦ص  ،  ٢ج  ق،    ١٤١٩ابن كثير، 

  ١٣٤٣؛ فاـضل مقداد، ٦٩ص ، ٣ج  ، ش   ١٣٧٢طبرـسي،  

  . ٣٧١ص ، ١ج ،  ق   ١٤١٥؛ بغدادي،  ٤٣٠ص ، ٢ج ،  ق 

اند؛  اين گروه قواميت را به معناي كارگزاري و خدمت دانسته 

  ١٤٣٠مـصطفوي،  ؛  ٧٠ص  ،  ١٠ج ،  ق   ١٤٢٠مانند فخر رازي، 

  . ١٨٩ص ، ٣ج تا،  ؛ طوسي، بي ٣٦٠ص ، ٥ج ،  ق 

 :"قانتات  "  ي معناپذيرش معناي اطاعت زنان از همسرانشان در -١-٤

  مردان موافق خانم ودود  مردان موافق بانو امين
ـجرجــاـني،   ـــيـني  اـبن ٣٤١ص  ،  ٢ج  ،  ق   ١٤٠٤حسـ ؛ 

مراغي، بي ٢٥٦ص  ،  ٢ج  ،  ق   ١٤١٩كثير،  ، ٥ج  تـا،  ؛ 

  . ٣٤٤ص ، ٤ج ،  ق   ١٣٩٠طباطبايي، ؛ ٢٨ص 

، ١ج ، ش   ١٣٨٠؛ ـسورآبادي،  ١٦٢ص ، ١ج ، ش   ١٣٦٧نـسفي، 

ــور،  ٤١٢ص   عــاشـ ابن  طــاهري  ١١٥ص  ،  ٤ج  ،  ق   ١٤٢٢؛  ؛ 

  . ٨٤ص  ، ش   ١٣٨٠قزويني،  

 پذيرش جواز تنبيه بدني زنان:-١-٥

  مردان موافق خانم ودود  مردان موافق بانو امين
رعايت با  مفسران  در    اغلب  كه  را  شرايط  زنان  آمده، ضرب  روايات  و  آيات 

ق،  ١٤٠٨؛ ابوالفتوح رازي،  ٦٩، ص٢ش، ج ١٣٧٢طبرسي،  اند؛ ازجمله:  پذيرفته

،  ٣ش، ج ١٣٧١؛ مكارم شيرازي،  ٣٤٥، ص ٤ق، ج ١٣٩٠؛ طباطبايي،  ٣٥٠، ص ٥ج

؛  ٥٢١، ص٣ق، ج١٤١٣؛ صدوق،  ٧٢، ص ١٠ق، ج ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٣٧٢ص

 . ٣٥٦، ص٨ق، ج  ١٤١٨شهيد ثاني،  

ص  ،  ٢ج  ،  ق  ١٤١٧بالذري،  

آلوسي،  ٢٤٦ ،  ٣ج  ،  ق  ١٤١٥؛ 

ج  ،  ق  ١٤٢٢؛ ابن عاشور،  ٢٤ص  

  . ٤٣ص ، ٥

 پذيرش جواز تعدد زوجات:-١-٦

  مردان موافق بانو امين
مردان موافق خانم 

  ودود
همـسري، تعدد زوجات را حكمي دائم دانـسته  اغلب مفـسران با اذعان به برتري نظام تك 

، ق   ١٤٢٥؛ قـطب،  ٢٧٩ص  ،  ١٧ج ، ش   ١٣٨٥ازجمـله جوادي آملي،  اـند:  و آن را ـپذيرفـته 

  ٣٠٧ص  ،  ١٩ج ، ش   ١٣٨٣؛ مطهري،  ١٨٧ص ، ٤ج  ، ق   ١٤١٧؛ طباطبايي، ٥٧٩ص ، ١ج 

  . ٢٥٧ص ، ٣ج  ، ش   ١٣٧١؛ مكارم شيرازي، ٣٥٧ و 

بــده،   ؛  ٨٤ص  ،  ق   ١٤٢٧ـع

بي  و   ٢١٧ص  تــا،  ابوزيــد، 

امــيــن،  ٢٨٥ ص   م   ١٨٩٩؛ 

١٣٥ .  

 _______________________________________________________  
 زنان است.بر  واليت و سرپرستي مردان  مديريت،    منظور از سلطه،   .١
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 زنان:  ١حكم رانيجواز  -٧-١

  . مواردي اشتراك بانو امين و آمنه ودود٢

 موافق خلقت زن و مرد از نفس واحد:-٢-١

  مردان موافق مفسران منتخب
ص ، ١٧ج ، ش   ١٣٨٩؛ جوادي آملي، ١٤٦- ١٣٥ص ، ٤ج ،  ق   ١٣٩٠طباطبايي،  ؛  ٣٢٥ص ، ٤ج ،  ق   ١٤١٤رشــيد رضــا، 

  . ٢٤ص  ، ٧ج ، ق   ١٤١٩ اهللا، ؛ فضل   ٧٨

 :حوا توسط  ع)آدم (مخالف فريب  -٢-٢

  مردان موافق مفسران منتخب
ج ،  ش   ١٣٧٣؛ عروسي حويزي، ١٦٢ص ، ١ج تا، ؛ طوسي، بي ٣٥ص ، ٨ج   و   ١٤٣ص ، ١ج ،  ق   ١٣٩٠عالمه طباطبايي،  

 . ١٤٨- ١٤٧ص  ، ش   ١٣٧٣؛ مطهري،  ٦٠ ص ، ١

 :ع)آدم (از دنده چپ    حوا مخالف خلقت   -٢-٣

  مردان موافق مفسران منتخب
رازي،  آملي،   ٤٢٩ص  ،  ١٥ج  ،  ق   ١٤٢٠فخر  مطهري، ١٠٨ص  ،  ١٧ج  ،  ش   ١٣٨٩؛ جوادي  حلي، ١١٧ص  ،  ش   ١٣٨٣؛  ؛ 

  . ١٢٦٧- ١٢٦٦ص ،  ٣ج  ،  ق   ١٤٢٥قطب،  ؛  ٣٨٧ص  ،  ٨ج  ، ش   ١٣٧٢؛ طبرسي،  ٩٧ص  تا، ؛ مغنيه، بي ٨٠ص  ،  ٩ج ،  ق   ١٤١٣

 مردان به نظام خانواده:  قواميتمحدود دانستن دامنه  -٢-٤

  مردان موافق مفسران منتخب
ج ،  تا بي   ، حـسيني قرطبي ؛  ١٨ص  ، ق   ١٤١٩ ، اهللا فـضل   )؛ ٣٨٠ص ، ٢ج   ، ق   ١٤١٤به نقل از رـشيد رـضا، عبده ( ـشيخ محمد  

ــ   ٣٦٤ص ، ٤ج   ، ق   ١٤٢٥،  قطب ؛  ٢٨- ٢٢ص  ، ش   ١٣٧٣مطهري،  ؛  ١٤٥ ، ص ١ج   ق،   ١٤٠٤،  ي قّم؛  ١٦٨ص ، ٥   ؛٣٥٠ــ

  . ٣٢٥ص ، ش   ١٣٨٨جوادي آملي،  

 _______________________________________________________  
 افتا و والیت زنان است. قضاوت،    ، فرمان روایی، مدیریت در سطح کالن   حکمرانی،   منظور از   ١

  مردان موافق خانم ودود  مردان موافق بانو امين
ــري،  ج   ، ق   ١٣٤٣  ، فاضــل مقداد ؛  ٣٦١ص ، ١ج ،  ق   ١٤٠٧زمخش

ــى ؛  ٢١١- ٢١٢  ، ص ٢ ــيخ طوسـ ا ، بي شـ ؛ حلي، ٢١٣ص  ،  ٦، ج  ـت

-٢٧ص  ،  ١٣ق، ج   ١٤١٨؛ شـــهيد ثاني، ٤٢١ص ، ٣ق، ج   ١٤١٣

  . ١٢ص ، ٤٠ش، ج   ١٣٦٢نجفي،   ؛ ٣٢

ميرزا   ؛ ١٥ص  ،  ١٢ق، ج    ١٤٠٦، اردبيلى   مقــدس 

ــارى  ؛ ٥٩٨ص  ،  ٢ج    ، ش   ١٣٨٥  قمى،  ،  خوانســ

ــوى اردبيلى   ؛ ٧ص  ،  ٦ق، ج    ١٤٠٥   ١٤٢٣،  موسـ

  .١٣٠ص ، ١ج ،  ق 
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 قواميت و درجه داشتن مردان، عالوه بر اختيارداري آنان، مسئوليتي را به همراه دارد:  -٢-٥

  مردان موافق مفسران منتخب
اني   ــفـه ب اصـ اط ١٢٤ص  ،  ٤ج    ، ش   ١٣٦٧  ، ابن اثير ؛  ٦٩٠ص  ،  ش   ١٣٨٨راـغ ايي، ؛ طـب ؛ ابن ٥٤٣ص  ،  ٤ج  ،  ق   ١٣٩٠ـب

، ص ١ش، ج   ١٣٦٣عبدالعظيمي،  ؛ حســيني شــاه ٣٨٣ص ، ٩ج ،  ق   ١٤٣٠؛ مصــطفوي، ١١٣ص ، ٤، ج ق   ١٤٢٢عاشــور،  

  . ٧٠ص ، ١٠ج ،  ١٤٢٠؛ فخر رازي، ٥٥٣ص ، ١٨ج ، ش   ١٣٨٥؛ جوادي آملي،  ٤٠٧

 كلي دانستن قواميت مردان بر زنان:-٢-٦

  مردان موافق مفسران منتخب
تهراني،    صــادقي ؛  ٥٦٤ص ، ٣ج ق،    ١٤٠٨  ، طريحي ؛  ٦٧  ، ص ٥ج  ، ق   ١٤١٤ بســياري از مفســران ازجمله رشــيد رضــا، 

  . ٣٤٧  ، ص ٧ ج ، ق   ١٤٢٨  ، سبزواري ؛  ٢٧٧ص ،  ق   ١٤٠٦

 ):٢٢٨(بقره/"  ِللرَجاِل َعَلیِھنَّ َدَرَجًة "در توجه به حقوق زنان  -٢-٧

  مردان موافق مفسران منتخب
ب  ه، بي ٢٤٧- ٢٤٦ص  ،  ١ج  و    ٦٨٦  ، ص ١ج    ، ق   ١٤٢٥  ، قـط مغنـي ا،  ؛  ايي،  ٣٤٣ص  ،  ١ج  ـت اطـب ص ،  ٢ج  ،  ق   ١٣٩٠؛ طـب

رازي، ٢٣٢ فخر  بي ٤٤١ص  ،  ٦ج  ،  ق   ١٤٢٠؛  قرطبي،  طبري،  ١٢٥ص  ،  ٣ج  تــا،  ؛  ؛  ٢٧٦- ٢٧٥ص  ،  ٢ج  ،  ق   ١٤١٢؛ 

  . ٥٧٥ص ، ٢ج  ، ش   ١٣٧٢طبرسي،  

 گمراهي زنان و غيره:مخالف حكم شهادت زنان در محكمه به دليل نقصان عقلي،  -٢-٨

  مردان موافق مفسران منتخب
، ٢ج ،  ق   ١٣٩٠؛ طباطبايي،  ٩٥- ٩١ص ، ٣ج ،  ق   ١٤١٥اند؛ مانند آلوـسي،  برخي علت اين حكم را فراموـشي زنان دانـسته 

ص ، ١ج ،  ق   ١٤١٥؛ فيض كاشــاني، ٩٥ص  ، ٧ج ،  ق   ١٤٢٠؛ فخر رازي، ٣٢٦ص  ، ١ج  ، ق   ١٤٠٧؛ زمخشــري، ٦٠٥ص 

ــته . برخي ٣٠٧ ــات در آنان دانس ــاس ــي را به دليل غلبه احس ــل فراموش ؛ مكارم  ١٣٣ص ، ٥ج ،  ق   ١٤١٩اهللا،  اند مانند فض

ــيرازي،   ــاره  ٢٨٧ص  ، ٢ج ، ش   ١٣٧١ش ــايي و... اش ــتغاالت زنان با امور قض . برخي به متفاوت بودن حيطه روحي و اش

  . ٦٤٥ص ، ١٢ج ، ش   ١٣٨٥و جوادي آملي،   ١١٠- ١٠٩ص ، ٣ج ،  ق   ١٤١٤اند مانند رشيد رضا، داشته 

 پذيرش نصف بودن ارث زنان:-٢-٩

  مردان موافق مفسران منتخب
د جوادي آملي،   انـن ــران ـم ه مفسـ ايي،  ٥١١ص  ،  ١٧ج  ،  ش   ١٣٨٥هـم اطـب ارم  ٢٢٩  و   ٣٤٤ص  ،  ٤ج  ،  ق   ١٣٩٠؛ طـب ؛ مـك

 ص ، ١ج ، ش   ١٣٧٣؛ عروســـي حويزي، ٢٩٠ص ، ٢ج ، ش   ١٣٧٤؛ قرائتي،  ٢٩٠و   ٢٨٣ص ، ٣ج ،  ش   ١٣٧١شـــيرازي، 

  اند. كه بانو امين در اين مورد سكوت كرده اند درحالي ، همانند خانم ودود به چرايي تفاوت ارث زنان توجه داشته ٤٥١



  ۸۳   |   ر ی تفس در  تیجنس  ر یتأث

 

http://ptt.qom.ac.ir 

  تحليل جداول

ًا  ، بايد توجه داـشت  اـس تناد  گيري مردـساالرانه به كل ـسنت تفـسيري  ادعاي جهت   اـس با اـس

  دهد: نشان مي در مطالعه موردي باال  نيست.   درست آيات معدود زنان به 

  ــيت اثر ــيري   جنس ــوع از   تري دارد. بيش خانم ودود نمود    در برداشــت تفس اين موض

مـشخص    ، مانند پذيرش ـضعف قوه تعقل مواردي كه بانو امين به ـضرر زنان نظر داده 

ــت  توان  اي نمي ـخانم ودود هرگز چنين نموـنه   قرآن و زن  در كـتاب   ـكه درـحالي   ؛ اسـ

ــت توـجه ـبه مـباحثي   ، دلـيل ديگر اثـبات اين نظر  . ـياـفت  ـــبت ـبه آن  اسـ ـكه ـبانو امين نسـ

مانند ســاقط اند؛  ها پرداخته ت به آن حســاســي   ولي خانم ودود با   ١نداشــته   اظهارنظري 

دن  ي در مردان   قواميت ـش اـس تفاده از واژه حـس افراط او در اين موضـوع   ت به دليل . اـس

زن است و در  كه آن با   ، تفـسير البياني ـصاحب الـشاطي،  بنت   ، نمونه  براي   كه اـست، چرا 

به ميزان خانم ودود   جنســيت ، عامل ٣ولي در تفســيرش   ٢آثارش به زنان توجه داشــته 

 نمايان نيست. 

   ات قرآن اگر هـدف خـانم ان) را  ودود ( آـي زـن اع از حقوق  أمين دـف د، آن را   ـت كـن

د خلـقت زن و مرد از نفس واـحد) و در غير اين مي  انـن ذيرد (ـم ه طرق   ـپ ــورت ـب صـ

ــاص آيات به اخت   ازجمله گوناگون   ــرايط نزول و يا   ص به متن، به  "گفتن  نه "  ي حت ش

تفسـير به رأي   ، اين برخورد گزينشـي   (مانند تعدد زوجات).  پردازد مخالفت با آن مي 

 همگان باطل است.  ازنظر شود كه  محسوب مي 

  دفاع از حقوق زنان نبوده، از مباحثي كه خانم ودود    صرفًاهدف مجتهده امين   كه اين

ــاـكت   در مورد آن  ـكه   ـكه آن اـند (ـبا توـجه ـبه  ـها پرداخـته بوده ولي ـبانو امين ـبه آن   سـ

 _______________________________________________________  
١.   

ً
ذیل   موردنظر شامل کل آیات قرآن است، باید توجه داشت که ممکن است موضوع  مخزن العرفان که  به این دلیل آن  احتماال

)،  ١نساء/ انسان ( خلقت    موردبحث نمونه در آیه    رای ب آیاتی که در این تحقیق مطرح نیامده ولی در سایر آیات بررسی شده باشد،  

ا َکاَنا ِفیھِ   *   ه ی آ ، در  ولی پیش از آن   دهنده چه کسی است فریب   که نشده    ن ی ا   بحثی درباره  ْخَرَجُھَما ِمَمّ
َ
ْیَطاُن َعْنَھا َفأ ُھَما الَشّ َزَلّ

َ
 َوُقْلَناَفأ

 اند. دانسته ا  دهنده آدم و حو فریب   را   ، شیطان ) ٣٦بقره/   *(   َعُدٌوّ   ِلَبْعٍض   َبْعُضُکْم  اْھِبُطوا 
  .  النبوة   ت ی ب   دات یّ س و    لمفهوم االسالمی لتحریر المرأة ا   کتب   از قبیل   .٢
 قرآن است.   ٣٠  و   ٢٩که شامل چهارده سوره کوتاه از جز    تفسیر البیانی   .٣
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ته قرار مي  مخزن العرفان  ياري در اين دـس گيرند) و  كل آيات قرآن اـست، مباحث بـس

آن را نپذيرفته و  يا موـضوعاتي كه خانم ودود با اختـصاص آن به ـشرايط عـصر نزول،  

 (مانند ضرب زنان) روشن است.   وارد جزئيات آن نشده 

  ران مرد قرار داشـته ا ت   ، ين احتمال كه بانو امين تحت اثرپذيري از مفـس ت   درـس  ؛نيـس

آدم  از دـنده ـچپ ـيا از زـيادت ـگل    حوا در مواردي ـمانـند مـخالـفت ـبا خلـقت    چراـكه 

  اند. نظر بسياري از مفسران مرد نظر داده   برخالف   ، ) ع ( 

  ــان مي اـبت نشـ ه ـث د آـي اه دو زن در چـن دـگ اوت در دـي دـهد، عواملي  اين حجم از تـف

منطقي    . از قرآن همانند هر كتاب ديگري وجود دارد در برداشـت    جنسـيت از   تر مهم 

اي در تفسيرش  مؤلفه   ، اي كه دارد ص، تجربه و دغدغه هر مفـسر بر اـساس تخصـ  اـست 

  ي داشته باشد. تر بيش نمود 

  مانند فراواني تكرار برخي كلمات،هايي  و در نظر گرفتن پارامتر   كاوي متن توان با  مي 

كار گرفته ـشده در ه  روش ب  جنـسيت را در تفاـسير محاـسبه كرد.   تأثير ريب وزن يا ضـ 

يعني   ؛ ظني اسـت و هيچ قطعيتي به همراه ندارد  ، مرد)  مفسـران مقايسـه با  (   ق ي تحق اين  

ــري    هيچ حتي اگر   ده هم مفسـ ا    عقـي اشـــد، نمي ـب انم ودود نـب ه ـخ ل آن را ـب توان دلـي

  ازجملهممكن اـست عوامل بـسياري    چراكه   ؛ ي خانم ودود نـسبت داد جنـسيت ـسوگيري  

در معناي واژه ضرب) در اين برداشت   مثًال(   ي عرب ايشان به قواعد زبان   ناقص آشنايي 

 اثر داشته باشد. 

  ــران زن ــابه فهم مفس ــأله برانگيز  آيات  حتي در و مرد   تش ــي  ، زنان  مس  حكايت از مش

 خاصــي  قرائت  تا  نشــده  موجب  جنســيت، دهد نشــان مي تفســيري واحدي دارد كه  

 از قرائت  و حكايت  باشـــد  تفســـير  قواعد  از  خارج  بخورد كه  رقم  آنان   توســـط 

 باشد.  داشته  گرايانه ايشان جنسيت 

   ران وجود ان مي  ، با خانم ودود   عقيده هم مرد   مفـس ته  دهد نگاه نـش ايـس زنانه به قرآن، ـش

  نان نيست. به آ   برچسب فمينيسم 
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  نتيجه

ســـويي دارد، گوياي    مرد متأخر هم  مفســـران با   تر بيش اين نكته كه ديدگاه خانم ودود 

اند،  ي داشــته تر بيش مرد نيز به جايگاه زنان توجه   مفســران اين حقيقت اســت كه با گذر زمان، 

شود  مي   بيني پيش لذا    نسبت داد؛  به مفسران متقدم   توان ادعاي تضييع حقوق زنان را نمي  هرچند 

 ي باشد. تر بيش   شاهد گرايش زنانه  در آينده،   عرصه تفسير 

مردان، ضــرب زنان، اطاعت زنان از مردان، تعدد    قواميت برخي احكام مانند  خانم ودود 

مجتهده امين،    كه درحالي  داند؛ زوجات و شــهادت زنان در محكمه را مختص عصــر نزول مي 

  ازجملهـسابق، در موارد متعددي با اـستناد به قرائني   مفـسران ن داـشتن اـستقالل نظر نـسبت به ـضم 

 . نظري خالف ايشان دارد   كه خانم ودود به آن توجه نداشته) و نظر ساير مفسران، (   ات ي روا 

ــتن خلقت زن و مرد، مخالفت با  : منتخب در مواردي چون  مفســران    از نفس واحد دانس

ب   ــط    ع) آدم ( فرـي ت    حوا توسـ ا خلـق پ    حوا و ـي ده ـچ د ده يـ عق هم   ، ) ع آدم ( از دـن ه و    اـن   رغمـب

لطه مردان بر زنان در معناي    جنس هم  ان در مواردي چون پذيرش جواز ـس ، تنبيه  قواميت بودنـش

ــمن اذـعان ـبه تـفاوت   دارـند.   نظر اختالف زـنان    حكمراني ـبدني زـنان، تـعدد زوـجات و   ـهاي  ضـ

با   عقيده هم مرد    مفـسران ان مرد وجود داـشته، بودن تفـسيري كه در طول چهارده قرن بين مفـسر 

ـسو با م ه  مفـسران مرد عليه حقوق زنان اـست و نيز برداـشت   ظاهرًامجتهده امين، در مباحثي كه 

ــاير  ــران خانم ودود (برخالف س منفعت زنان را به ذهن متبادر    ، با مجتهده امين)   عقيده هم   مفس

ــان مي   كند و مي  ــيت، دهد نشـ ــران ننده ك تعيين عامل    جنسـ لذا ادعاي    نيســـت؛ اي در نظر مفسـ

در   جنسـيت دليلي براي انكار اثر   هرچند نيسـت،   درسـت بودن تفاسـير    سـتيز زن مردسـاالرانه يا  

ــت  ــتناد كثرت مواردي كه   برداش از قرآن (همانند هر متن ديگري) هم وجود ندارد. تنها به اس

مخزن توان گفت:  مي  دارد   مجتهده امين نســبت به خانم ودود، نظري عليه منفعت ظاهري زنان 

بت به   العرفان  يت  ، قرآن و زن نـس وگيري جنـس عاملي براي   ، "  ت ي جنسـ "قطعاً  دارد و    تري كم ي  ـس

  قرائن در نظر بانو امين نبوده است.  دست كشيدن از ساير 

   



 ۱۶، شماره پیاپی ۱۴۰۱، پاییز و زمستان  ۲، شماره ۸سال    -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۸۶

http://ptt.qom.ac.ir 

  منابع
  .قرآن کریم 

انی فی تفســیر القرآن العظیم )،  ق   ۱۴۱۵محمود (  آلوســی،  ه، بیروت:  ق ی تحق ،  روح المـع اری عطـی دالـب : علی عـب

 دارالکتب العلمیه. 

 . ، قم: اسماعیلیان فی غریب الحدیث و االثر   النهایة )،  ش   ۱۳۶۷(   ن محمد ب   ابن اثیر، مبارک 

 ، بیروت: دارالکتب العربی. زاد المسیر فی علم التفسیر )، ق  ۱۴۲۲جوزی، عبدالرحمان بن علی ( ابن  

 ، بیروت: موسسه التاریخ العربی. التحریر و التنویر )، ق   ۱۴۲۲ابن عاشور، محمد بن طاهر ( 

 تب العلمیه. ، بیروت: دارالک المحرز الوجیز فی التفسیر الکتاب العزیز )، ق  ۱۴۲۲ابن عطیه، عبدالحق بن غالب ( 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه. تفسیر القرآن العظیم )، ق   ۱۴۱۹ابن کثیر، اسماعیل بن عمر ( 

، مشــهد: آســتان قدس  و روح الجنان فی تفســیر القرآن   روض الجنان   )، ق  ۱۴۰۸ابوالفتوح رازی، حســین بن علی ( 

 های اسالمی. رضوی، بنیاد پژوهش 

 . : المرکز الثقافي العربي چاپ اول، لبنان ،   قرائة فی خطاب المرأة   دوائر الخوف  )، م  ۱۹۹۹( بوزید، نصر حامد  ا 

 .القاهره: المجلس األعلی للثقافة   ، تحریرالمرأة   )، م  ۱۸۹۹(   امین، قاسم 

 جا. ، بی مخزن العرفان در تفسیر قرآن تا)، بی (  گم ی ب امین، نصرت 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه. التنزیل) لباب تأویل فی معانی  الخازن ( تفسیر )، ق   ۱۴۱۵(  ن ی عالءالد بغدادی، 

 .، بیروت: دارالفکر شراف ال انساب ا   )، ق  ۱۴۱۷ذری، احمد بن یحیی بن جابر ( ال ب 

 ، قم: بنیاد بعثت. آالء الرحمان فی تفسیر القرآن )، ق  ۱۴۲۰(  بالغی نجفی، محمدجواد 

 ، چاپ سوم، قم: اسراء. تفسیر موضوعی قرآن کریم )، ش  ۱۳۸۵عبدالله ( جوادی آملی، 

 ، چاپ نوزدهم، قم: اسراء. زن در آیینه جالل و جمال )، ش  ۱۳۸۸عبدالله ( جوادی آملی، 

 ، چاپ دوم، قم: اسراء. تفسیر تسنیم )، ش  ۱۳۸۹عبدالله ( جوادی آملی، 

 ) ع (  ت ی الب ، قم: موسسه آلوسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعه )، ق   ۱۴۰۹حسن ( حّر عاملی، محمد بن  

 ، تهران: نوید. جرجانی) االحکام ( آیات )،  ق  ۱۴۰۴ابوالفتوح ( حسینی جرجانی، امیر  

 ، تهران: میقات. تفسیر اثناعشری )، ش  ۱۳۶۳احمد ( عبدالعظیمی، حسین بن  حسینی شاه 

 ، تهران: لطفی. انوار درخشان در تفسیر قرآن )، ق  ۱۴۰۴محمد ( حسینی همدانی،  

 . مؤسسه النشر االسالمی  قم: ، حکام فی معرفة الحالل و الحرام قواعد األ )،  ق  ۱۴۱۳(  وسف حلی، حسین بن ی 

 . مؤسسه اسماعیلیان چاپ دوم، قم: ،  جامع المدارک فی شرح مختصر النافع )،  ق  ۱۴۰۵احمد ( خوانساری، 

، ـچاپ دوم، بیروت: دارالغرب  التفســیر الـحدـیث: ترتـیب الســور حســب النزول )،  ق  ۱۴۲۱عزت ( دروزه، محـمد 

 السالمی. 

 . هران: نشر مرتضوی چاپ چهارم، ت   ، المفردات فی غریب القرآن  )، ش  ۱۳۸۸هانی، حسین بن محمد ( راغب اصف 

 ، بیروت: دارالمعرفه. المنار) (  م ی الکر تفسیر القران  )،  ق  ۱۴۱۴محمد ( رشید رضا،  



  ۸۷   |   ر ی تفس در  تیجنس  ر یتأث

 

http://ptt.qom.ac.ir 

د از منظر ـیک  زن ( )، نـقد و ترجـمه قرآن و  ش   ۱۳۹۴ـکاووس ( روحی،   ـبازخوانی و تفســیر متن مـقدس، قرآن مجـی

 زن)، تهران: نشر علمی. 

،  الکشــاف عن حـقایق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه الـتأویل)،  ق  ۱۴۰۷عمر ( زمخشــری، محـمد بن  

 چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العربی. 

 .، قم: دارالتفسیر مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن   )، ق  ۱۴۲۸(  ی سبزواری، عبداالعل 

 . ، تهران: فرهنگ نشر نو تفسیر سورآبادی )،  ش  ۳۸۰۱محمد ( سورآبادی، ابوبکر عتیق بن  

ــیت بر تفســیر قرآن کریم با بررســی  )، « ش  ۱۳۹۹(  ی راج شــکر بیگی، نرگس و مرضــیه  ــی نو از تأثیر جنس خوانش

 . ۳شماره  ، ۴سال  ،    مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی »، الله جوادی آملی مصداقی دیدگاه آمنه ودود و آیت 

ــهید ثانی، زین  ــالم )، ق   ۱۴۱۸(  ی عل الدین بن  ش ــرائع اإلس ــالك األفهام إلی تنقیح ش المعارف  ، چاپ اول، قم: مس

 . اإلسالمیة 

: انتشــارات فرهنگ  قم  ، چاپ دوم،. الفرقان فی تفســیر القرآن بالقرآن و الســنه )، ق  ۱۴۰۶محمد ( صــادقی تهرانی، 

 اسالمی. 

 : دفتر انتشارات اسالمی. قم  ، چاپ دوم،. من الیحضرالفقیه )، ق   ۱۴۱۳(   ی عل صدوق، محمد بن  

 ، چاپ دوم، بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات. ان فی تفسیر القران المیز )، ق   ۱۳۹۰(   طباطبایی، محمدحسین 

 ، تهران: قلم. طاهری) قرآن ( ترجمه )، ش  ۱۳۸۰(   اکبر طاهری قزوینی، علی 

 ، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصرخسرو. البیان فی تفسیر القرآن مجمع )،  ش  ۱۳۷۲حسن ( طبرسی، فضل بن  

د بن   ل آی  )،  ق   ۱۴۱۲(   ر ی جر طبری، محـم أوـی ان عن ـت البـی امع  اپ اول، بیروت:  تفســیر الطبری) القرآن ( ـج ، ـچ

 دارالمعرفه. 

 . ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی مجمع البحرین   )، ق   ۱۴۰۸طریحی، فخرالدین بن محمد ( 

 ، بیروت: داراالحیاء التراث العربی. التبیان فی تفسیر القرآن تا)، بی حسن ( محمد بن    طوسی، 

 فروشی صدوق. ، تهران: کتاب تفسیر عاملی )، ش  ۱۳۶۰(   م ی ابراه عاملی، 

 مصر: دارالشروق.  ، األعمال الکاملة لإلمام محمد عبده )،  ق  ۱۴۲۷محمد ( عبده،  

 ، چاپ چهاردهم، قم: اسماعیلیان. تفسیر نورالثقلین )، ش  ۱۳۷۳جمعه ( عروسی حویزی، عبد علی بن  

اد، عباس  
ّ

 کسمایی، تهران: نهضت زنان مسلمان. اکبر  مترجم: علی  ، زن در قرآن تا)، بی محمود ( عق

 ، چاپ دوم، تهران: چاپخانه علمیه. تفسیر العیاشی )، ق  ۱۳۸۰مسعود ( عیاشی، محمد بن  

، تحقیق: محـمدـباقر بهبودی، تهران: مکتـبة  کنزالعرـفان فی فـقه القرآن  )، ق   ۱۳۴۳، مـقداد بن عـبدالـله ( مـقداد   ـفاضــل 

 .المرتضویه الحیاء االثار الجعفریه 

 ، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.مفاتیح الغیب) (   ر ی تفسیر الکب )،  ق  ۱۴۲۰عمر ( فخر رازی، محمد بن  

 .، بیروت: دارالمالک تأمالت اسالمیه حول المرأة   )،  ق  ۱۴۱۴الله، محمدحسین ( فضل 

 ، بیروت: دارالمالک. من وحی القرآن )،  ق  ۱۴۱۹(   الله، محمدحسین فضل 
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 ، چاپ دوم، تهران: مکتبه الصدر. تفسیر الصافی )، ق  ۱۴۱۵(   ی مرتض بن شاه  فیض کاشانی، محمد  

 ، چاپ دوم، قم: در راه حق. تفسیر نور )، ش   ۱۳۷۴محسن ( قرائتی، 

 .، بیروت: دارالفکر الجامع الحکام القرآن   )،  تا قرطبی، محمد بن احمد (بی 

 دارالشروق. چاپ سی و پنجم، بیروت:   ، فی ظالل القرآن )، ق   ۱۴۲۵(   د ی س قطب، 

 ، چاپ سوم، قم: دارالکتاب. تفسیر القّمی )،  ق  ۱۴۰۴(   م ی ابراه قّمی، علی بن  

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. تفسیر المراغی تا)،  بی (  ی مصطف مراغی، احمد بن  

 ، چاپ سوم، بیروت: مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی. التحقیق فی کلمات القرآن )، ق  ۱۴۳۰حسن ( مصطفوی،  

 . ۲۶شماره  استاد مطهری پیرامون حقوق زن»، پیام زن،   منتشرشده )، «نظریات  ش  ۱۳۷۳(  ی رتض م مطهری، 

 ، چاپ سی و هشتم، تهران: صدرا. نظام حقوق زن در اسالم )، ش  ۱۳۸۳(  ی مرتض مطهری، 

 ، قم: بنیاد بعثت. التفسیر المبین تا)، بی (  مغنیه، محمدجواد 

 . مؤسسه النشر االسالمی قم:   ، مجمع الفائدة و البرهان )،  ق  ۱۴۰۶محمد ( مقدس اردبیلی، احمد بن  

 ، چاپ دهم، تهران: دارالکتب االسالمیه. تفسیر نمونه )، ش   ۱۳۷۱(   گران ی د مکارم شیرازی، ناصر و  

 . موسسه النشر لجامعة المفید رحمةالله : قم   چاپ دوم، ، فقه القضاء )، ق  ۱۴۲۳(  م ی عبدالکر موسوی اردبیلی، 

 ، قم: بوستان کتاب. الرسائل )، ش   ۱۳۸۵(   ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، 

 . دار احیاء التراث العربی  بیروت: ،  جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم )،  ش  ۱۳۶۲محمدحسن ( نجفی، 

 ، تهران: سروش. تفسیر نسفی )، ش   ۱۳۶۷محمد ( نسفی، ابو حفص نجم الدین  

 ویا و معصومه اگاهی، تهران: انتشارات حکمت. ، ترجمه اعظم پ قرآن و زن )، ش  ۱۳۹۳آمنه ( ودود، 

Wadud, Amina, (2006 AD ),  Inside the Gender Jihad; Women’s Reform in 

Islam. Oxford: OneWord Publishers. 
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