
 
  

ادعاها  نيتر ماز مه يو نقد برخ يبررس
  »دوائرالخوف«در  ابوزيد يو مبان

  28/9/91: تأييدتاريخ     1/8/91: تاريخ دريافت
  *رستگار يمرتض   ________________________________________________________________ 

  چكيده
روشـنفكران   نيتـر  حـال پرجنجـال   نيو در عـ  نيتـر  از برجسـته  يكـ ي ابوزيـد تر نصرحامد كد

ر و يتفسـ  ةويوشـد شـ  ك يمـ  يو .تن اسـ يـ ر مـدرن از د يصدد ارائـه تفسـ   مسلمان است كه در
را  ينـ يد يرهايج علما و تفسير راكم بر تفكو چارچوب حا ينيدر فهم مسائل د ياجتهاد سنت

ر متـون  يدر تفسـ  يع و نـو يبد ةويش ،يكر هرمنوتيمقابل با روش تفس درمورد نقد قرار دهد و 
م اسـت و  يمـا سـه   يبـه آگـاه   يدهـ  راث همـواره در شـكل  يـ معتقد اسـت م  ابوزيدند. كارائه 

ده يـ راث را ناديـ م ميتـوان  ياگر نم ،رو نيگذارد؛ از ا مي ما اثر يا ناآگاهانه بر رفتارهايآگاهانه 
» ةفـى خطـاب المـرأ    ةقراء :دوائرالخوف«در كتاب  ابوزيد. ميكن يد آن را بازسازيم، بايريبگ
اظهار نظر و بـر  از مباحث،  يباشد، منتقد است. اما در كنار نقد، در برخ سندهياز آنكه نو شيب

 ن،يمحمد عبده، قاسـم امـ   هاى دگاهيد يكند. و مي خود استدالل اتينادرستى نظر ايدرستى 
دارد. او  مـي  انيـ مخالفـت خـود را ب   ايـ و موافقـت   يبررسرا و...  سىيطاهر الحداد، فاطمه مرن

رسـى  برخى از كشورها مانند مصر و تونس دارد و مواد آن را بر نيبه قوان ييزهايگر نيهمچن
فهـم   يبر آن اسـت تـا بـا ارائـه روش سـاختار      ابوزيد حامد كند. تالش نصر مي نقد اي تأييدو 

بـه   و... يسـاختار زبـان   ،يـي گرا ليـ متن، تأو يخيتار همچون ساختار اي يبر مبان هيمتون، با تك
 يكند تـا برخـ   مي مقال تالش نيدر موضوع زنان بپردازد. نگارنده در ا ديجد يدگاهيارائه د

  و نقد كند. يرا بررس» دوائرالخوف«نكات كتاب  نيتر مهماز 

  له زن، حقوق زن.ئابوزيد، دوائرالخوف، مس :واژگان كليدي

                                                      
  .سطح چهارآموخته حوزه علميه قم  دانش *
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 مقدمه

اي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.      وضعيت زنان در دنياي امروز مطالعات گسـترده 
 اًحهايي است كه در روايت رسمي و يا اصـطال  و نابرابريها  تفاوت مسئلهخاستگاه اين 

 ،چراكــه از يكســو ؛از ديــن و شــريعت اســالمي ميــان زن و مــرد وجــود دارد» ســنتي«
 كنند نوعي توافق و سازگاري ميان روايت رسـمي و دنيـاي   مي انديشمندان سنتي تالش

بـه   ختيشـنا  گروهي از نوگرايان با رويكرد معرفت ،متجدد برقرار كنند و از سوي ديگر
 انــد موجــود بــر آمــدههــاي  فــع چــالشو ر مســائلحقــوق زن درصــدد حــل  مســئله

او در  تـر  مهـم  هـاي  شمار آورد. ديدگاه توان به مي را در زمره اين دسته ابوزيدنصرحامد.
بـه چـاپ رسـيده     قراءة في خطاب المـرأة  :دوائر الخوفباره در كتابي تحت عنوان  اين

 تابك مدخل و دو بخش تشكيل شده است. مدخل يكاست. اين كتاب از يك مقدمه، 
 داستان ذكر با ابوزيد دارد. نام) آستانه و مرز دين و افسانه( ةالدين و االسطور واء بينح
 شـه ير خواهـد  ي، ميطبر ريتفس تيبهشت به روا از هبوط انسان و حوا و آدم نشيآفر

اول  بازگردانـد. وي در بخـش   ينـ يد ريتفسـ  يآغازها همان به را زنان درمورد يبدفهم
 معاصـر ي Ĥنهادر قالب سه فصل گفتم )بحران گفتمان در زن( ه في خطاب األزمهالمرأ
 بحـث  مـورد  را زن منزلت و شأن مورد در اجتماعي)ـ   يا لهيقب و يينوزا، يني(د يعرب
ـ   نقطـه  يـك در  سـرانجام  متضاد، ظاهر به گفتمان سه نيگيرد ا مي دهد و نتيجه يم قرار

تاب السـلطه  كدوم  بخش .خورند يم پيوندـ  ها خانه خلوت در زنان دنيشكبند بهيعني 
 اسالم در بشر حقوق به اول است. فصل فصل چهار بر مشتمل )حق و قدرت ( الحقو

 وشـد ك يپرداختـه و مـ   زن حقـوق  از دوم بـه بحـث   در فصـل  ابوزيـد دارد.  اختصاص
 تـاب ك نقـد  بـه  فصل سـوم  ند. درك كيكتف و باز هم از را نص فهم مختلفهاي  روش
 نيهمـ  عنـوان  و درواقـع  پرداخته يالمرنيس فاطمه خانم اثر زناسالم و  و يراسكدمو

 به يمورد ورتص به پاياني در فصل نصرحامداست.  ردهك ليتحم تابك لك بر فصل را
از برخـي مـوارد    و پرداختـه  تـونس  كشـور  در زن يقـانون  و يحقـوق  تيوضع يبررس

 در ياسـالم  عتيشـر  حـوزه  در نانامسـلم ن هـا يفق هاياجتهاد از يجالب عنوان نمونه به
  برد. مي معاصر نام دوران
مختلف اجتماعي، فرهنگـي و فكـري اسـت و     حقوق زن داراي ابعاد ابوزيداز نظر  
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گيرد. البته با اين تفاوت كـه   ميمخصوص يك جامعه نبوده و تمام جوامع بشري را دربر
ن و مشكالت خاص و ويژه نيز مواجه است. ايها  زن در جهان اسالم و عرب، با چالش

عنوان  زيرا اسالم در ميان مسلمانان همواره به ؛حقوق زن است مسئلهبعد ديني ها  چالش
(ابوزيد،  بوده و هر رفتاري بايد به دين متكي باشد آنهامرجع اصلي و شرعي رفتارهاي 

 *.)179م، ص2007
در بحـث   ويو روش  ابوزيدترين ادعاهاي  در اين مقال برآنيم تا چهار ادعا از مهم 

زنان و چهار مبنا از مباني مرتبط با بحث را كه از اهميت بيشـتري برخوردارنـد،    حقوق
  مورد بررسي و نقد قرار دهيم.

  ادعاي اجتهاد 
كند. وي  مي تياكش ينيد ركتف يفضا بر يياقتدارگرا طرهيس از تاب،كمقدمه  در ابوزيد
هـاي   د تـا تـالش  آيـ  ميقائل است، درصدد بر» عقل«هميتي كه دين اسالم براي ابا بيان 

  زن اجتهاد بنامد: مسئلهخود را در ارتباط با 
گذارى ايمان و هدايت، اسالم بين عقـل   سبب اهميت و اصالت نقش عقل در پايه به

و اجتهاد، پيوندى محكم برقرار ساخته است و رسيدن بـه نتيجـه درسـت را شـرط     
 مـن اجتهـد  «ـ   ادهاجازه اجتهاد قرار نداده است. اسالم اجتهاد خطا را هم اجـازه د 

ـ   »دارد هركسى اجتهاد كند و در اجتهاد خويش اشتباه كند، پـاداش  :فأخطأ فله أجر
و اين براى آن است كـه خطـاكردن راه رسـيدن بـه صـواب و درسـتى در جايگـاه        

  .)6(همان، ص آزادانديشي خواهد بود
هيچ مانع و  كند، منظور وي از اجتهاد؛ تفكر بدون ترس، بى مي در ادامه اضافه ابوزيد

كنـد و   مـي  چراكه دين ما دينى است كه به تفكر آزاد تشـويق  ؛است» منطقه ممنوعه«يا 
  .)7ـ6(همان، ص گيرد مي براى اجتهاد خطائي هم پاداش در نظر

اجتهـاداتي   ،كنـد  مـي  كند آنچه او در اين كتاب درباره زنان ادعـا  مي تصريح ابوزيد 
تـرين مسـائل جامعـه     فهـم يكـي از مهـم   ر د و فهم كتـاب خـدا و تعـاليم پيـامبرش     در

                                                      
الـذي مـا   » الدين«يضاف الي هذا التشابك و التعقد بعد خاص في مجتمعاتنا العربية و االسالمية، هو بعد « *

  .»زال يمثل مرجعية شرعية و قانونية
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  *.)12(همان، ص باشد ميـ  زن مسئلهيعني ـ  ما روي پيش

  نقد
بين عقل و اجتهاد پيوندي ل است و ئاي قا جايگاه ويژه» عقل«البته در اينكه اسالم براي 

(براي  ن و مشخص دارددر اصطالح معنايي معي ست، ترديدي نيست. اما اجتهاداستوار ا
منظـور،   / ابن486، ص1ق، ج1404فارس،  معناي لغوي و اصطالحي ر ك: ابن آگاهي از

، 1375/ طريحـي،  208، ص1ق، ج1412/ راغب اصـفهاني،  135ـ133، ص3 ق، ج1414
 /303، ص1ق، ج1089شـيخ طوسـي،   / 189، صق1403/ المحقق الحلـي،  33، ص3ج

ني، آخونـد خراسـا  / 243ق، ص1412الفاضـل التـوني،   / 240ق، ص1404عالمه حلـي، 
. اجتهاد بر پايه مقدماتي همچون قياس، استحسان، سد ذرايع و مصالح )463، صتا] [بي

موردي كه نص وجـود نداشـته    درـ   مرسله، چهار طريق استنباط نزد علماي اهل سنت
هـاى   كارگيري توانايى يا توانايي هديني بر ب باشد. نتيجه آنكه اجتهاد در مسائل ميـ   باشد

 بر آن پاي ابوزيدقت متوقف است، نه صرفاً آزادانديشي كه آقاي علمى براي كشف حقي
فشرد. روشن است كشف احكام الهي با كمك اجتهاد بر برخي از علوم نظير آشنايى  مي

شناخت آيـات االحكـام، تفسـير و    ـ   نحو، لغت و علوم بالغى صرف،ـ   با ادبيات عرب
جال و درايه متوقـف اسـت.   (سنت)، ر درباره آيات  و اهل بيت او توضيح پيامبر

عناصـر ديگـرى را    ،انديشـي به جاي تفكر آزاد و آزاد نصرحامدشايسته است  ،رو از اين
تبيـين نماينـد كـه ايـن نـوع اجتهـاد داراي چـه         كـم  دستدر اجتهاد دخالت دهند و يا 

كه بـر مقـدماتي    چارچوپي براي استدالل و كشف ديدگاه دين است! هدف اجتهاد سنى
كه چهار طريق اسـتنباط احكـام   ـ   ، سد ذرايع و مصالح مرسلهاستحسانهمچون قياس، 
و شـناخت احكـام الهـى     و هدف اجتهاد در فقه شيعه، كشـف ـ   باشد مي نزد اهل سنت

مربـوط بـه زن، صـرفاً در چهـارچوب      مسـائل خواهان بررسي  ابوزيدكه  درحالي ؛است
ضوابط مشخص را بـا   اين چهارچوب و حركت در ابوزيداجتماعي است! آقاي  مسائل

  كند: مي تفكر آزاد ناسازگار تلقى
                                                      

، لكنه سيجد اجتهادات في فهم كتاب اهللا تعـالي و فـي فهـم    »عفريتاً«و في هذا الكتاب لن يجد القاريء « *
 »ي فهم واحدة من أهم قضايا مجتمعتنا المطروحة أمامنا و هي قضية المرأةتعاليم نبيه(ص) و ف



 

 

151  

رس
بر

 ي
رخ

د ب
و نق

 ي
متر

 مه
از

 ني
مبان

 و 
اها

ادع
ا ي

  ... ديبوز

فـى دائـرة القضـايا     إن قضية المرأة التناقش اطالقاً إال بوصفها قضية اجتماعية و إدخالهـا  
الحـرّ حولهـا...و هـو اطـار      الدينية هو فى الحقيقة تزييف لها و قتل لكل امكانيات الحـوار 

اى اجتمـاعى قابـل    مسئلهعنوان  به زن جز مسئلهترديد  بى :اليسمح بالتداول الحرّ لالفكار
و  مسـئله كردن  مسائل دينى لوث در چهارچوب مسئلهوگو نيست. واردكردن اين  گفت

و ايـن   بـاره خواهـد شـد...    آن وگـوى آزاد در  گفتهاي  رفتن تمامى زمينه سبب از ميان
  .)86(ابوزيد، همان، ص كند مي اي است كه از تفكر آزاد جلوگيرى چارچوبه

بـا مراجعـه بـه متـون      ابوزيـد وگوى آزاد مورد نظر  طبيعي است آزادانديشي و گفت
در حقيقـت گريـز از    ،كند مي ادعا ويناسازگار است و آنچه  آنهادينى و اصل قراردادن 

  هم پاداش مترتب باشد! محدوديت متون دينى است و نه اجتهادي كه بر خطاي آن
سخن  ،حقايق دين با كمك اجتهاد نيست درصدد كشف ابوزيدشاهد دوم بر اينكه  

  وي مبني بر ناكارآمدي دين در جهان معاصر است:
و لكن التطور الذي حدث في طبيعة العالقات االنسانية و فـي بنيـة المجتمعـات أدي إلـي     

بـين   »المسـاواة «أسـاس االجتمـاع البشـري و جعـل     » الدين«و ليس » المواطنة«اعتماد 
دگرگـونى در روابـط انسـانى و در سـاختار      لكـن  :تمـاعي المواطنين أساس العقـد االج 

» مساوات«و مبناي »! دين«بشرى است، نه  اساس جامعهـ  شهروندىـ  وطنى جامعه، هم
  .)10(همان، ص بين شهروندان قرارداد اجتماعى است

طور اجمال ذكر  اجتهاد متوقف بر علومي است كه بهـ  ه بيان شدك چنانـ  نتيجه آنكه
 ،براينكـه محـدوده اجتهـاد    افزونآگاهي نداشته باشد.  آنهااز  نصرحامدست شد و بعيد ا
ا سنت قطعى وجود نداشته و دسترسى به معصوم هم ممكن يح يه صريه آكجايي است 

ان يـ ا سـنّت قطعـى در م  يـ ان شـده  يح بيطور صر حادثه به يكف يلكه تكنباشد. اما آنجا
ن باشد، كممـ   عهياز نظر شـ   ما ائمه معصويو  ا دسترسى به رسول خداياست و 

عنـى  يع قانون حرام است؛ ين و تشريمعناى تقن اجتهاد به ،رو ف روشن است. از اينيلكت
نـد.  كر خودش و رأى خودش وضع كست با فيتاب و سنت نكه در كمى را كمجتهد ح

مطهـري،  ( گونه اجتهاد ممنوع اسـت  نيند و ايگو مى» رأى اجتهاد به«ن را در اصطالح يا
آن  ابوزيـد . در ارتباط با نقش زمان و مكان هم كـه  )به بعد 161ص، 14چ، 20 ج، 1385

ذكر اين نكته الزم است كه تأثير زمان و مكان با توجه به سه  ،داند مي را در اجتهاد مؤثر
قابـل  » توحيد در تشريع، ابديت أحكام و حكـم داشـتن تمـام وقـايع    « اصل تغييرناپذير
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ه مغير احكام و نه مغير مالك، بلكه مغير موضـوع اسـت و   توجيه است. زمان و مكان ن
 واقع تبديل يك شيء از مصداق بودن يك مالك به مالك ديگـر اسـت.  نيز دراين تغيير 
رسد كه زمان و مكان در احكام و مالكات آن هم تأثير  مي حسب ظاهر به نظررهرچند ب

ات هستند. البتـه گـاهي   دارند. به ديگر سخن قلمرو حقيقي تأثير زمان و مكان، موضوع
 هـاي  پرسـش گذارد. عـواملي همچـون پيـدايش     مي نيز زمان و مكان در فهم متون تأثير

جديد، پديداري نيازهاي نـو، پيـدايش شـرايط جديـد و تنگناهـا در اجـراي شـريعت،        
افزايش سطح علمي مفسر در فهم تازه از متون مؤثرند. اما بايد توجه كرد كه فهم جديد 

معناي فهـم بهتـر از مـتن اسـت كـه تـاكنون        بلكه به ؛ل نظر بر متن نيستمعناي تحمي به
براي اطالع بيشتر ر.ك: مكارم شـيرازي  ( علت بساطت اوضاع از آن غفلت شده است به

   .).305ـ281، ص1، ج1387 ان،و همكار

  ادعاي مردساالري ساختار زبان عربي
ــد ــوان     ابوزي ــت عن ــابش تح ــك كت ــش ي ــل اول از بخ ــ«در فص ــان و انترپول وژي زب
 كنـد،  مـي  تـالش  )27(إنثروبولوجية اللغة و انجـراح الهويـة، ص   »دارشدن هويت خدشه

 وي بـا  .تبيـين نمايـد   عربـي  زبان انيب ةنحو زباني و ساختمان در را و مرد زن نابرابري
دهـد.   مي ونديپ اعراب آگاهي با نحوي را به زبان ساختار نيا زبان عربي، ساختار بررسي
هـا،   زبـان  ريدر سا است نكمم اصطالح مردانه، ساختار به گونه نيا هك دارد اذعان ابوزيد

مدارانـه و   اما معتقـد اسـت ويژگـي قـوم     ؛باشد داشته وجود هم سييانگل زبان جمله از
  گرايانه زبان عربي در مسير تحول اين زبان پيدا شده است. جنسيت

هاي  در اسم آنهامدن عربي و نياهاي  آوردن تنوين و تصريف در آخر اسم نصرحامد
بنـدي ارزشـي    والم عهد بر اين زبان، را دليل بر طبقه با الف» ة للغا«عجمي، اطالق كلمه 

هـا   كند و معتقـد اسـت ايـن تفـاوت     مي ذكر ها نابر ساير زب آنهاو برتري زباني ها  عرب
زبـان عربـي    ،ترتيـب  شود و بـه ايـن   مي نثؤباعث ايجاد تفاوت ديگري ميان مذكر و م

 نـث عـرب هـم اعمـال    ؤگرايي را نه تنها بر ضد ديگران، بلكه بر ضـد م  اي قوميت هگون
پـردازد كـه از تمـام عناصـرش دوگـانگي زن و مـرد        مي كند و به تأسيس ساختاري مي

  .)30(همان، ص شود مي استشمام
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بودن  با اشاره به نبود فرق ميان مذكر حقيقي و مجازي، اين امر را نشانه اصل ابوزيد
  نويسد: مي داند و براي اثبات مدعايش مي اين زبان مذكر در

كنـد؛ هرچنـد مشـاراليه آن     مـي  زبان عربي با جمع لغوي، مانند جمـع مـذكر رفتـار   
يعني وجود يك مرد گروهـي   ؛باشد آنهاگروهي از زنان باشند كه فقط يك مرد در ميان 

  *.)31(همان، ص دگيرن مي جمع مذكر مورد اشاره قرار ةاز زنان را كنار زده و با صيغ
 زن مـتهم  بـا  تييجنسـ  و برخورد عنصـري  به را عربي تنها زبان نه ابوزيد سان، نيبد
 شدن مخدوش موجب است، منفي آگاهي بار نوعي واجد هكجانآ از را آن هكبل ند،ك مي
  داند. مي زنان تيهو

شكل غيرمستقيم در ضـمن   مدعي است قرآن كريم پس از آنكه زنان را به نصرحامد
 را همچون مردان مورد خطاب مستقل و برابر قرار آنهادهد،  مي ان مورد خطاب قرارمرد
هرگـاه   ،رو دهد و اين آگاهي جديدي است كـه بايـد بـه آن اهتمـام ورزيـد. از ايـن       مي

اي مطلوب و صعودي  رويه ،وضعيت زن ،قرآني مورد توجه قرار گرفته استهاي  آموزه
وضعيت زن رو به  ،ي سنتي مورد توجه بوده استآگاه ةو هر زماني كه جنب داشته است

 .)37ـ36(همان، ص افول نهاده است

  نقد
بلكـه بسـياري از   ـ   كننـد كـه زبـان عربـي     مـي  تصريح ابوزيد نصرحامدكه ديديم  چنان

ولي نوع خطابات قـرآن   ؛گرا و ضد زن هستند داراي ساختاري جنسيتـ   رايجي ها نازب
رآن برخالف مرسوم ميـان اعـراب، بـه زن در هنگـام     است كه ق مسئلهگر اين  كريم بيان

توجه ويژه به زن به معنـاي   أوالً، ابوزيدخطاب توجه ويژه كرده است! برخالف ديدگاه 
گرا نيست! زيـرا   اين نيست كه قرآن ساختار زباني عربي جديدي وضع كرده كه جنسيت

 ا از ايشـان سـؤال  اي در خطـاب بـه زنـان دارد. مـ     كند قرآن توجه ويـژه  مي ادعا ابوزيد
 كنيم: اين نحوه توجه براساس ساختار و قواعد زبان عربي صورت گرفتـه اسـت يـا    مي

                                                      
حتي و لو كان المشار إليه بالصـيغة   "جمع المذكر"تصر اللغة العربية علي أن يعامل الجمع اللغوي معاملة « *

اء، جمعاً من النساء بشرط أن يكون بين الجمع رجل واحد. هكذا يلغي وجود رجل واحد مجتمعاً من النس
 ».فيشار اليه بصيغة جمع المذكر ال بصيغة جمع المؤنث
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پذيرند كه قرآن به زبان عربي نازل شده است. حال آيـا سـاختار و    مي خير؟ ايشان قطعاً
زبان عربي است؟ اگـر زبـان    كاررفته در قرآن كريم غير از قواعد و ساختارهاي قواعد به
ـ  ابوزيدمان قواعد و ساختار موجود، زبان قرآن نيز هست، آقاي عربي با ه  هبه جاي ارائ

بـودن قـرآن كـريم،     باشند كه عربي پرسشگوي اين  ، بايد پاسخيك تصوير كلي از قرآن
ـ   ،شود يا خير؟ ثانياً مي وجودآمدن همان اشكاالت در قرآن هم سبب به ي هـا  ناوضـع زب

راري ارتبـاط ميـان افـراد يـك جامعـه بـا       مختلف در طول تاريخ در جهت سهولت برق
ـ    دنيـا در  ي هـا  نايكديگر است. جعل و قراردادن عالئمي براي مـرد و زن در بيشـتر زب

گيرد. لذا بايد توجه نمود خطابـات عـام قـرآن     مي راستاي چنين هدفي صورت گرفته و
هـر  شود، شامل زنـان و مـردان    مي گاه كه بدون عالئم ذكر كريم همچون زبان عربي، آن

اينكه به  ؛ مانندشود مي شود. در اين زبان گاهي براي زنان نيز الفاظ مذكر استفاده مي دو
يك از اين عالئم  هيچ ،شود. بنابراين مي اطالق» حامل«و به زن حامله » عقيم« زن نابارور

بلكه اين عالئم قراردادي و  ؛براي اثبات برتري يك جنس و فروتري جنس ديگر نيست
   ولت برقراري ارتباط است.در راستاي سه

  ادعاي نسخ
 »گفتمـان نـوزايي و گفتمـان قـومي    « كـه آن را بـه  ـ   دوم از بخش اول فصل در ابوزيد

گفتمـان زن در   ،كنـد  مي گذاري نام )53(خطاب النهضة و الخطاب الطائفي) (همان، ص
و  ركمـذ  اي مرد و زن يدوگانگ داند كه در آن بر مي گفتماني قومي جهان معاصرعرب را

تبعيت يكي از ديگري  متقابل يا متعارض فرض و بر لزوم آنهاميان  ةو رابط تأكيد مونث
ه با ك ندك يم اشاره يتونس الحداد طاهر يها دگاهيادامه به د در نصرحامدشود.  مي اشاره

بـا نـوعي    ابوزيداست.  ييگرا دوگانه از عبور درصدد حل اين مشكل و ييارهايارائه مع
 كه معتقد است با وجود تغييرات اجتماعي، امكان قرائت جديد را دادحاين سخن  تأييد

  كند: مي بايد فراهم نمود، نقلـ  و لو با نسخ احكام شريعتـ 
وقـايع   امـا  ،پذيرد كه نصوص و متون دينى محدودند مي طاهر حداد اين سخن فقها را 

معنـاى   بـه ـ   اسگويند بايـد از قيـ   مي ولى براى حل اين مشكل با فقيهان كه نامحدود؛
 علت شباهت يا همسانى يا نظر نيست كه وقايع جديد را به بهره جست، همـ   فقهى آن
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 رويارويى با احكام معلوم، يا استنباط علت... تابع احكام سابق قرار دهيم، چيزى كه در

 در نصـوص دينـى توجـه دارد و   » نسـخ « ةدانش اصول فقه مطرح است، بلكه به پديـد 
شرين سنة من حياة النبي(ص) في تأسيس اإلسالم كفت بل أوجبت و نحو ع«گويد:  مي

نقـل از: إمرأتنـا فـي الشـريعة و المجتمـع،       68(همـان، ص » ... نسخ نصوص بنصوص
ساله پيامبر الزم آمد كه نصوصى بـا نصـوص ديگـر نسـخ      23در طول زندگى  )31ص
   (همان). شود

رات اجتمـاعي از نظـر   نتيجه آنكه براي رسيدن به وضع مطلوب و همسـان بـا تغييـ   
  عنوان يك راهكار انديشيد؟!  توان به نسخ نيز به مي نصرحامد

  نقد
تدريج دعوت خـويش را آغـاز كـرد و     كافي است بدانيم اسالم به ابوزيددر پاسخ آقاي 

اى الزم در شـرايط تـدريجى ظهـور و     پديـده  نسخ در قرآن در زمان حضور پيامبر 
مسلمانان وقوع نسخ امري اتفاقي است. چنانچـه در   حاكميت اسالم بوده است. در ميان

بقره صريحاً از نسخ حكم قبله و تغيير آن از بيت المقدس به كعبه و مسجدالحرام  ةسور
سوره بقره هم تصريح شـده كـه نسـخ در     106. در آيه )142(بقره:  خبر داده شده است

ن نيست كه طاهر امجتهدباشد. نسخ احكام و قوانين الهي در اختيار  مي انحصار خداوند
  ها بر فرض برخورداري از اجتهاد!؟ به انجام آن مبادرت ورزند. ابوزيدحدادها و 

  ادعاي فقدان نگاه اجتماعي به زن در دين
(الواقع االجتماعي بعـد مفقـود    »ينيد در گفتمان ياجتماع بعد فقدان« سوم كه در فصل

 گـري در يد كاسـتي  بـه  ابوزيـد  ،ردنـام دا  )75في الخطاب الديني) (ابوزيد، همان، ص
 ياجتمـاع  تيـ نـد. وي معتقـد اسـت؛ در واقع   ك يم اشاره زن خصوص در ينيد گفتمان
 شود. در اين گفتمان مرد/ مذكر، اساس قرار داده شده است مي انگاشته دهيزن ناد ةمسئل

شناختي طبيعي و متمايز  توان منكر بعد زيست عقيده او هرچند نمي به *.)80(همان، ص

                                                      
وهذا هو االطار العام الذي يتحرك فيه الخطاب الديني عـادة فـي مناقشـة قضـايا المـرأة: إنـه خطـاب        « *

 .»يستحضر الرجل/ الذكر أساسا
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شده براي زندگي بشري، از  اما بايد اين تفاوت را با شرايط مشخص ؛يان زن و مرد شدم
 محمـود  يآرا يبررسـ  سـپس بـا   ابوزيـد . (همان) نظر فرهنگي و فكري سازگاري داد

 مسئله به مختلفي ينظرهام از كهري هكو... يالفرماو عبدالحي، يغزال محمد ،يالجوهر
 و شود يم ختم نقطه يك به نظرها نيا سرانجام دهد نشان كند مي اند، تالش ستهينگر زن
  است. زن ةمسئل ياجتماع بعد گرفتن دهيناد آن

  نقد
ه اشـاره  كـ  چنـان _كنـد  مـي  ن است كه تالشآدر اين فصل  نصرحامداشكال مهم آقاي 

توان آن را  صورتي جلوه دهد كه در قالب دين و شريعت نمي مسائل زنان را بهـ   كرديم
(همـان،   وگـو نيسـت   در قالب مسائل اجتماعى قابـل گفـت   ائل جزحل كرد! و اين مس

  ).86ص
 رداين ادعا كه احكام اسالم مربوط به عقداالجتماع گذشته بوده و امروز جريان نـدا 

و از اين رهگذر در مسائلي نظير حجاب ادعا كنيم كه داراي ساختار فرهنگي، تـاريخي  
تـوان   نمـي  )237(همان، صاشـد است و امروز بايد محدوده و نوع پوشـش اختيـاري ب  

كـه بـه مصـلحت بشـريت در      را ديني مدل جـامع و مطلـوبي  هاي  زيرا آموزه فت؛پذير
كه معتقد  ابوزيدارائه نموده است. لذا برخالف آقاي  ،مختلف استي ها ناو مك ها نازم

زن  مسئلة ،خواهد با مرجع قراردادن نصوص دينى مي گفتمان دينى تا هنگامي كه« است
زن در  ةمسـئل گيـرد كـه    مـي  چون اين نكته را ناديده ؛كند مي كند، آن را تحريفرا حل 
ما اعتقـاد داريـم كـه ديـن اسـالم       *).123(همان، ص »موضوعى اجتماعى است ،اساس

كه از مراجعه به متون و  خود را دارد نسبت به بعد اجتماعي مدل مخصوص و منحصربه
  يابي است. نصوص ديني قابل دست

  در بحث حقوق زنان ابوزيدروش 
 تجديـد «و » گسسـت از سـنت  «، »احيـاگري سـلفي  «گانه  با ذكر رويكردهاي سه ابوزيد

                                                      
اهال أنهـا  إن الخطاب الديني يزيف قضية المرأة حين يصر علي مناقشتها من خالل مرجعية النصوص متج« *

 ».قضية اجتماعية في االساس
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دانـد و   مـي  دو ديدگاه اول را ناتوان در حل مشكالت زنان ،در بخش دوم كتاب» سنت
  نويسد: مي در تبيين ديدگاه سوم

ديـدگاه  ميراث گذشته يا نوسازي سنت است. اين  ديدگاه سوم همان ديدگاه تجديد
كند تا ميان سنت و تجـدد و ميـراث و مقتضـيات عصـر، از      مي تلفيقي و ميانه، كوشش

طريق تأويل متجددانه ميراث اسالمي، الفت و يگانگي ايجاد كند. آنچه در ايـن نوشـتار   
ويـژه از ايـن منظـر كـه ايـن ديـدگاه در        بـه  ما اهميت دارد، روش مجددان است؛ براي

گرايانه افراطي است. البته بايد به اين نكته نيز توجه كـرد   يتعارض كامل با گفتمان سلف
 »دو ديدگاه در اصل مرجعيت و شموليت متون اسالمي اتفاق نظر دارنـد  دوي اينكه هر

  *).194ـ193(همان، ص
انگاشـتن   لحـاظ ناديـده   گري و گسست از سنت، به با نقد دو ديدگاه سلفي نصرحامد

  كند: مي ري متون را پيشنهادطبيعت تاريخي متون، روش فهم ساختا
فهـم سـاختاري   «گيرنـد، روش   مي روشي كه در دنياي امروز براي فهم متون به كار«
 پيشـنهاد  )قرآن كريم ( فهم متن مقدس مسلمانان است، روشي كه نگارنده جهت» متون
  ).202(همان، ص »كند مي

سـنتي و در  هايي از روش فـوق در علـم اصـول فقـه      با تصريح به اينكه رگه ابوزيد
 ،وجـود دارد  أمين خوليو شيخ  محمد عبدهگامان جنبش بيداري نظير امام  ة پيشانديش

  كند كه: مي تصريح
بزارهاي روش فهم ساختاري است كه اين نوشـتار بـه   اترين  بزارهاي زباني از مهما«

   (همان). »دنبال آن است
اختارهاي آوردن معنـاي درسـت آيـات، بـه مجمـوع سـ       دست هدر اين روش براي ب

تاريخي هاي  شود. همچنين اين روش ميان معناها و داللت مي تاريخي و اجتماعي توجه
شود و ميان معنا و مفهـومي كـه در سـاختار تـاريخي و      مي كه از ساختار الفاظ استنباط
  گذارد: مي گيرد، فرق مي اجتماعي زمان تفسير شكل

                                                      
 محمد هدايتتوسط آقاي  )االسالم في حقوق المرأة(مهم اين فصل هاي  كه بخش شود الزم است ذكر *

  ها استفاده شده است:تدوين اين بخش از آن ترجمه گرديده كه در
http://mhedayat.blogfa.com/post-27.aspx. 
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ط اينكـه مفهـوم و برداشـت    گذاري از اهميت بسيار برخوردار اسـت، بـه شـر    اين فرق
 ؛جديد از معناي آيات سرچشمه بگيرد و با آن ارتبـاط محكـم و اساسـي داشـته باشـد     

مانند ارتباط سبب و مسبب و علت و معلول، نه اينكـه برخاسـته از هـوس و خيـاالت     
  .)203(همان، ص مفسر باشد يا در اثر ديگرگوني الفاظ به وجود آمده باشد

قبل نزول وحـي،   ةر ساختارهاي كلي اجتماعي و تاريخي زمانب ، عالوهابوزيداز نظر 
متعدد ديگري نيز بايد در روش فهم ساختاري رعايت شوند. برخي از  مراحل و سطوح

  عبارتند از: آن سطوح

  ساختارترتيب نزول وحي
شـكلي كـه اكنـون وجـود دارد،      و آيات قرآن، بهها  ساختاري كه برخالف ساختار سوره

متن براساس ترتيب نزول، براي كشف معناها و  ش فهم ساختاري فهمبوده است. در رو
جمع بين هردو بعـد   ساختاري، مهم در روش فهم ةمسئل لفظي اهميت دارد.هاي  داللت

  تاريخي و تدريجي قرآن كريم در فرآيند تفسير و فهم است.

  تمايز ساختار نقلي از ساختار تشريعي
لي و روايي برخي از آيات است. مراد از ايـن  در نظرگرفتن ساختار نق ،سطح مهم ديگر

نحو تشريع و حكم قطعي آمده و  ن است كه بايد تمايز قايل شد بين آياتي كه بهآمرحله 
 .برسبيل تحدي، توصيف، تهديد، انذار، پند و اندرز و... نازل شده است آياتي كه

  بافت زباني متن
تـر از سـطح تركيـب     يچيـده تركيب لغوي است، اين سـطح بسـيار پ   ةمرحل ،ديگر سطح

تاكنون غالـب مفسـران مسـلمان بـه سـاختار دسـتوري و        .دستوري و نحوي متن است
اند.  ولي به ساختار لغوي آن چندان توجهي نكرده ؛اند نحوي متن قرآن توجه بسيار كرده

فصل و وصل ميان جمالت، روابط تقـديم   اختار لغوي غالباً به روابطي مثلدر مرحله س
ي از مسـائل شود. چنين  مي ضمار و اظهار، ذكر و حذف و تكرار و ... پرداختهخير، اأو ت
بعـد از  هـا   گونـه پـژوهش   در ايـن  .ترين عناصر داللي در فرآيند كشف معنا هسـتند  مهم
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و » تحليـل گفتمـان  «جديـدي چـون   هـاي   تحليل نحوي و بالغي متن، به دانـش  ةمرحل
 گيري اين ابزارهاكار هشود. قصد ما از ب مي پرداخته هاشكل امروزين آن ، به»تحليل متن«

اين است كه بتوان سطوح بيشتري از ژرفا و ساختار كالم خداوند را كشف و روشـن  
بايـد   آنهاشود، در  مي حاديث شريف نبويايعني  ،نمود. اما آنچه مربوط به متن سنت

مـتن   هم به نقد متن (درايه) و هم به نقد سند (رجال) همت گماشت. در فرآيند فهـم 
 شناسي معاصر جمـع كـرد   و روش ها ناسنت بايد بين ابزارهاي روش نقد متون در زب

  .)205ـ203(همان، ص
ميـان حقـوق زن در قبـل از اسـالم و      ةخواستار فتح باب اجتهاد و مقايس نصرحامد

و ايـن تحليـل را فرآينـد     اسـت  كه اسالم براي زن وضع كـرده  شود مي حقوق جديدي
تنها در اين  اختار تاريخي ناميده و معتقد استگفتمان در پرتو سبازخواني معناي اصلي 

زن در قـرآن آمـده اسـت،     ةتوان فهميد كه آنچه در چهارده قرن پيش دربـار  مي صورت
كه تاكنون تصـور عمـوم بـر آن بـوده      گونه آن ؛تشريع و احكام الزامي نبوده است گيهم

  .)207ـ206(همان، صاست 
توانـد مـا را از    مـي  تنها روشي است كـه » ختاري متونروش فهم سا« ابوزيداز نظر 

تنگناهاي تأويلي و تفسيري گذشته كه همچنان انديشه اسالمي را به اسارت خـود دارد،  
  نجات بخشد.

  نقد
د بـا  وشـ ك مي شناسي تصريح داشت، چنانچه خود در بحث روش ابوزيد نصرحامدتر كد

هـاي   متـون بـا كمـك دانـش    استفاده از روش فهـم سـاختاري    رويكرد تجديد سنت و
زباني به تحليل تـاريخي و  هاي  و دانش» تحليل متن«، »تحليل گفتمان«جديدي همچون 

يافتن به فهم جديدي  انتقادي متون مربوط به زن و حقوق زن پرداخته و عالوه بر دست
و مشـكالت  هـا   از قرآن كريم و ايجاد روشـي متفـاوت در برداشـت از آيـات، چـالش     

اشكال موجـود در روش   دربارةاول ما ة زنان را حل و فصل نمايد. نكت ةامروزين جامع
متـون   يريرپذيآن است كه در انفعال و تأث نصرحامد يشناخت  اشكال روش .ايشان است

 زانيمالك و م ،كند كه اوالً  يزمانه خود، مشخص نم يت اجتماعياز فرهنگ و واقع ينيد
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مـردم   ياز باورهـا  يه چرا خداونـد برخـ  كند ك يمشخص نم ست؟ و ثانياً،ير چين تأثيا
ذكر و سرسـختانه در مقابـل   عنوان فرهنگ جاهالنه  را به» وأد«ة مسئلزمان نزول از قبيل 

و چون مردم  ة ارث تساوي بوده استمسئلكند. ولي هدف قرآن در  مي گيري آن موضع
در  ،آمادگي كافي نداشتند به اين صورت بيان شده است. اگر اين سـخن درسـت باشـد   

در سـه   هرچنـد ـ   قـرآن كـريم   ولي ؛شود مي نظير حكم شراب هم مطرح ،ديگر مسائل
اگر هدف خداونـد سـبحان تسـاوي     ،دارد. بنابراين مي حكم نهايي خود را بيانـ   مرحله

 نصـرحامد بهتـر بـود    ،رو داشت. از ايـن  مي بايد بيان ،چند مرحلهلو درو ،زن و مرد بود
وضـوح   بـه  كم دستوارد كارآيي الزم را داشته باشد و يا روشي ارائه نمايد كه در تمام م

اعراب موضع گرفتـه و   يفرهنگهاي  از سنت يا ن در برابر پارهيداشت كه اگر د مي بيان
ل و علـت  يـ پذيرد، هركدام به كدام دل مي گر به همان شكليد يرا اصالح و در برخ آنها

از  سـت؛ بلكـه  يادلـه ن ق ظـواهر  يسخن از جمع و تفر نصرحامدد ياست. در روش جد
ام متـون  يـ آوردن پ دسـت  هب ،گريد يسواز متن و  ياق و بافت خارجيورود به س يكسو،

ام و يق فهم پياز طر ينيآن است كه اگر فهم متون د ،ال ديگر اين روشكاست. اش ينيد
د و در نتيجه پيدايش احكام جديـد مطـرح   يختن آن در قالب و الفاظ جدين و ريمراد د

 ،چراكه آنچه حـاكم اسـت   ؛خواهد شد يد در هر عصرين جديش ديدايم پباشد، مستلز
ن و نه اهـداف آن  يات ديذات يات و حتيجه كلينه ديني و در نت ،عصري استهاي  آموزه

در ايـن مسـير بـا     ابوزيـد آقـاي   ،شود. بنابراين ير مييدست خوش تغ يز در هر عصرين
  گو باشد. پاسخشود كه بايد  مي متعددي مواجههاي  پزسشمشكالت و 

  درمورد حقوق زنان ابوزيد مباني آراي
دوائـر   تنها به كتاب توان نمي نصرحامدقرآني هاي  براي شناخت مباني آرا و انديشه

اجمال در مباحث كتـاب اشـاره كـرده     گرچه برخي از مباني را به ؛اكتفا نمود الخوف
فارسـي بـا    به ردوكه هـ   نقد الخطاب الديني و مفهوم النص ست. اما در دو كتابا

تفصـيل   بـه  مبـاني ايشـان  ـ   انـد  ترجمه شـده  نقد گفتمان دينيو  معناي متنعناوين 
تالش خواهيم كرد تا مباني ايشان كه مرتبط به موضـوع   ،رو بحث شده است. از اين

  با دقت تبيين شود. ،اين نوشته است
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  ساختار جدلي و وصفي در قرآن. 1
ه برخي از آيات قرآن داراي ساختار جـدلي و وصـفي   با اعتقاد به اينك ابوزيد نصرحامد

از آيـات   وي. ظـاهراً مقصـود   سـت ا هستند، درصدد اثبات تساوي زن و مرد بـر آمـده  
سنن غلط عـرب آن روز نـازل   آن دسته از آياتي است كه در مواجهه با آداب و  ،جدلي

در  ،تبـوده اسـ   هـا  تبردن كامل اين سـن  چه از بينگر ،و هدف اساسي قرآن شده است
  اي از باورهاي آنان را پذيرفته است: ظاهر پاره

يك مؤلفـه بسـيار مهـم را در گفتمـان     » تساوي زن و مرد«توان گفت كه  مي با اطمينان
كه در ايـن زمينـه وارد شـده اسـت، داللـت روشـن و        هايي دهد. متن مي قرآني تشكيل

اما چـون قـرآن    ؛تابد يگونه تأويل و تفسير ديگري را برنم مستقيم به مطلب دارد و هيچ
در هنگام نزول وحي، بر قومي نازل شده است كـه تمـايز ميـان زن و مـرد، جزئـي از      

شان بوده است، انعكاس چنين تمـايزاتي در آن بسـيار طبيعـي     اجتماعي فرهنگ و نظام
پنـداريم كـه تعبيـرات     ياست. اما خطاي بسيار مهم و بزرگ در ايـن اسـت كـه مـا مـ     

در قرآن  قوانين و احكام اسالمي، ةمثاب ميان مرد و زن در قرآن، به اي و دوگانگي مقايسه
آن اسـاس شـكل    قرآنـي بـر  هـاي   آمده است. همان چيزي كه بسياري از فتاوا و تأويل

  ).207(همان، ص اند رفته و دچار خطاهاي بسيار گرديدهگ
ـ     ابوزيد ه دليل تساوي زن و مرد را آيات مربوط به خلقت انسـان و آيـات مربـوط ب

 :تسـاوي بـه دو دليـل اسـت    « دانـد:  مي تساوي زن و مرد در برخي از حقوق و تكاليف
فرمايد: آدم و حوا از نفس واحد آفريده شده اسـت. دليـل دوم بـر     مي اينكه قرآن ،يكي

 »اين تساوي، آيات متعددي است كه بر تساوي تكاليف ديني زن و مـرد داللـت دارنـد   
  ).208(همان، ص

 40اعـراف/  189نحـل/   97نسـاء/   124و 1: پـردازد  زير مـي  وي سپس به ذكر آيات
  گيرد: مي در ادامه نتيجه سپس .توبه 72ـ71آل عمران و  195غافر/ 

دوگـانگي   آنهـا پردازنـد و بـه ظـاهر، از     مي ساختارهاي جدلي كه به مقايسه زن و مرد
فرشـتگان  اند كـه بـه زنـانگي     شود، درواقع بر رد مشركاني وارده شده مي دو فهميده اين

از هـا   گونه نسـبت  در اين آنهاپنداشتند. شايد  مي را دختران خداوند آنهااعتقاد داشتند و 
 شـد،  مـي  تا زمـان نـزول قـرآن يافـت     آنهاشان كه رسوباتي از  گرايانه قديم عقايد افراط

  .)209(همان، ص خواستند رهايي يابند مي
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آميز با عـرب آن روزگـار    الكه در يك ساختار جد را ، آيات مربوط به متونيابوزيد
اي ديگـر از   داند. از نظر وي دسـته  زن نمي ةمسئل دربارةبيان گرديده است، موضع قرآن 

صـورت   مختلف زنان را بههاي  معناكه موقعيت اين آيات داراي ساختار وصفي هستند؛ به
مثال آنچه مادر مـريم مقـدس در هنگـام والدت او بيـان      رايتوصيف بيان كرده است. ب

روايي و داستاني دارد. درواقع كلمات خود اوست كه بر زبانش جـاري   ةرد، كامالً جنبك
قيمومت مردان بـر   مسئلهمعتقد است  نصرحامدشده و قرآن كريم عيناً نقل كرده است. 

  زنان از اين دسته است:
آنچه در قرآن با ساختار وصفي آمده، ولـي بـه عنـوان تشـريع و قـانون گـذاري از آن       

قيمومت مردان بر زنان است، براساس اين برداشت، مـردان   مسئلهده است، برداشت ش
را مورد ضرب و شـتم قـرار    آنهاتوانند حتي  مي بر زنان سلطه دارند و در موارد خاص

  .)212(همان، ص دهند
نساء پرداخته و با ذكر روايتي از پيامبر مبني  ةسور 34ة سپس به ذكر آي نصرحامد 

پيـامبر   و يا در روايت ديگـر اسـت كـه    چنين كاري را ندارد بر اينكه هيچ مردي حق
بـر فـرض صـحت    ـ   گيرد كه شايد همين حكم پيامبر مي حكم به قصاص كرد، نتيجه

مبدأ جعل حكم قصاص شده اسـت. وي واكـنش پيـامبر را دليـل آشـكار و      ـ   روايت
در ـ   حـي داند؛ ولي از آنجاكه مخاطبـان و  مي روشن بر تساوي بنيادين ميان زن و مرد

 ،اند، آيه قوامت نازل شده است. بنابراين قادر به فهم چنين تساوي نبودهـ  هنگام نزول
گـذاري يـك حكـم     مثابه تشريع و قـانون  قوامت و قيمومت مردان بر زنان در اينجا به

هـاي   و عـرف هـا   بلكه وصف وضعيت زمان نزول وحي و براساس سنت ،الهي نيست
نـه نظـر واقعـي قـرآن را. از      ،تابانـد  مـي آن روز را بر رايج زمانه است و رسوم جامعه

عنـوان   رايـج آن روزگـار را بـه   هاي  و عرفها  معقول نخواهد بود كه ما سنت ،رو اين
بر فرض كه چنين آياتي را  ،احكام قطعي، مطلق و ابدي خداوند تلقي كنيم. در نهايت

و اطاعت زن از مـرد،   آيات احكام و تشريع بدانيم، باز هم تسلط و قوامت مرد بر زن
ل بلكه مفهـوم قوامـت و سرپرسـتي مـرد، بـه معنـاي تحمـ        ؛مطلق و عام نخواهد بود

اقتصادي و كارهاي  مسائلكه مرد بايد معنا اين به مسئوليت اقتصادي و اجتماعي است؛
» حـي و قيـوم  « كه يكي از صفات خود خداونـد  چنان ؛اجتماعي زن را بر عهده بگيرد
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بخشد. در اين صورت و براساس اين  مي ه هستي و حفظ آن قوامزيرا خداوند ب است؛
كه قادر به انجام آن باشد، بايد انجام دهد، چـه  سئوليتي است كه هرم ،تحليل، قوامت

هـايي باشـد كـه هـردو بايـد       ئوليتمرد باشد و چه زن و ممكن است از آن نـوع مسـ  
  . )214ـ212همان، ص( مشتركاً انجام دهند

 نقد

دانند كه در پي  مي آيات داراي ساختار وصفي وت مردان بر زنان را جزقيموم نصرحامد
كند و بـا   مي اشاره  اند و به روايتي از پيامبر اكرم اجتماعي بودههاي  توصيف واقعيت

 ويگويـا   ؛دانـد  مـي  قضاوت پيامبر را دليـل بـر جعـل حكـم قصـاص     » و لعل«عبارت 
منتظر تصميمات  ،جعل برخي از احكام خواهد چنين القا كند كه خداوند متعال براي مي

روايت را حتي از منابع مورد اعتماد خـود اهـل    ابوزيدبراينكه آقاي  افزونپيامبرش بود! 
كند. البته هدف ما در اين مقال بررسي سندي روايت مـورد   طور كامل نقل نمي به ،سنت

روايت مورد  حديوااما بايد توجه كرد كه  ؛استناد و اثبات درستي يا نادرستي آن نيست
 قصـاص  ةمربوط بـه زمـان نـزول آيـ     مبني بر قصاص را و دستور پيامبر ابوزيدنظر 
نسـاء بـوده اسـت و     ةسور 34 ةد كه اين دستور تا قبل از نزول آيكن مي ند و اضافهدا مي

  حضرت فرمود: ،پس از نزول آيه
  .)156، صق1411واحدي، (» أردنا أمراً فأبى اللَّه تعالى«

مطالب بسـياري   ،قيمومت، علت جعل و حدود و شرايط آن ةنكته مهم آنكه دربار
توان به منابع مربـوط مراجعـه    مي ن شيعه و اهل سنت نقل شده وان و مفسرااز متفكر

ــ ــن71، ص2، جق1405ر.ك: جصــاص، ( درك ــي،  / اب ــيالعرب ــا]، ج [ب  / 422، ص1ت
، ق1412طبــري،  /367، ص4، جق1407/ زمخشــري، 73، ص2، جق1418بيضــاوي، 

ــا]، [بــي/ طوســي، 3، ص5ج  مغنيــه،1/ 69، ص3ج ،1372./طبرســي، 189، ص3ج ت
 مطهـري،  /543، ص4ج، 1374و  34، ص4، جق1417طباطبايي،  /315، ص2، جق1424

ــام زن، ش ــري /10، ص26پي ــ270، ص11، ج1361، جعف ــي، / 271ـ ــوادي آمل  ،1387ج
  .)34ـ33، ص1384فضل اهللا، / 326ص
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  تأويل متن. 2

  ليـ تأو  اربرد را بـراي كدو   توان مي  قرآني  اتيبه معناي لغوي و آ  با توجه ابوزيدنظر از 
 رد:كر كذ  در قرآن

 ارها؛كپنهاني هاي  داللت  ارساختنكآش )الف
  .)175، ص1383ابوزيد، ( امور  و عاقبت  تيغا  به  دنيرس )ب

كـه  امعن ايـن  اسـت؛ بـه  ة عام و خـاص  ر از مقوليو تفس  ليتأو  انيم ةاز نظر وي، رابط
 ولي تأويل متكي به فعاليت عقالني و استنباط است ؛تفسير با روايت و نقل ارتباط دارد

 .)177(همان، ص
هرچند  برد و معتقد است مي هم نام» فحوا«و » معنا« عنوان از دو بعد تأويل به ابوزيد
  اند: ي يك سكهدو روها ولي در حقيقت اين ؛دو فرق بگذاريم بين اين
اگر بتـوان گفـت كـه    ». فحوا«با » معنا«قدر با معنا در ارتباط است كه  همان» فحوا«يرا ز
هـدف و غايـت قرائـت باشـد،     ـ   تالش براي رسيدن به آن ،يا به عبارت بهترـ   »فحوا«

اي  البتـه معنـا جنبـه    متصـور نيسـت...  » معنـا «جز از طريق كشف  ،رسيدن به اين هدف
ـ   متنـي و بافـت فرهنگـي    زبـاني درون  خت دقيق بافـت يعني تنها با شنا ؛تاريخي دارد

كـه  امعن ايـن  به اي عصري است؛ جنبه توان به آن رسيد و فحوا... مي متني اجتماعي بيرون
اي از  معنا بـه مقـدار قابـل مالحظـه     محصول قرائت عصري غير از عصر نص است ...

اي پويـا   ئـت، جنبـه  كه فحوا بسته به تغيير افـق قرا  درحالي ؛ثبات نسبي برخوردار است
محكوم به همراهي هميشگي آن با معنا نيست، بلكه افـق واقعيـت    ،فحواي متن دارد...

  ).304ـ303و  181(همان، صص دهند مي جاري اوضاع زمانه حركت آن را جهت
قابليـت  ـ   كه تعدادشان كم هـم نيسـت  ـ   اي از آيات معتقد است دسته نصرحامد

آيات مربوط به ارث زنان است. از  ،اين موارد ةملاز ج ؛پذيري دارند توسعه و تأويل
طـوركلي و جايگـاه او    ، به وضعيت زن بـه ارث دو جنبه دارد: اول ةمسئل ابوزيدنظر 

طوركلي و بنابر سـاختار   ة ارث بهبه قضي ،و دوم طورخاص مربوط است در اسالم به
 شود: مي متون مربوط

ند و در ساير امـور  ا لئمرد تساوي قادر اينكه متون ديني فقط در عمل صالح بين زن و 
دانند، از جهت معنايي روشـن اسـت.    شرعي و نه فقط در ارث، زن را با مرد برابر نمي

معيار  ،پدرساالرنه ةزيرا روابط متعصبان ؛ارث نيز اختالفي بر سر معاني نيست ةمسئلدر 
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 اشـاره  اآنهـ شكل مستقيم به  اي كه نصوص به ولي معاني ؛شود مي تقسيم ارث محسوب
كت تشـريعي نـص بـا عـرف،     زيرا طبيعي است كه در حر كردند، كل قضيه نيست؛ مي

هايي كه محورهاي اساسي بافت فرهنگي و اجتمـاعي هسـتند، تعـارض     سنت و ارزش
و هـا   ي تعارض اين نيست كه نصوص هـيچ خللـي در اركـان ارزش   انداشته باشد. معن

واي نهفته در پس معناي ظـاهري پـرده   خللي كه از فح ؛كنند قديم ايجاد نميهاي  سنت
و برخوردهـاي   ، جـز از طريـق فرآينـد واقعيـت    آفـرين  برمي دارد. ولي اين آثار تحول

  ).305(همان، ص آفريند، پديدار نمي شود مي اي كه اجتماعي و فكري
معنـاي بسـياري از احكـام مربـوط بـه زن را بـدون توجـه بـه          نصرحامد به باور

زيـرا بـا وي    تـوان كشـف كـرد؛    پيش از اسـالم، نمـي  عربي  ةوضعيت وي در جامع
شد و اگـر قيمتـي داشـت، ارزش خـود را از      مي موجودي فاقد اهميت رفتار ةمثاب به

عنوان پدر يـا بـرادر يـا همسـر بـه وي منسـوب بـود. از         گرفت كه به مي مردي مايه
نصوص مربوط به زن داراي فحوايي است كـه بايـد مبـادرت بـه كشـف آن       ،رو اين
وب زن و رفتن همان حركتي است كه در راستاي گذر از وضعيت نامطل ،د و ايننمو

مربـوط بـه    مسائلارث و بلكه در تمامي  ةمسئلبسا در  و چه در مسير مساوات است
ي كه گفتمان ديني در چهارچوب تنگ معاني متون بـر آن اصـرار دارد،   مسائلزنان با 

  .)308ـ307(همان، ص غافل از فحواي آن بوده است
كند كه اگر در هنگام تقسيم تركه خويشان، يتيمان و فقرا حاضـر بودنـد،    مي تأكيدقرآن 
پـدري و  ـ   انسـاني تنهـا رابطـه عصـبي     ، رابطـة را در تركه سهيم سازيد. بنـابراين  آنها

عصـبي از ديـدگاه قـرآن     ة رابطـة انداز ديگر انساني بههاي  بلكه رابطه ؛نيستـ   فرزندي
 الي آيات مواريث ذكر هنگامي كه قرآن چنين مطالبي را در البه ،رو ايناز اهميت دارد. 

تنها يك نگاه اقتصادي و  ،تواند باشد كه هدف قرآن از ذكر آيات مي كند، به اين معنا مي
شـود كـه    مـي  مذكور فهميـده  ةبلكه بسيار فراتر از آن است. لذا از دو نكت ؛مادي نيست

تـر از   جامعـه در نگـاه قرآنـي بسـيار مهـم     مفهوم عدالت در توزيع امـوال و ثـروت در   
ف اصلي اسالم اين است است. زيرا هد» مواريث«و» صدقات«، »زكات«مفاهيمي چون 
قـدرت در دسـت اغنيـا نباشـد كـه آن را بـه        ةمثابه يك اهـرم و وسـيل   كه ثروت به

ديگر پاس دهند و ديگران همواره در محروميت قرار بگيرند. در گرو چنين فهم  هم
از  ،ترتيـب  شـود و بـدين   مـي  هدف غايي قرآن، مفهوم مواريث نيز روشـن  عامي از

ساختار تاريخي خود بيرون آمده و معنايي متناسـب بـا عصـر و زمـان مـا را افـاده       
  ).230ـ229م، ص2007(ابوزيد،  خواهد كرد
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  گيرد: مي  در پايان چنين نتيجه ابوزيد حامد
دهد كه هدف قـرآن از تشـريع    مي روشني نشان بافت تاريخي و مدلول آيات مذكور به

بـه  زيرا معموالً ايـن مـردان بودنـد كـه      ؛نه زن ،مرد است ةتعيين بهر ،بندي ارث سهميه
ولي زنـان همـواره كمتـر از آنـان      ،يافتند مي تر دستهرحال به حقوق برتر و سهم بيش

بـراي   تربيشـ هـا   بندي توان نتيجه گرفت كه اين تقسيم مي چنين ،بردند. بنابراين مي سهم
دادن به مرد  گرفت، نه به هدف ارزش مي اجتماعي صورتهاي  تحقق برابري در عرصه

در برابر زن! بديهي است وقتي برداشت ما از آيات مذكور، تنها اين باشد كه آيات براي 
دينـي  هاي  به تمام ابواب و عرصه مسئلهتعيين حقوق زن در ارث وارد شده است، اين 

نصـف ارزش   ةانـداز  بيعي آن اين است كه ارزش يك زن بـه كند و نتيجه ط مي سرايت
ة مسـئل خود بـه   گذاري انساني زن و مرد خودبه حتي ارزش مرد است! به عبارت ديگر،

همين قضيه است احكـامي  انند شود. م مي دو قياس ميراث و ميزان ارث بر هريك از آن
از برخـي از   بـودن زنـان   مثل شهادت و گواهي زنان در هنگـام قضـاوت و يـا محـروم    

ماننـد منصـب قضـا!     ؛ندارنـد  را رود زنـان اهليـت آن وظـايف    مـي  وظايفي كه گمـان 
زنان در قرآن آمده است، تنها بيـان وصـف   » شهادت«درمورد  كه آنچه مشخصاً درحالي

بـدي بـراي زن باشـد. ايـن     ازلي و امثابه قانون  حال زنان آن دوره است و نمي تواند به
خـانواده،  هـاي   مـردان را در عرصـه  هـاي   نند مسئوليت و نقـش توا كه زنان نميها  گفته

هايي است كه به قـرون و عصـرهاي گذشـته     و زندگي ايفا كنند، تكرار گفتماناجتماع 
  .)235ـ233(همان، ص شان گذشته است مربوط است و زمان

  نقد
مبنـاي ديگـر    ،آوردن به تأويل در برخورد بـا آيـات قـرآن    چنانچه مشاهده گرديد، روي

امـري صـحيح    ،است. البته اصل وجود ظاهر و باطن براي آيات قـرآن  ابوزيد رحامدنص
، 27ق، ج1409(شـيخ حـر عـاملي،     قـرار گرفتـه اسـت    تأييـد است و در روايات مورد 

. وجود ظاهر و باطن براي تمام آيات قرآن پذيرفته شده و معناي تأويل چيزي )196ص
لبته با اين قيد كه هركسي حق ادعـاي فهـم   تلقي شده كه باطن آيات به آن اشاره دارد. ا
عنـوان روشـي عـام     توان تأويل را بـه  نمي ،باطن و تأويل آيات را ندارد. به همين جهت

توان آن را براي رفع ابهام در مراتـب فهـم    مي بلكه فقط ؛براي فهم آيات قرآني پذيرفت
(ر.ك: رجبـي،   كننده معناي ظاهري نباشد، به كـار بسـت   نفي ،در مواردي كه آن مراتب
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  قيـ طـور دق  ولي بـه  ؛داند مي هم تأويل را مكمل و مفسر متن نصرحامد. )22، ص1379
و مغـز آن و يـا     مـراد مـتن    بـه   توان يم  چگونه  آن چيست و ةند محدودك ينم  مشخص

ل يـ م و متشـابه بـه تأو  كـ عم از محاات قرآن را يآ ابوزيدتأويل مورد نظر دست يافت؟ 
كارهـا   مبتني بر چه راه ،گويد مي كند تأويلي كه وي از آن سخن مياما مشخص ن ؛برد يم

نشـر و گسـترش سـريع ديـن در صـدر اسـالم را        ابوزيدو قواعدي است؟ ظاهراً آقاي 
صورت بدون تأويل مـتن   ةكه اعتقاد و ايمان اسالمي، تنها با ارائ درحالي د؛گير مي ناديده

با متن، به هنگام تالوت آيـات قـرآن   ميسر شده است. مردم عرب در برخورد و آشنايي 
 هـا رهـا   رفتارهاي پيشين را در تمام زمينـه  ةشد كه هم مي از سوي پيامبر چنان دگرگون

سـازد كـه توانـايي     مـي  اسالم در آن روزگار مشخص وقفة كرد. گسترش سريع و بي مي
يط جغرافيايي معيني محدود نيست و به آساني با شـرا  بردي متن به حوزةتاريخي و كار

ملل مختلف يمن، شام، مصر، ايران و شمال آفريقا...در زماني بسيار كوتاه قابـل انطبـاق   
مـتن نيـز حيـات و حضـور      ةهمه در زماني كه حتي نخستين تأويالت دربار است و اين

  نداشت. 

  ساختار تاريخي متن. 3
 نتـاريخي آ  ةدر مشـكل مـتن دينـي را غفلـت از نگـر     ها  ترين جنبه يكي از مهم ابوزيد

ن نزول آيات يا علم ناسـخ و  دعلم ش ،تاريخي ةدارد كه منظور از نگر مي داند و بيان مي
تـاريخي كـه در اينجـا منظـور ماسـت، بـه        ةنگـر «، بلكـه  نيسـت هـا  منسوخ و امثال اين

مندي مفاهيمي تعلق دارد كه متون ديني از خـالل الفـاظ خـود و بـر اثـر ماهيـت        تاريخ
  ).141، ص1383(ابوزيد،  »سازند مي تاريخي زبان آن متون، مطرح

 ي تاريخياعناصر جوهري ثابتي ندارند، بلكه هر قرائت در معن ،متون« ابوزيد نظر از
  ).142(همان، ص »كند مي اجتماعي خود ماهيتي دارد كه آن را در متن كشفـ 

  از متـون   آن بخـش  يخيتـار   متون ؛خواند مي خييبخشي از متون قرآن را تار ابوزيد
  بـه   خود است. بـا توجـه    شيدايپ  هاي اجتماعي زمان تيگر واقع تياكاست كه ح  ينيد
بـرد،   مـي موجود در روزگـار خـود بهـره      اتيو از واقع  است  فرهنگي ةديپد ، متن  هكنيا

  عصـر نـزول    ابد. در مـتن قـرآن هـم حضـور فرهنـگ     ي تجلي مي  در متن  زمانه  فرهنگ
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  ياجتمـاع ـ   ياقتصـاد   طيشـرا   به  با توجه  امكاز اح  يلذا برخ ؛شود مي  خوبي مشاهده  به
  انيـ م  يتسـاو   ز، عدمينكبرده، وجود   ، تجارتيبردگ  مانند نظام ؛ است  بوده  صدر اسالم

و بـر اثـر     خاصـي بـوده    دوران  بـه   مربـوط   هكچرا ؛نار گذاشتكرا  آنهاد يبا  هك ها ناانس
  ست:يموجود ن آنها  شريبراي پذ  گر ضرورتييد ،اجتماعي  املكت

طبيعي بود كه ايـن   .دار و تجاري بود اي، برده اي قبيله جامعه عربي پيش از اسالم جامعه
مـثالً   ؛واقعيت از نظر زباني و داللي و احكام و تشريعيات در درون متن منعكس شـود 

در احكام ازدواج، نص در كنار چهار همسر، داشتن كنيـزان را بـراي معاشـرت حـالل     
 از بـين رفتنـد   م است اينكه احكام در اثر تحـول تـاريخي  اما آنچه مسلّ است ... دانسته

  ).286ـ285(همان، ص
تبع  به ؛ ويزنان را با نگاه تاريخي حل نمايد مسائلد برخي از وشك مي نصرحامد

داند كه پس از جنگ احد  مي اي تاريخي مسئلهتعدد زوجات را  محمد عبدهاستادش 
 ةسـور  3و 2وي با اشاره به آيات  .رديدل واقعي جعل گدر راستاي حل يك مشكو 

  نويسد: مي نساء
فهماند  مي كه به ادات شرط بيان شدهـ   بافت نزول آيه، عالوه بر ساختار تركيب لغوي آن 

 تأكيـد ـ   دهد مي كاري آن هم به يتيم را ربط بودن تعدد زوجه و ترس از ستم كه اين شرط مباح
 درمـان مي نيسـت، بلكـه يـك قـانون موقـت بـراي       دائ يو قانون امر ،كند كه تعدد زوجات مي

آمده آن روز بوده است. آنچه باعث اشتباه در امر تعدد زوجات شده، اين اسـت   مشكالت پيش
اي كه اين عرف  گونه به ؛صورت يك عرف و عادت در آمده بود پيش از اسالم به مسئلهكه اين 

خواسـت   مي كه اسالم . اما بعد از اسالم، درحاليكرده است نمي از هيچ ضابطه و معياري پيروي
هايي مبارزه كند و تحت معيارهـا و ضـوابط مشـخص وارد سـازد، تفسـيرها و       با چنين عادت

را با  آنهاشان خارج ساخته و بار ديگر  فقهي اين معيارها و ضوابط را از مسير اصليهاي  تأويل
  .)217م، ص2007ابوزيد، ( مردانه تطابق دادندهاي  ذهنيت

كند كه وي علت فرودستي زنان  مي اضافه عبده يپس از ذكر برخي از آرا نصرحامد
رود كـه   مـي  قرآني. او در اين راه تـا آنجـا پـيش   هاي  داند و نه آموزه مي فقيهان يرا آرا

 ،مثابه يك استثنا در احكام اسالمي وجـود داشـته اسـت    و رسوم كه بهها  برخي از عرف
صورت واجب در آمد و تعـدد زوجـات    هميشگي، مباحات به صورت قاعده و قانون به



 

 

169  

رس
بر

 ي
رخ

د ب
و نق

 ي
متر

 مه
از

 ني
مبان

 و 
اها

ادع
ا ي

  ... ديبوز

 ضابطه و قانون در اختيار صورت بي تمام اختيارات به ،اي تفسير شد كه در طالق گونه به
   .)218(همان، ص مرد قرار گرفت

درمورد تعدد زوجه و طالق را ذكر و سـپس در   عبدهتفصيل ديدگاه و ادله  به ابوزيد
 هك پردازد يم يالديم ازدهمي و سند تاريخي از قرن چهارم هجرييك ة به ارائ ،آن تأييد
 انحـالل  و خانواده لكيدر تش مرد و زن اسالم، خيتار مقاطع از يبرخ در ،آن موجب به
 يرسـم  نامه احكن يك ،سند نياست. ا بوده يمساو صددرصد حقوق يدارا آن، فسخ و
  .)224(همان، ص است بوده اندلس يامو دستگاه مكمحا در

آن بـا روابـط آزاد    ةپذيرد كه تعدد زوجات در صورت مقايس مي ابوزيدها اين همةبا 
اجتماعي، بسيار بهتر از روبط آزادانـه   هاي زيانلحاظ اخالقي و قلت  جنسي در غرب به

  .)226(همان، ص خواهد بود حد و حصر جنسي در غرب و بي
بـا   آنهاتقارن دارند، نقد  (دين عصري) با يكديگر كه اين مبنا و مبناي چهارمجااز آن

  هم صورت خواهد گرفت.

  دين عصري. 4
  د بـه يـ بـود و با   نيشـ يپ  رانكـ مقلـد متف   تـوان  يگر نميد  امروزه ابوزيد نصرحامداز نظر 
نـار  كنـدارد،    يمـا سـازگار    با عصر و زمـان   تا هر آنچه  پرداخت  ينيد ةشياند  يبازساز
با عصـر حاضـر از     متناسب  يبا زبان  ،زگار ماستبا رو  هماهنگ  شود و هر آنچه  گذاشته

 .شود  ينو بازساز
گويـد و معتقـد    مـي  كه از ساختار سياسي دين و كاركرد آن سـخن رغم اين علي يو
بايد در هر تحول اجتماعي عنصر اساسي باشد، امـا محـل   ـ   نه صرفاً اسالمـ   ديناست 

  نيـ باشـد و بـر ا   مي نيوالر از دكس ريتفس  معتقد به  داند و مي اختالف را در تفسير دين
 چيزي جـز تأويـل راسـتين از ديـن نيسـت      ،خود ةسكوالريسم در جوهر  هك  باور است
 .)56، ص1383(ابوزيد، 
  خـاص   يو اجتمـاع   يفرهنگ  طيدر شرا  هكداند  يم  يفرهنگ  را محصولِ  قرآن ابوزيد

 ،رو  نيسـت. از همـ  يگـار خـود ن  روز  از فرهنـگ   يجدا  هم  آن  زبانِ  يو حت  گرفته  لكش
ن آمطالـب    نياز ا  يو ةجيرد. نتيگ يم  صورت  خواننده» يخيتار  ز در افقين  متن  قرائت«



 

170  

ال 
س

هج
م /

ده
 

هار
ب

 
13

92
  

ـ  يمعنـا مـ    آن  نـزول   زمان  در ارتباط  ياسالم  امكاح  هك  است   امـروزه   هكـ   يسـان كد و ياب
جـدا    را از واقع  يقرآن  ، نصنندك  ادهيرا پ  يحدود اسالم  ژهيو  ، بهيفقه  امكخواهند اح يم
چون تصورشان اين است كه قرآن نص  ؛نندك يار مكرا ان  نيد  هدف  جهينند و در نتك يم

 مطلق است كه بر واقع مطلق قابل اجراست.
آن  ،اش محصولي فرهنگي اسـت. مـراد از ايـن جملـه     نص قرآني در حقيقت و جوهره

واقع و فرهنگ شكل گرفته اسـت.  است كه نص در مدت بيش از بيست سال، در متن 
، زبان مختص بـه   به ديگر سخن، خداوند سبحان به هنگام وحي قرآن بر پيامبر اكرم

تصوري كه گفتمان دينـي معاصـر    ،عكسركننده را برگرفته است. ب همان اولين دريافت
تـرين   مهم ،كند، گزينش زبان، انتخاب يك ظرف خالي نيست و زبان مي و ترويج تأكيد
تـوان زبـاني جـدا از     نمـي  ،بخشي جهان است. بنابراين يك گروه در فهم و نظام ةوسيل

 رو، بـا انتسـاب آن بـه فرهنـگ بشـر منافـات نـدارد        فرهنگ واقع پيـدا كـرد و از ايـن   
 ).39ـ38، ص1376نيا،  (كريمي

تنها روش صحيح در پـژوهش و شـناخت قـرآن، راه ورود     ابوزيداز نظر  ،رو از اين
بر اين اساس، در پژوهش متن قرآني، به سراغ « باشد. مي قع و فرهنگعلمي از مدخل وا

رفتن، به معناي پرداختن به حقايق تجربي و آمپريستي اسـت. بـا تحليـل     واقع و فرهنگ
و چـون  ) 40(همـان، ص  »نص دست يافـت  ةتوان به فهم علمي از پديد مي اين حقايق

ـ يـ با  روزگـار خـود اسـت، همـواره      فرهنگ  تابع ،متن   آن  ةدوبـار   ليـ و تأو  قرائـت   هد ب
 ، مـتن   بـه  ابوزيـد   داد. نگـاه   ارائـه   مختلـف   يهـا  قرائت  توان يم  از متن  هكچرا پرداخت؛
  را بـه   و آن  وگو نشست گفت  د بهيبا  ! با متنگادامر  يكهرمنوت  هم  آن ؛است  يكيهرمنوت
ـ « جمله حديث از  يعل  احاديثي از امام  به همچنين  در آورد. وي  سخن   القـرآن   كذل

  .)46(همان، ص كند مي اشاره» نطقي  و لن  فاستنطقوه
  بوده  زمان  آن  فرهنگ  به  با توجه  آمده،  در قرآن  زن ةدربار  هك  يامكاح ابوزيداز نظر  
  باز گرداند. هدف  يو  را به  زن  و مقام  تا ارزش  دهيوشك ، امكاح  آن  انيبا ب  و اسالم  است
  يسـو   بـه  ، داده  روزگـار نجـات    بـار آن  اسـف   تيرا از وضع  زن  بوده  نيا  اسالم  ياساس

  روح  بـه   د بـا توجـه  يـ با  متن  يبازخوان  ،نيدهد. بنابرا  سوق  با مردان  در حقوق  مساوات
فرهنگـي و   ةزمينـ  حجاب زن را با پـيش  ابوزيد ،عنوان نمونه باشد. به  يقرآن  اهداف  يلك

در هر عصر و زمان و در جوامع مختلـف ممكـن    است ند و معتقددا مي ي مرتبطتاريخ
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 است متفاوت باشد:
 توانـد باشـد؛   جداي از ساختارهاي فرهنگي يـك جامعـه نمـي    يمفهوم ،مفهوم حجاب

مي در تمام جوامع بشري ئپوشش يك مفهوم كلي، ثابت و دا ةمسئلحجاب و  ،بنابراين
زيـرا اگـر مـا سـاختار آيـات قرآنـي را بـدون         ؛انـد  كه برخي گمـان بـرده   چنان ؛نيست

ساختارهاي تاريخي هنگام نزول وحي در نظر بگيريم، درخواهيم يافت كه مواردي كـه  
چه مرد باشـد و چـه    ،شود مي بايد پوشانده شوند، فقط مربوط به اعضاي جنسي انسان

  ).237م، ص2007(ابوزيد،  زن

  نقد
كردن احكـام ديـن،    زوجات و در نتيجه عصرينگرش تاريخي به احكامي از قبيل تعدد 

هـر دو مبنـا    ةباشـد كـه نتيجـ    مـي  در نگـاه بـه حقـوق زن    ابوزيددو مبناي ديگر آقاي 
كـاري   ؛اسالمي در اين زمان و يا هر زمان ديگر اسـت هاي  كنارگذاشتن برخي از آموزه

با عصـر  ديني صورت گيرد و هر آنچه را كه  ةكه بايد از طريق تجديد و نوسازي انديش
و زمان سازگاري ندارد، كنار گذاشته شود. احكام مربوط به زن نيز از آنجاكه با توجه به 
فرهنگ آن زمان بوده است، بايد به كنار نهـاده و احكـام جديـدي در راسـتاي تسـاوي      

ة مهـم  مسئلبه سه  نصرحامداشاره شد، ها  الي بحث ه در البهك چنانحقوقي وضع گردد. 
 دريعني ازدواج و طالق، ارث و پوشش زنان نگاه ويـژه دارد.   ،انمورد زنو چالشي در

 يانحصـار  حـق  يگريد زوجات و تعدد كيي ،زيبرانگ چالش ةمسئل، ازدواج خصوص
برخوردار اسـت كـه    هميتيااز چنان  ابوزيداز نگاه  مسئلهدو  مردان است. اين در طالق

 تيوضـع  يبررسـ  كـه بـه   زن و أحوال شخصـيه وي در فصل چهارم و پاياني كتـاب  
قـوت   ةپـردازد، دو نكتـ   مي ه كشور تونسيشخص احوال قانون در زن يقانون و يحقوق

  اند از: دو عبارت خيزد. اين مي شمارد و به دفاع از آن بر مي براي اين قانون بر
 يـك  ت،يـ زوج فسـخ  عـدم  صورت در مجدد ازدواج يبرا هك زوجات تعدد . منع1
  .)283م، ص2007(ابوزيد،  است شده نييتع جازاتم ينقد ميجرا مقدار و زندان سال

 دو اگـر  هكـ معنا نيـ ا بـه  شود؛ يم سپرده دادگاه به و سلب زوج از هك طالق، . حق2
 حـق  يناراضـ هـاي   طرف از يكهر نداشتند، تيرضا و توافق ازدواج انحالل به طرف

  .)284(همان، ص دارند را مهكمح از طالق درخواست
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 )283(همـان، ص  وليت زن در مخـارج خانـه  ئمس مانند ريمواد ديگ ،البته اين قانون
و هم در فصل پايـاني   حقوق زن در اسالم هم در فصل دوم ابوزيدولي چون  ؛و...دارد

اختصـار   دانـيم بـه   مـي  الزم ،پردازند مي به دفاع از آن كرده، اشاره مسئلهدو  كتاب به اين
   كنيم. مي ذكر آنهابررسي و سپس مالحظات خود را بر 

 نصـوص  تيـ خي، برخالف فصل پنجم كه به تارمسئلهاثبات درستي اين  در وزيداب
تالش كـرد بـا اسـتفاده از     محمد عبدهشدن در پشت سر  با مخفياستدالل كرد و  ،ينيد

او در تعدد زوجات و طالق، محملي براي اظهار نظرهـاى   وجاهت و هماهنگى نسبى با
ل، وي از سـه قسـمت   يكند. دل مي ستداللديگري ا ةگون . در فصل پنجم بهخود پيدا كند

  ل شده است:كيتش
م مـنَ  كـ حوا ما طـاب لَ كفَانْ«: ندك ه از اباحه چندهمسرى بحث مىكنساء  سورة 3ةيآ

ت كـ أَو مـا ملَ «كنـد:   مي را هم صادر انزينكازدواج با  ة، اجاز»و ثُالثَ و رباع  النِّساء مثْنى
جى يامـل تـدر  كخـود در اثـر ت   زان، خودبـه يـ نكر، ازدواج با اما در حال حاض ؛» مكمانُيأَ

هـاى اجتمـاعى همـراه بـا تحـول و ترّقـى        شرفت سـنّت يآگاهى بشر در طول زمان و پ
د از خـالل  يهمسرى تا چهار همسر را باة جواز چندن رفته است. لذا فلسفيزندگى، از ب
كـه   رد؛ زمـاني كـ وجـو   ش از اسـالم جسـت  يپ ةن مرد و زن دوريعى موجود بيروابط طب

دارابودن همسر  ، اباحةاقين سيست همسر داشتند. با توجه به ايا بيگروهى از مردان ده 
ه كـ نظمـى اسـت    ن عدد (چهار همسر) براى مردان، در واقع براى محدودسازى بىيتا ا

  .)288ـ287م، ص2007(ابوزيد،  ش از اسالم در تصاحب زن دارا بوديپ ةمرد در دور
 آمده )3(نساء:  »فَإِنْ خفْتُم أَالَّ تَعدلُوا فَواحدة«ه يآ در هك عدل شرط وي با استفاده از

ـ يو لَنْ تَستَط« يبعد هيآ كه در عدالت تحقق انكام ينف و است لُوا بدوا أَنْ تَعنَ النِّسـاء يع« 
 هك يميتحر اما ؛است ردهك ميتحر قرآن را زوجات تعدد رديگ يم جهينت آمده، )4(نساء: 

 اسـت  گذاشـته  )أو بداللـة المسـكوت عنـه   (  وتكمسـ  را آن هكبل ،ردهكن حيتصر دانب
  .  )290ـ289م، ص2007(ابوزيد، 
ه كـ ل ين تحليل، بحثى منطقى و مبتنى بر دو قسمت گذشته است. با ايسوم دل بخش

ش يه پكاى بوده  سازى تعدد گستردهتن چهار همسر براى محدودداش  م اباحهيرفتياگر پذ
 نـد يفرا نيـ ا ليـ مكت زوجـات  تعـدد  مطلـق  منـع  امـروزه  م وجـود داشـته،  كن حياز ا
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 .)290(همان، ص باشد مي يگذار قانون
 يمـدع  وي اسـت،  قانون نيا در ابوزيدگر قابل توجه يد ةتكن طالق هم كه درمورد

 را طـالق  بتـوان  آن يمبنـا  بر هك ندارد وجود ساسين و اياديبن نص گونه چيه هك است
الرِّجـالُ  «ة يـ آ توان به يم تنها ساساً مدني است واي ا مسئلها طالق زير ؛دانست مرد حق

رد كـ  اشاره »بعضٍ و بِما أَنْفَقُوا منْ أَموالهِم  قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم على
 و زن يخيرتـا  نسـبت  ،اًيثان و ستين عيتشر مقام در و طالق به مربوط ،اوالً كه اين آيه

 بـر  مـردان  يدائم يبرتر نه و ندك يم انيب نص نزول ادوار در ياقتصاد لحاظ از را مرد
    .)295ـ293همان، ص( زنان را

  را در قـرآن   زمانـه   نگرش تـاريخي و نفـوذ فرهنـگ    ه ك ابوزيدرسد آقاي  مي به نظر
  باورها و عـادات  ةهم  كه قرآن ستتوجه نكرده ا اوالً، به اين دليل بوده كه ،كرده  مطرح

  ليـ از قب اسـت؛   برخاسـته   مبارزه  به آنهااز   ياريبا بس  هكرده، بلكن تأييدرا   يعرب جاهل
  . ...و  دختران  ردنكگور  به ظهار، لعان، ربا، زنا، زنده

پذيريم كه زمان و مكان و مقتضيات جامعه در برخـي از مـوارد و در    مي ما نيز ثانياً،
شود كه از اين موارد در فقه به احكـام ثانويـه    مي وضع قوانينيبرخي از شرايط موجب 
گونه تغييـرات هـم    اما اين عسر و حرج، تقيه و... شود؛ مانند مي يا احكام حكومتي تعبير

پـذيرد. اشـكال    مـي  در راستاي مصالحي و در قالـب سـازوكار مخصوصـي صـورت    
  زمـان   اتيمقتضـ و   هرمنـوتيكي، فرهنـگ  هاي  فرض در اين است كه پيش نصرحامد
و   قـرآن   خـود مـتن    به  با توجه نصرحامدراستي چرا  دهد! به مي قرار» اصل«مفسر را 

و يـا نبـودن     بودن  يموقت  به  سازوكارهاي معرفي شده از سوي قرآن و پيامبراكرم
از   ياريتنهـا بسـ    دهند؟ روشن است كه در اين صـورت نـه   ينظر نم  ياسالم  امكاح
 ؛شـود   نـار گذاشـته  كد يـ ز بايـ ن  يد اسالمياز عقا  يبرخ  هكاسالم، بل  ياجتماع  امكاح

  افتـه ين  راه  در قـرآن   يباطل  چيه  هكمهم قرآن اين است هاي  فرض كه از پيش درحالي
  .)14/ طارق: 42/ فصلت: 11(ر.ك: يوسف:  است

مـده  آ مشكالت پيش درمان ،پذيرد كه علت جعل تعدد زوجات مي ابوزيدآقاي  ثالثاً،
شدن شرايط آن  كنيم كه در صورت محقق مي الؤس .در شرايط جنگي آن روز بوده است

شـود؟   مـي  وجودآمدن چنان مشكالتي در دنيـاي امـروز مشـكل چگونـه حـل      روز و به
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انگر يـ مـه، ب يركه يز در آينكاح كم نكم جواز چندهمسرى با حكبراينكه اجتماعِ ح افزون
ى از يكـ م كـ ه اگر حك اى گونه به ؛باشد دو نمى آن نيمى بكگذارى مح وجود ارتباط قانون

از ـ   شرفت زندگى اجتماعىيمثل آگاهى عمومى و پـ   نىيخى معيدو بر اثر اسباب تار آن
م اسالم مبني بر جواز ازدواج با كه حكنيز منتفى شود؛ ضمن ايگرى نيم دكن رفت، حيب
  زان در صورت تحقق شرايط پيوسته پا برجاست.ينك

 عنوان شـرط  ه خداوند در قرآن از آن بهكعدالتي  .منتفي نيست ،عدالت قتحق رابعاً،
ند، اين نيست كه انسان در صورت چندهمسري، بايـد همـه   ك همسري ياد ميجواز چند

ند. چنـين امـري قطعـاً    كطور مساوي تقسيم  به آنهاحتي نگاه و محبت خود را بين  چيز
شـرعي همسـران    قـوق مـدني و  ه انسـان ح كنيست. منظور از عدالت اين است  نكمم

ماننـد  ديگـري   هكـ ند كي از همسران خود رو نكاي به ي گونه ند و مرد بهكخويش را ادا 
لِ فَتَـذَروها  يلَّ الْمكلُوا يفَال تَم«خوانيم:  مي كه در ادامه آيه چنان ؛شوهر قلمداد شود زن بي

  نويسد:  در تفسير اين آيه مي طباطباييعالمه  .»الْمعلَّقَةِك
سوره نساء تعدد همسران را به شرط عدالت بـراي   3خداوند در آيه هكبعد از آن «

ل شـد، چـون عـدالت در    كتشخيص حقيقت عدالت بين زنان مش مردان تجويز نمود،
است و تشخيص چنين عدالتي بسيار سخت است،  واقع حد وسط بين افراط و تفريط

ست. از اين رو خداوند در اين اختياري ا ه امري غيركمخصوصاً از جهت عالقه قلبي 
نـد. لـذا ابتـدا    كانسـان خواسـته بيـان     ه ازكـ آيه در صدد است تا حقيقت عـدالتي را  

باشد و واجـب بـر مـرد آن     انسان نمي گويد عدالت حقيقي بين زنان در استطاعت مي
ه زن ديگر همانند كاي  ند، به گونهكتفريط ن ي از دو طرفكردن به يكه در رو كاست 

رده، اداي حقـوق  كـ ه خدا بر مرد واجـب  ك ند. بنابراين عدالتيكشوهر جلوه  زنان بي
باشـد تـا بـا     نفي مطلـق عـدالت نمـي    شرعي همسران خود است. و اين آيه در صدد

 گيـري شـود   اسـالم نتيجـه   انضمام به آيه سوم سوره ي نساء، الغاي چند همسـري در 
  .)102ـ101، ص5، ج1374(طباطبايي، 

، ق1412(ر.ك: طبري،  ندردا عالمه ديدگاهي مانندفوق  ةل آين در ذيمشهور مفسرا
/ مغنيه، 572، ص1، جق1407/ زمخشري،233، ص2ق، ج1411/ سيوطي، 201، ص5ج

  .و...) 349، ص3تا]، ج / طوسي، [بي 302، ص2، جق1424
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ـ نظمـى در ازدواج قا  ه اسالم پس از وقـوع بـى  كتى يمحدود خامساً، ل شـده، دليـل   ئ
ه بـا تحـوالت   كـ اى اسـت   ق دوبارهيين محدودسازى، تضيالم از اه هدف اسكشود  نمي

 ةاوليـ   امكاز اح  يپذيريم كه برخ ميباشد. البته  املى جامعه در تمامى حاالتش همسو كت
  يا در صورت ضرورت به حكم ثانوي يا حكم حكـومتي قابـل    به تغيير موضوع ياسالم

خواهـد از   مـي  ابوزيـد رد. يـ گ يم  رتصو  يخاص  يارهاكار با سازوك نياما ا ر است؛ييتغ
خواهـد   مي ،و از طرف ديگر ن جهاني نشان دهديقرآن را محصولي فرهنگي و ا ،طرفي

رسـد.   يبـه نظـر مـ    ديدو بع نين ايكه جمع ب حاليدر نوعي حفظ شود؛ز به يقداست آن ن
گوي همـان فرهنـگ    پاسخ صرفاً ه اگر قرآن محصول فرهنگي خاص است،براينك عالوه
 ةفرازماني و فرامكـاني قـرآن چـه خواهـد شـد؟ نكتـ       ةن صورت جنبيدر ا .بود خواهد

ك: ر.( اكمال دين ناسازگار است ةبا آي نصرحامد هاي ديدگاهاساسي ديگر اين است كه 
، 19جو، ، ق)1426/ 1384ونهـم، تيـر   (چـاپ سـي   بـه بعـد   285، صق1426 مطهـري، 

  .)بحث تعدد زوجات به بعد 297ص

  يگير يجهنت
 انـد كـه   شاني قرار دادهيرا در رديف نواند ابوزيد نصرحامددكتر  ،بسياريار شماگرچه 

نـي ارائـه   يد از پژوهش قرآنـي و د يقرائتي جد ،علميهاي  سعي دارد با استفاده از روش
به دنبال كشف حقيقـت از قـرآن    ويرسد  مي اما با توجه به آنچه بيان شد، به نظر ؛دهد

اش اسـتفاده كنـد. بـا     عنوان مؤيد دستگاه فكري به بلكه درصدد است كه از قرآن ؛نيست
  ان و انديشه را قائل شد.يامل در بك يد آزاديبا ابوزيد ين اوصاف برايا همة
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