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Abstract

● Understanding Quran 4: 34 -- The Historical Process, Moṣṭafā Forūtan Tanhā

Some of the verses of the Qurʿān have drawn the attention of the exegetes of the Qurʿān during
the time, or the exegetes look at them have changed through the history. One of these verses is the
verse 34 of surah an-Nisa, which deals with the “Ghavvamiat” of the men over the women.
Considering the movements, which aim at the equality of the womenʿs rights with that of the men
as a new discourse of the contemporary period, we can explain the Changes in the interpretations
provided for this verse and the impact of social changes and new discourse on the interpretation of
the Ḳurʾān. Using comparative - historical analysis, this paper examines the initial part of the verse
and finally concluded that contemporary commentators, contrary to early ones, have been criticized
the cause of revelation of this verse, and pointed out the limits of the “Ghavvamiat” and limits of
menʿs advantages over women, and even some of the advantages of women on men. also, the
volume of interpretation proposed by contemporaries is much more than early ones and indicates
their efforts to answer some questions and focus on this verse regarding the discourse of
contemporary period about women.
Keywords: History of Tafsir, verse 34 of Surah an-Nisaʾ, Family, womanʿs rights, the impact of
discourse on Qurʿānʿs interpretation.
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چکیده

برخی آیات قرآن کریم در بعضی دورههای تاریخی مورد توجه خاص مفسران قرار گرفته ،یا نگاه مفسران
به آنها در طول تاریخ دچار تحوﻻتی شده است .از جملۀ این آیات آیۀ  ۳۴سورۀ نساء است که به بحث
َ
قّوام بودن مردان بر زنان میپردازد .با توجه به مطرح شدن بحثهای حقوق زنان همچون گفتمانی جدید
در دوران معاصر ،پیگیری آراء تفسیری دربارۀ این آیه از سدههای متقدم تا کنون میتواند نشاندهندۀ روند
تغییرات نگاه مفسران در تفسیر این آیه و تأثیر تحوﻻت اجتماعی و گفتمان جدید بر تفسیر قرآن باشد .در
این مطالعه با استفاده از تحلیل تطبیقی ـ تاریخی ،بخش نخست این آیه را بررسی خواهیم کرد .بنا داریم
نشان دهیم که مفسران معاصر در حرکتی برخﻼف مسیر متقدمان در تفسیر آیه ،سببنزول یادشده برای آیه
ُ
را نقدّ ،قوامیت را محدود ،دامنۀ برتریهای مردان بر زنان را مشخص ،و متقابﻼ حتی برخی برتریهای
زنان بر مردان را نیز در مقام تعدیل بحث مطرح کردهاند .چنآنکه خواهیم دید ،حجم تفسیر ارائهشده
توسط معاصران از این آیه بسیار بیشتر از متقدمان است؛ امری که نشان میدهد تمرکز آنها بر این آیه و
تﻼششان برای پاسخ به برخی سؤاﻻت ،با توجه به گفتمان دورۀ معاصر دربارۀ زنان است.
کلیدواژهها :تاریخ تفسیر ،آیۀ  ۳۴سورۀ نساء ،خانواده ،حقوق زن ،تأثیر گفتمان بر تفسیر.
مقالۀ پژوهشی
دریافت ۱۳۹۸ /۱۲ /۱۱ :ش ،پذیرش۱۴۰۰ /۱۲ /۲۵ :ش ،نشر۱۴۰۰ /۱۲ /۲۶ :ش ،صفحۀ  ۱۱۷تا .۱۴۱

ناشر :دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(
شاپای چاپی۲۷۸۳-۵۲۹۴ :
شاپای الکترونیکی۲۷۸۳-۵۳۰۸ :
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پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش ـــــــــــــــــــــــــــ

درآمد

تاریخ تفسیر قرآن کریم در اغلب موارد ارتباطی وثیق با تحوﻻت جوامعی دارد که مفسران

در آنها حضور داشتهاند .به این ترتیب ،برخی آیات در بعضی دورههای زمانی همچون اصولی
بدیهی و بینیاز از اثبات فرض میشدهاند و گذرا از آنها عبور میشده است؛ اما مفسران در
دورهای دیگر روی همان آیات تمرکز کرده ،و بحثهای مفصلی در تفسیر آنها بازنمودهاند.
یکی از تحوﻻت اجتماعی دوران معاصر که باعث تمرکز بیسابقه مفسران بر برخی آیات
َ
شد ،پدید آمدن بحثهایی تحت عنوان حقوق بشر و به تَبع آن ،حقوق زنان ،تساوی حقوق زن
و مرد و فمینیسم است .با ایجاد این گفتمان جدید در زمینۀ حقوق زنان سؤاﻻت جدیدی مطرح
شد که مفسر مجبور بود به آنها پاسخ گو ید و موضع اسﻼم را دربارۀ آنها مشخص کند؛
سؤاﻻتی مثل اینکه آیا حقوق زن و مرد در همۀ زمینهها مساوی است یا نه؛ آیا زبان قرآن یک

زبان مردانه است یا نه ،و اگر نیست ،چرا همیشه یا اغلب از ضمائر مذکر استفاده میکند؛ آیا از
نگاه قرآن ،مردان برتر از زنان هستند یا نه ،و سؤاﻻتی دیگر از این دست )بنگرید به :پاکتچی،
تاریخ تفسیر.(١٨٢-١٨٠ ،

طرح مسئله
یکی از آیات مرتبط با حقوق زنان آیۀ  ٣٤سورۀ نساء است که گاه به نام آیۀ نشوز و گاه به نام
آیۀ قوامیت از آن یاد میشود .ارتباط این آیه با مسائل زنان موجب شده است که عالمان مسلمان
و خاصه مفسران در دوران معاصر برای بازفهم آن کوشش کنند .مطالعه و بازخوانی درک
مفسران از این آیه خود موضوع مطالعات برخی معاصران قرار گرفته است .از آن جمله میتوان

پایاننامۀ کارشناسی ارشد زهرا خوشسخن با عنوان بررسی تار یخی رو یکرد حقوقی قرآن در
اختﻼفات خانوادگی با تکیه بر آیۀ  ٣٤سورۀ نساء در دانشگاه پیام نور قم )برای این اثر،
بنگرید به :معموری» ،بررسی سیر تطور ،(١٤٠ ،«...مقالۀ »بررسی سیر تطور فهم آیۀ ٣٤
سورۀ نساء« نوشته علی معموری و زهرا خوشسخن )تحقیقات علوم قرآن و حدیث،
١٣٩١ش( و »سیر تاریخی آراء مفسران دربارۀ مفهوم ّقوامون« نوشتۀ جعفر نکونام و دیگران
)پژوهشهای تفسیر تطبیقی١٣٩٧ ،ش( را یاد کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روند تاریخی فهم مفسران از آیۀ  ۳۴سورۀ نساء
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بااینحال ،مطالعات یادشده به مضمون کلی آیه توجه نموده ،و دربارۀ تحول فهمها از اجزاء
ً
آن بحث نکردهاند .در مطالعۀ کنونی بنا ست صرفا روی بخش نخست از آیه تمرکز کنیم و سیر
تحول درک مفسران در گذر زمان از این بخش را بازشناسیم؛ همان بخش آغازین آیه که در آن
گفته میشود:

ََْ ُ
ﱢ ُ َﱠ ُ َ َ َ
علی ﱢ
أنفقوا ْ
النساء بما فضل الله َ ْ َ ُ ْ
من
بعضهم َعلی َ ْبعض َو ِبما
الرجال قوامون
ِ
ِ
ِ
ٍ
َْ ْ
أموالهم ....
ِِ

ترجمه :مردان ،سرپرست زنان اند؛ به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی
برتری داده است ،و ]نیز[ به دلیل آنکه از اموالشان خرج میکنند....

میخواهیم با مرور تفاسیر مختلف قرآن کریم بدانیم که در گذر زمان کدام مفسر بر این آیه
تمرکز کرده ،و کدامیک نگاهی گذرا به آن داشته است .نیز ،میخواهیم بدانیم آیا نوع نگاه
ً
مفسران به این آیه در هر دورۀ تاریخی صرفا تفصیلیافتۀ آراء تفسیری پیشین است یا تغییر و
تحول دیگری نیز در آن میتوان مشاهده کرد .نیز ،میخواهیم بدانیم آراء تفسیری در بحث از
آیۀ قوامیت در دورههای تاریخی مختلف با چه مفاهیم اجتماعی پیوند خورده است .مقایسۀ
این آراء و شناخت تحول آنها در گذر زمان میتواند نسبت به پیوند میان فهم قرآن و تحوﻻت
اجتماعی آگاه کند.

 .١تحول تحلیلها از سببنزول آیه

ً
دربارۀ سببنزول این آیه چند روایت با مفهوم تقریبا یکسان نقل شده که مضمون آنها

چنین است :مردی بهخاطر نافرمانی همسرش به صورت او سیلی زد .آن زن به پیامبر )ص(
شکایت برد و حضرت حکم به قصاص شوهر دادند .سپس این آیه نازل شد و مشخص کرد که
مردان برتر از زنان هستند .درنتیجه پیامبر )ص( پی برد که اشتباه کرده است و قصاص ﻻزم

نیست )طبری ،جامع البیان.(٣٨-٣٧ /٥ ،
 (۱-۱تفاسیر کهن

طبری در تفسیر خود چند روایت با همین مضمون را ذکر کرده ،و بدون هیچ رد و نقدی
آنها را پذیرفته است )جامع البیان .(٣٨-٣٧ /٥ ،از روایات میتوان نتیجه گرفت که مرد
میتواند هر ضرب و جرحی ــ بهجز قتل ــ را نسبت به همسرش انجام دهد و او حق قصاص
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ندارد .سمرقندی اشارهای مختصر به سببنزول پیشگفته دارد )سمرقندی ،بحرالعلوم/١ ،
 .(٢٩٩طبرسی )مجمع البیان ،(٦٨ /٣ ،ابوالفتوح رازی )روضالجنان (٣٤٨ /٥ ،و فخر

رازی )التفسیر الکبیر (٧٠ /١٠ ،نیز همین روایت یا روایاتی نزدیک به آن را ذکر کرده و پذیرفته
ً
یا دربارۀ آن سکوت کردهاند .زمخشری نیز همین روایات را در سببنزول این آیه آورده ،و صرفا
قدری بیشتر از پیشینیان خود متعرض اختﻼفات فقهی در تفصیل بحث شده است

)زمخشری ،الکشاف .(٥٠٦ /١ ،این مفسران همگی قوامیت را به معنای صاحباختیاری مرد
در تنبیه بدنی زن و مستلزم عدم وجوب قصاص میدانند.
همین رویکرد را در تفاسیر متأخرتر از سدۀ ٧ق نیز میتوان مشاهده کرد .بیضاوی نیز همین

سببنزول را ذکر میکند )انوار التنزیل .(٧٣-٧٢ /٢ ،ابوحیان اندلسی همراه با ذکر سبب ،این
ً
قید را میافزاید که احتماﻻ مرد همسرش را بهخاطر نشوز کتک زده است )البحر المحیط/٣ ،
 .(٦٢٢ثعالبی هیچ شأن نزولی برای آیه ذکر نکرده ،و البته سخنی در مخالفت با فهم غالب نیز
نگفته است )ثعالبی ،التفسیر .(٢٢٩ /٢ ،کاشانی )منهج الصادقین ،(١٨ /٣ ،آلوسی
)روحالمعانی (٢٤ /٣ ،و ﻻهیجی )تفسیر (٤٧٠-٤٦٩ /١ ،نیز همین سببنزول را برای آیه

ذکر کردهاند .بهاینترتیب ،گو یا مضمون روایت شأن نزول مورد پذیرش همۀ این مفسران قرار
ً
گرفته ،و بحثی اگر احیانا هست ،بر سر جزئیات و استثنائات آن است.
 (۲-۱تفاسیر معاصر

در تفاسیر معاصر با نگاه دیگری به سببنزول آیه روبهرو میشویم .برخی معاصران در
ً
تفاسیر خود هرگز چنین سببنزولی را برای آیه یاد نمیکنند .برای نمونه ،سید قطب اصﻼ این
ً
سببنزول را مطرح نمیکند )بنگرید به :قطب ،فی ظﻼل القرآن .(٦٤٨ /٢ ،احتماﻻ دلیل این
خودداری آن است که چنین سببنزولی را برای آیه پذیرفتنی نمیداند .بانو امین اصفهانی،
ً
محمدجواد مغنیه و محمدتقی مدرسی اساسا سببنزولی برای این آیه ذکر نکردهاند )بنگرید

به :امین ،مخزنالعرفان٦٣-٦٢ /٤ ،؛ مغنیه ،الکاشف٣١٥-٣١٣ /٢ ،؛ مدرسی ،من هدی
القرآن.(٧٥-٧٣ /٢ ،
برخی دیگر از مفسران ،گرچه متعرض روایات سببنزول مذکور برای آیه شدهاند ،در آنها
ً
تردیدهایی نیز روا ،یا اساسا روی مدلوﻻت جنبی آن روایتها تمرکز داشتهاند .برای نمونه،
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طباطبایی همان سببنزول را برای آیه ذکر کرده ،و برپایۀ آن علت حکم ضرب زنان در ادامۀ آیه
را نشوز زن دانسته است؛ چرا که زدن زن بدون دلیل قانعکننده با ادامۀ آیه ــ که به رفتار نیکو با
زن توصیه میکند ــ منافات دارد .وی سپس نقدی نیز به این روایت وارد میکند و آن را با
عصمت پیامبر )ص( در تضاد میداند؛ چراکه روایت فوق گو یای این است که پیامبر )ص( در
حکم و تشریع دچار اشتباه شدند و خدا با نزول این آیه اشتباه آن حضرت را تصحیح کرد

)طباطبایی ،المیزان.(٣٤٩-٣٤٨ /٤ ،
ً
صادقی تهرانی نیز با انتقال روایت شأن نزول آیه به پاورقی عمﻼ آن را به حاشیۀ بحث خود
ً
میراند و از آن صرفا نسخ سنت نبوی در قصاص بین زن و شوهر را میجوید و البته تأکید
میکند که در این زمینه روایات مشابه دیگری نیز وجود دارد )صادقی تهرانی ،الفرقان/٧ ،
 .(٣٩وی بر خﻼف تفسیری که از این آیه ارائه داده ،نقدی بر این روایت مطرح نکرده است.
بااینحال ،ذکر آن در پاورقی گویا ست که وی نمیخواهد چنین روایاتی را در تفسیر آیه
بهصورت مستقیم دخالت دهد.
از میان مفسران معاصر ،فضلالله بهصراحت روایات سببنزول این آیه را رد میکند؛ زیرا
ً
معتقد است که این آیه برخﻼف آنچه در روایات شأن نزول آمده است اساسا منافاتی با
قصاص ندارد؛ بلکه در پی بیان مسئله نقش مرد در زندگی زناشو یی ،و قیمومیت او بر زن است
و منافاتی بین قصاص و ّقوام بودن مرد نیست .وی احتمال میدهد که این روایات از طریقی
غیرقابلاعتماد و به اجتهاد افراد نقل شده باشند .فضلالله همچنین اشکال طباطبایی در منافات
این روایت با عصمت را بازگو کرده است )فضلالله ،من وحی القرآن.(٢٢٩-٢٢٨ /٧ ،
 (۳-۱تحلیل تمایز نگاه معاصران و قدما

تفاسیر غیرمعاصر با نگاهی مثبت به روایات سببنزول این آیه پرداخته و اغلب آن را
ً
پذیرفته بودند .میشد انتظار داشته باشیم که مثﻼ به این نکته توجه نشان دهند که برپایۀ
گزارشهای تاریخی ،سعد بن ربیع یعنی همان صحابی که گفته شده است رفتار او با همسرش
به نزول این آیه انجامید دستکم سه سال پیش از نزول سورۀ نساء در جنگی از دنیا رفته است
)معموری» ،بررسی سیر تطور« .(١٤٥-١٤٤ ،این رویکرد البته با توجه به غلبۀ فضای
مردساﻻرانه در جوامع گذشته غریب نیست.
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از آن سو ،مفسران معاصر سعی کردهاند از محدود کردن آیه به فضای سببنزول پرهیز
نمایند .ایشان بیشتر به جنبههای عمومی حکم مذکور در آن توجه نشان دادهاند .از میان این
مفسران ،برخی مثل فضلالله بهصراحت روایات شأن نزول را رد کردهاند .آنها نیز که ترجیح
دادهاند این روایتها را بپذیرند کوشیدهاند مدلوﻻت آن را در بحث از آیه به حاشیه بکشانند یا با
قیود مختلفی مضمون آن را پذیرا شوند .برخی نیز همچون سید قطب ،مغنیه و مدرسی هم
ً
اساسا ترجیح دادهاند وارد بحث از روایات سببنزول نشوند.

َ
 .٢معنای قّوامّیت

َ
یکی از واژههای کلیدی این آیه واژۀ »قّوام« است که بر اساس تحلیلهای سنتی صرف

عربی باید آن را صیغۀ مبالغه از ریشه قوم انگاشت .توسعه یا تضییق معنای این واژه میتواند
درک مفسر از معنای کل آیه را تحت تأثیر قرار دهد .اکنون میخواهیم تحول تاریخی
برداشتهای مفسران از این واژه را مرور کنیم.
 (۱-۲قوامیت به معنای امیر بودن

طبری در تفسیر خود قوامیت را چنین معنا کرده است که مردان امیر بر زنانشان اند .زنان
هم باید اوامر الهی را در اطاعت شوهران بپذیرند و از آنان پیروی کنند )جامع البیان.(٣٧ /٥ ،

سمرقندی نیز در بحرالعلوم ) (٢٩٩ /١قوامیت را به معنای تسلط مردان بر زنانشان در امور
مختلف تفسیر کرده ،و این را مستلزم اموری همچون تأدیب زنان هم دانسته است.

طبرسی هم در مجمع البیان ) (٦٩-٦٨ /٣از کاربست واژه در آیه چنین میفهمد که آیه
مردان را سرپرست و در تدبیر زندگی و تربیت و تعلیم و امور مشابه مسلط بر زنان معرفی کرده،
و بدینترتیب ،قوامیت را به معنای وﻻیت مرد بر زن گرفته است .ابوالفتوح رازی
)روضالجنان (٣٤٨ /٥ ،و فخر رازی )التفسیر الکبیر (٧٠ /١٠ ،نیز گذرا همین معانی را
دربارۀ واژه بیان کردهاند؛امری که نشان میدهد چنین معنایی از نگاهشان بهقدری بدیهی بوده
که مستغنی از بحث انگاشته شده است .زمخشری نیز قوامیت را به معنای حق امر و نهی زنان

و همانند وﻻیت حاکم بر رعیت دانسته است )الکشاف.(٥٠٥ /١ ،

بیضاوی نیز در این باره تعابیری مشابه زمخشری دارد )بیضاوی ،انوار التنزیل.(٧٢ /٢ ،
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اینگونه ،به نظر میرسد زمخشری و بیضاوی ،متأثر از همان سببنزولی که پیش از این گفته
شد ،قوامیت را بهطور جزئیتر به معنای صاحباختیاری مرد در تنبیه بدنی زن میدانند؛ به این
معنا که هرگاه مردی همسر خود را تنبیه بدنی کند ،قصاص ﻻزم نخواهد آمد .ابوحیان اندلسی
قوامیت را به معنای انجام دادن امور ،نگهبانی و حفاظت دانسته است و بیانش مضمونی شبیه

بیان طبرسی دارد )البحر المحیط .(٦٢٣ /٣ ،ثعالبی ،حفظ ،استیﻼ و امارت مرد بر زن را
لوازم ّقوامیت مرد دانسته است )التفسیر.(٢٢٩ /٢ ،

فتحالله کاشانی نیز بیانی شبیه زمخشری و بیضاوی دارد )کاشانی ،منهج الصادقین/٣ ،

 .(١٨ﻻهیجی نیز بهگونهای مختصر همین معانی را برای قوامیت ذکر کرده است )ﻻهیجی،

تفسیر .(٤٦٩ /١ ،آلوسی با بیان رأیی بسیار مشابه دیگر مفسران ،تنها این نکته را میافزاید که
کاربرد جملۀ اسمیه و استفاده از صیغۀ مبالغه نشاندهندۀ رسوخ وصف ّ
قوامیت در مردان است
)بنگرید به :آلوسی ،روحالمعانی.(٢٣ /٣ ،
 (۲-۲نگرش معاصران

اغلب مفسران معاصر قوامیت مردان بر زنان را به مدیریت خانواده مرتبط دانستهاند .سید
قطب عﻼوه بر بحثهای واژگانی معمول ،برای روشن شدن معنای قوام بحث مفصلی دربارۀ
خانواده مینماید و سعی میکند قوام بودن مرد را بهخاطر علل تکو ینی و تفاوت در
استعدادهای زن و مرد ،و از باب توزیع وظایف بداند و تصو یری عادﻻنه از آن ارائه دهد
)قطب ،فی ظﻼل القرآن.(٦٥٢-٦٤٨ /٢ ،
مغنیه تأکید میکند که منظور از قوامیت مرد سلطۀ مطلق و دیکتاتوری نیست .نیز،
میافزاید قوامیت به این معنی نیست که زن هیچ اراده و اختیاری ندارد؛ بلکه منظور این است
که شوهر گونهای از وﻻیت را بر همسرش دارد؛ وﻻیتی که از نظر فقهی مستلزم دادن حق طﻼق
به شوهر ،لزوم اطاعت زن از شوهر در امور جنسی ،و لزوم کسب اجازۀ زن از شوهر برای
خروج از منزل است .وی در پایان تأکید میکند که قوامیت مرد منحصر به همین امور است
َﱠ
)مغنیه ،الکاشف .(٣١٥ /٢ ،گویی مغنیه در پی پاسخگو یی به این اشکال ُمقدر است که آیا
قوام بودن مطلق است یا نه .وی همچنین بر این باور است که اگر شوهر نتواند بر زن انفاق کند
ــ چه از روی عناد ،چه از روی عجز ــ قوام بودن خود را از دست میدهد و زن میتواند از
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حاکم شرع درخواست طﻼق نماید )مغنیه ،الکاشف.(٣١٦ /٢ ،
َُ ﱠ
بیانات فضلالله نشان میدهد او نیز همچون مغنیه خود را با یک اشکال مقدر روبهرو
میبیند .وی میگوید منظور از قوام بودن مرد ،حقی است که او بهواسطۀ تحمل مسئولیت
خانواده به دست میآورد و این حق محدود است .نیز ،میافزاید که قوام بودن مرد به معنی
سیادت و سیطرهای نیست که زن نتواند هیچ حرفی در مقابل شوهر بزند و هیچ اختیاری در
امور مادی و حیاتی خود نداشته باشد تا به شخصیتی وابسته و پوچ تبدیل شود .نیز ،تأکید

میکند صدور چنین احکامی از شارع مقدس بعید است )فضلالله ،من وحی القرآن/٧ ،
.(٢٣٢-٢٣١
محمدتقی مدرسی نیز در توضیح معنای قوامیت به روابط مردان و زنان در خانواده نظر
دارد .او در توضیح معنای ریشه ،قّیم را به معنای نظمدهنده میگیرد .بر همین اساسّ ،قوامیت
مردان را نیز به معنای تنظیمکنندگی مستمر شئون زنان میداند و مستلزم مسئولیت تام ردان در
قبال شئون زنانشان میانگارد .در توضیح وجه چنین حکمی هم میگو ید که طبیعت آفرینش
مرد بر حب ریاست ،و طبیعت زن بر حب اطاعت بنا شده است .به همین دلیل ،گاه مردان به
حقوق زنان تجاوزاتی میکنند .این تجاوزها سبب شده است که کتب آسمانی در پی جلوگیری
برآیند و موارد مدیریت مردان بر زنان را چنان محدود کنند که از سویی با طبیعت دو جنس
سازگار باشد و از دیگر سو مانع فساد گردد .اسﻼم نیز همسو با دیگر کتب آسمانی بهخاطر
همین سازگاریاش با فطرت انسان ،مدیریت خانواده را بر دوش مرد گذاشته ،و البته حدودی
نیز برای او تعیین کرده است )مدرسی ،من هدی القرآن.(٧٤-٧٣ /٢ ،
طباطبایی معنای قیمومیت مرد را این میداند که چون مرد هزینه زندگی زن را از مال
خودش میدهد تا استمتاع ببرد ،زن باید در امور مربوط به استمتاع از او اطاعت کند و در اموال
شوهرش که به او سپرده خیانت نکند .از نظر طباطبایی ،دامنۀ استقﻼل و آزادی زنان تا آنجایی
گسترده است که به حق شوهر مزاحمت نداشته باشد .او نیز بحث گستردهای در باب خانواده

مطرح کرده است )طباطبایی ،المیزان (٣٥٢-٣٤٦ /٤ ،و درعینحال بر این نیز تأکید میکند
که قوامیت مردمان بر زنان محدود به مسئولیت مردان در خانواده نیست؛ بلکه این آیه مسئولیت

مطلق و تام مردمان در خصوص نیازهای جنس مؤنث را بیان میکند )همان.(٣٤٣ /٤ ،
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یگانه مفسری که بیانش تا حدودی خارج چارچوب پیوند آیه با مباحث خانواده قرار
میگیرد صادقی تهرانی است .او همچون طباطبایی منظور از قوام بودن مردان را قوام بودن
مطلق بر مطلق زنان میداند و محدودیت آن به خانواده را نمیپذیرد .ازآنسو ،همان اندازه که
طباطبایی بر پیوند میان آیه با مسائل خانواده تأکید میکند ،وی بر استقﻼل بحث آیه از مسائل

خانواده و گستردهتر بودن دامنۀ شمول حکم آن تأکید دارد .او بر این باور است که اگر قرآن

مسئله را در محدودۀ خانواده طرح میکند ازآنرو ست که دیگر محیطها بر پایه خانواده شکل
میگیرند؛ نه بدانسبب که حکم آیه محدود به وﻻیتی در محدودۀ خانواده است )صادقی

تهرانی ،الفرقان.(٣٦ /٧ ،

اینگونه ،مسئولیت قوامیت را مستلزم محافظت و حراست مردان از همۀ افراد جنس مؤنث
خواه در امور تکو ینی و خواه در امور تشریعی ،و حراست از وجود و کرامت زنان و کلیۀ حقوق

و نیازهای ایشان میداند )صادقی تهرانی ،الفرقان .(٣٧-٣٦ /٧ ،وی میافزاید وﻻیت و
قوامیت مردان بر زنان مانند سایر وﻻیتها در اسﻼم ،محدود و تابع مصالح است :همانطور
که مردان در اینجا فضیلت دارند ،مسئولیت بیشتری نیز داشته و لغزش بیشتری خواهند
داشت؛ اما زنان که مسئولیت ندارند ،سعادتمندتر و راحتتر خواهند زیست )صادقی تهرانی،
الفرقان.(٤٢-٤١ /٧ ،
ً
ً
یگانه مفسری که کامﻼ برخﻼف انتظار از روی آیه کامﻼ گذرا عبور کرده بانو امین اصفهانی
ّ َ
است .وی به همین بسنده میکند که َق ّ
مهم کِس دیگری را پیگیری
امور
که
بداند
ی
کس
ا
ر
ام
و
ِ
َ
میکند و به انجام میرساند )امین ،مخزنالعرفان.(٦٢ /٤ ،
 (۳-۲هستۀ معنایی مشترک در آراء مفسران

چنانکه از مرور تفاسیر فوق آشکار میشود ،معنای مشترکی که مفسران مسلمان در طول
تاریخ از واژه قوام داشتهاند همان معنای وﻻیت مرد بر زن و مدیریت مرد بر امور زن است؛
هرچند معدود افرادی چون طباطبایی و صادقی تهرانی چنین قوامیتی را محدود به خانواده
ندانسته ،و آن را به شکل مطلق بر وظائف جنس مرد بر جنس زن حمل کردهاند .بااینحال ،از
مرور تفاسیر میتوان دریافت هرچه به دوران معاصر نزدیک میشویم معنای قوامیت که پیش از
این بدیهی و مستغنی از توضیح دانسته میشد ،بیشتر محل بحث و تأمل واقع شده است.
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در تفاسیر سدههای متقدم و میانه گذرا به بحث از قوامیت پرداخته شده بود .موارد کوشش
برای تفصیل بحث در این تفاسیر اندک بودند .در این تفاسیر سخن از محدودیت و قیدی در
دایرۀ فعالیت فردی که ّقوام است نیست و همه چیز روشن و حلشده به نظر میرسد؛ انگار
چالشی در این زمینه وجود ندارد .ازآنسو ،هرچه به دوران معاصر نزدیکتر میشو یم ،قیودی
برای قوام ذکر میشود :گو یا سؤالی در جامعه شکل گرفته که مفسران خود را موظف به
پاسخگو یی در برابر آن میدانند.
بدینترتیب ،مشاهده میکنیم که مفسران معاصری همچون مغنیه ،فضلالله ،مدرسی و
صادقی تهرانی بر محدود بودن این وﻻیت و قوامیت تأکید میکنند ،با توضیحاتشان در رد
قوامیت مطلق میکوشند ،چنین قوامیت مطلقی را نوعی دیکتاتوری مرد میانگارند ،و لزوم
اطاعت بیچون و چرای زنان از مردان در همۀ شئون زندگی را نفی میکنند .این توضیحات
هرگز در تفاسیری که پیش از دوران معاصر نوشته شدهاند به چشم نمیخورد .پیدا ست
موضعگیریها تحت تأثیر فضای دفاع از حقوق زنان در دوران معاصر است.

 .٣تفضیل رجال بر نساء
محور دیگر بحث در اغلب تفاسیر این است که آیا میتوان از آیه نتیجهای دربارۀ برتری
ً
مطلق مردان بر زنان گرفت یا نه .رویکرد مفسران سنتی و معاصر در تحلیل این مسئله نیز کامﻼ
متمایز است.
 (۱-۳تعلیلهای سنتی دربارۀ تفضیل

طبری رجال و نساء را به معنای شوهران و همسرانشان میداند؛ نه مطلق مردان و زنان .بر
این اساس ،تفضیل »بعضهم علی بعض« در آیه را به معنای برتری شوهران بر زنانشان
میانگارد و علت این برتری را نفقهدهی مردان و تﻼش ایشان میداند) .طبری ،جامع البیان،
 .(٣٧ /٥طبری سخنی از قبیل برتریهای عقﻼنی مرد نمیگوید .بااینحال ،مفسران بعد از وی
به این میگرایند که بر چنین برتریهایی تأکید کنند.
از عبارات تفسیر سمرقندی میتوان چنین برداشت کرد که وی این تفضیل را محدود به زن
و شوهر نمیداند و مطلق تفضیل مردان بر زنان مدنظر او ست .وی مردان را در عقل و تدبیر و
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قوت نفس برتر از زنان برمیشمارد و طبع مرد را به دلیل غلبۀ حرارت و خشکی برتر و قویتر از
َ
طبع سرد و تِر زن میداند )سمرقندی ،بحرالعلوم .(٣٠٠-٢٩٩ /١ ،گرچه طبرسی به صراحت
نمیگوید ،به نظر میرسد برداشت وی هم از تفضیل رجال بر نساء برتری شوهران بر زنان
است .او عﻼوه بر بحث از برتریهای تشریعی مردان بر زنان در َمهر و نفقه ،برتریهای
تکوینیای همچون قدرت علم و عقل و حسن رأی و مصمم بودن برای مردان برمیشمارد
)طبرسی ،مجمع البیان .(٦٨ /٣ ،ابوالفتوح رازی نیز همسو با طبرسی ،تفاوتهای فقهی در
احکام زن و مرد ــ مانند ارث ،دیه ،حق طﻼق و مردانه بودن نبوت و امامت و خﻼفت ــ و نیز
تفاوتهایی تکوینی همچون نقصان عقل و ایمان زنان را مطرح میکند و از این طریق در پی
اثبات برتری مردان بر زنان است )روضالجنان.(٣٤٩-٣٤٨ /٥ ،

زمخشری نیز برتری مرد بر زن را از آیه فهمیده ،و برداشتی اعتقادی ـ سیاسی نیز مطابق با
نظر معتزله از این بخش آیه کرده است .وی میگو ید آیه نشان میدهد که دلیل وﻻیت فضیلت
و برتری است؛ نه قهر و غلبه .او نیز مانند مفسران پیشین ،از جمله طبرسی ،برتریهای سنتی و
فقهی مردان بر زنان را برمیشمارد و البته این نکته را مطرح میکند که این برتریها کلی و
عمومی است و ممکن است یک زن خاص ،در یک و یژگی خاص ،برتر از مردان یا حداقل برابر
با آنان باشد .بدینترتیب ،وی نیمنگاهی هم به احتمال برتری زن بر مرد دارد )زمخشری،
الکشاف .(٥٠٥ /١ ،فخر رازی همچون ابوالفتوح رازی عمل میکند ،مصادیق متعدد برتری
مرد بر زن را برمیشمرد و البته اشارۀ کوتاهی نیز به اغلبی بودن این برتری دارد )فخر رازی،

التفسیر الکبیر.(٧١-٧٠ /١٠ ،

َ
بیضاوی قوامیت و تفضیل مردان بر زنان را نتیجۀ دو دسته فضائل َوهبی و کسبی ایشان

میداند و کمال عقل و حسن تدبیر و قدرت جسمانی بیشتر و اعتبار بیشتر شهادت در
محکمه و سهم باﻻتر در ارث و وظائف حاصل از ازدواج از جمله مهر و نفقه را مصداق این دو
دسته فضائل میداند )بیضاوی ،انوار التنزیل .(٧٢ /٢ ،از اینجا میتوان احتمال داد که او از
آیه فقط برتری شوهر بر زن را درنیافته است؛ بلکه برتری مطلق مردان بر زنان را مد نظر دارد؛
هرچند بهصراحت اشارهای نمیکند.
ابوحیان اندلسی نیز برتری مطلق جنس مرد بر جنس زن را از آیه استنباط کرده است .او
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توضیح میدهد که قرآن به جای »فضل الله بعضهم علی بعض« نگفته است »فضل الله
علیهن« و ضمیر را با ابهام مطرح کرده است .بعد از این نتیجه میگیرد که ممکن است یک زن
َ َ
اغلبی مردان
خاص بر مردی خاص برتری داشته باشد؛ اما البته حکم کلی از دید وی نیز برتری
ِ
بر زنان است .وی نیز همانند زمخشری دلیل وﻻیت را از این آیه استخراج میکند .از نظر او هم
دلیل وﻻیت مردان فضل ایشان است؛ نه غلبه و قدرت )ابوحیان ،البحر المحیط.(٦٢٣ /٣ ،

ثعالبی نیز تفضیل و قوامیت مردان را به هم پیوند میزند و امر و نهی زن توسط مرد در
احکام و واجبات شرعی ،و همچنین وظایف زن نسبت به حفظ مال و نیکی به خانوادۀ شوهر را

نتیجۀ پذیرش این تفضیل میداند )ثعالبی ،التفسیر .(٢٢٩ /٢ ،کاشانی هم در بحث
مختصرش همان برتریهای سنتی مردان را مطرح کرده است؛برتریهایی از این قبیل که
لت مردان بر زنان این است که همۀ انبیاء و امامان مرد بودهاند
کاملترین و شریفترین فضی ِ
)کاشانی ،منهج الصادقین .(١٩-١٨ /٣ ،ﻻهیجی نیز با رویکردی مشابه به روایتی استناد

میکند که برپایۀ آن اگر مردان نبودند زنان خلق نمیشدند .البته او ادامۀ آیه را متضمن مدح
زنان میداند )ﻻهیجی ،تفسیر.(٤٧٠-٤٦٩ /١ ،

آلوسی تفکیک بیضاوی از برتریهای وهبی و کسبی مردان را باز میگوید .نیز ،بدون آنکه

از ابوحیان اندلسی اسم بیاورد به گفتارش اشاره ،و آن را نقد میکند» :گفتهاند چون قرآن
ُ ََ
َ ﱠ
الله علیَهﱠن« نیاورده ،و مرجع ضمیر را به صورت مبهم مطرح
عبارت را به صورت »فضلهم

کرده است معلوم میشود که بعضی از زنان ممکن است از بسیاری مردان بافضیلتتر
باشند .«...آلوسی سپس این دیدگاه را رد میکند و میگو ید علت عدمتفصیل و ذکر مردان در

قرآن این بوده که برتری مردان بر زنان بسیار واضح است .او در ادامه روایاتی را هم که در آنها

حق مرد بر زن را نزدیک به مرز وجوب سجدۀ زن بر شوهر میشناساند ذکر کرده است
)روحالمعانی.(٢٤-٢٣ /٣ ،

 (۲-۳سویۀ غالب در تفاسیر معاصر

ً
در تفاسیر معاصر با نگاهی تقریبا نو به تفضیل مردان بر زنان مواجه میشو یم .سید قطب
در تفسیر این آیه بر تساوی زن و مرد در اجر و ثواب اعمال و استقﻼل شخصیت مدنی زن با
توجه به سایر آیات اشاره کرده است )قطب ،فی ظﻼل القرآن .(٦٤٩ /٢ ،به نظر میرسد با این
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ً
کار میخواهد فضیلت مردان بر زنان را مقید کند .این مسئله در تفاسیر پیشین ،یا اصﻼ مورد
اعتنا واقع نشده بود یا ظهوری بسیار کمرنگ داشت.
سید قطب به استعدادهای جسمی و روحی و وظایف متفاوت زن و مرد اشاره میکند و
شرایط طبیعی را دلیل این تفاوتها و برتریهای مذکور در آیه برای مردان میداند .وی بر این
باور است که به دلیل همین تفاوتها اگر خداوند زنان را ّقوام بر مردان قرار میداد به زن ظلم
کرده بود .او سرپیچی از این قاعدۀ فطری را نیز دلیل مشکﻼت برخی خانوادهها در جاهلیت
ً
قدیم و جدید )یعنی فرهنگ غربی( میداند .نیز ،به رغم تفاسیر پیشین که یا اصﻼ برتریهای
زنان را مطرح نمیکردند یا فقط احتمال آن را میدادند ،بهصراحت عاطفه ،انعطافپذیری و
سرعت در برآوردن نیازهای کودک را برتریهای زنان بر مردان میشناساند )همانجا(.
وی در ادامه نیز درصدد بیان قیودی برای ّقوام بودن و برتری برمیآید و توضیح میدهد که
این قوامیت بدان معنا نیست که زن در خانه و جامعه هیچ شخصیت و استقﻼلی ندارد
)همانجا( .توضیحات وی نشان میدهد که در گفتمانی جدید نسبت به مسائل زنان حضور
دارد و در پی پاسخگو یی به سؤاﻻت جدیدی است که پیش از این برای مفسران مطرح نبوده
است و ازهمینرو برای دفاع از زنان احساس وظیفه میکند.
طباطبایی نیز ،تفضیل را به معنی زیادتهایی میداند که خداوند در انجام امور سخت به
مردان داده است .بدینترتیب ،بهنوعی آن را مقید میکند .همچنین از عمومیت تفضیل نتیجه
میگیرد که قوامیت مردان فقط به معنای قیمومت شوهر بر زن نیست و وصفی برای نوع مردان
در برابر نوع زنان است .وی همچنین قیم بودن مرد بر زن را نافی استقﻼل فردی و مالی و ارادۀ
شخصی زنان نمیداند .نیز ،از آیه برداشت میکند که اسﻼم ،ضمن رد نکردن ارزش احساسات
زنانه ،زمام امور را به مردان میسپارد؛ چرا که داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است .طباطبایی
میگو ید طایفۀ مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف عواطف از زنان ممتاز اند و زنان به
عواطف بیشتر شناخته میشوند .بدینترتیب ،یک برتری دوطرفه را مطرح میکنند
عقل کمتر و
ِ
ِ
که از یک لحاظ ،باعث برتری مردان و از لحاظ دیگر ،باعث برتری زنان میشود )طباطبایی،

المیزان.(٣٤٧ ،٣٤٤-٣٤٣ /٤ ،

بانو امین اصفهانی ضمن بحثی بسیار مختصر تنها به این نکته اشاره میکند که برتری
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مردان بر زنان امری ناظر به اغلب مصادیق است؛ وگرنه ،چهبسا برخی زنان حتی در عقل و

نیروی بدنی بر بعضی مردان برتری داشته باشند )امین ،مخزنالعرفان .(٦٣ /٤ ،در اینجا
برخﻼف انتظار میبینیم که بانو امین به مباحث حقوق زنان توجه بسیار کمرنگی نشان داده ،و
نگرش مفسران کهن را پذیرا شده است.
محمد جواد مغنیه بر خﻼف تفاسیر متقدم که گاه خلقت زن را طفیل آفرینش مرد
مینمایاندند به این تصریح میکند که زندگی بدون زن یا بدون مرد استوار نمیماند .او معتقد
است اگر زنان و مردان از همۀ جهات مساوی بودند اکتفاء خدا به خلق یک جنس کافی بود.
وی دعوت به مساوات بین زن و مرد در همه چیز را مخالف منطق حیات میداند و گو یا با این
سخن ،کنایهای به فمینیستها میزند! نیز ،بر خﻼف طباطبایی معتقد است منظور آیه برتری
مطلق مردان بر مطلق زنان نیست؛ بلکه برتری شوهران بر همسرانشان مورد بحث است .وی
مصادیق میداند و این را نیز محتمل میانگارد
نیز حکم تفضیل را اغلبی و نتیجۀ نظر به بیشتر
ِ

که گاه زنانی از برخی جهات بر مردان برتریهایی داشته باشند )مغنیه ،الکاشف-٣١٤ /٢ ،
.(٣١٥
فضلالله ضمن نقل و پذیرش نظریۀ مشهور تفضیل مردان بر زنان میگو ید با توجه به
تشریعات مساوی برای زن و مرد در اکثر جوانب ،و با توجه به تجربیات ما مبنی بر حضور

بسیاری از زنان در عرصههای فکری و اجتماعی همپای مردان مشخص میشود که میزان عقل
زن و مرد برابر است؛ اما آنچه در روایات به عنوان نقصان عقل زنان ذکر شده ،از ناحیۀ سلبی
است نه ایجابی )فضلالله ،من وحی القرآن .(٢٣٦-٢٣٥ /٧ ،گو یا مقصود فضلالله این
است که در مرحلۀ ثبوت عقل زن و مرد یکسان است؛ ولی در مرحلۀ کاربرد ،حجاب
ً
احساسات ــ مخصوصا در مسائل خانوادگی ــ مانع کاربرد حداکثری عقل در زنان میشود.
فضلالله میافزاید که در بحث قرآن از شهادت زنان نیز به امکان انحراف ایشان اشاره شده

است نه حتمیت آن .بدینترتیب ،دلیل برتری مردان همین است که کمتر تحت تأثیر احساسات
قرار میگیرند .او در ادامه نیز یادآور میشود که و یژگیهای بدنی زنان مثل وضع حمل و
شیردهی و تربیت فرزند هم باعث نیاز او به حمایت مردان میشود و مدیریت مردان بر خانواده
و سرپرستی امور زنان را ضروری میکند )همانجا(.
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 (۳-۳تأکید معاصران بر کرامت زنان

اغلب مفسران سدههای متقدم و میانه حتی اشارهای به برتریهای احتمالی زنان بر مردان
نمیکردند .شواهد نشان میدهد که این رویکرد در دوران معاصر تغییر کرده ،و توجه به صفات
ارزشمندی که در زنان بیش از مردان یافت میشود گسترش یافته است .نتیجه آن شده است که
ً
مفسران دیگر کمتر از برتری وجودی مردان بر زنان سخن بگویند ،یا مثﻼ تفضیل مردان بر زنان
ً
را حکمی واقعبینانه و متناسب با میل فطری دو جنس و مدیریت آن بشناسانند یا مثﻼ تعبیر
»فضل الله بعضهم علی بعض« را نه به معنای تفضیل مردان بر زنان که به معنای کلی تفضیل
برخی انسانها بر انسانهای دیگر بگیرند )برای نمونه ،بنگرید به :مدرسی ،من هدی القرآن ،
.(٧٤-٧٣ /٢
برخی مفسران نیز گرچه برتری مردان بر زنان را پذیرا میشوند و آن را به معنای برتری
عقلی ،بدنی و فکری میدانند ،چنین تفضیلی را نتیجۀ حکمت الهی برای حراست از وجود و
کرامت زنان در کلیه حقوق و نیازهایشان میدانند .از آن جمله صادقی تهرانی است .وی با
تأکید بر این که »اگر زنان ،شایسته حمایت نمیبودند ،قوام بودن مردان بر آنان واجب نمیشد«
بهنوعی میخواهد بر حقوق متقابل و کرامت ذاتی زنان هم تأکید کند و بهصراحت میگوید
همانطور که مردان بر زنان در بعضی جهات فضیلت دارند ،زنان نیز در بعضی جهات افضل

از مردان هستند )صادقی تهرانی ،الفرقان.(٤٢-٣٦ /٧ ،
صادقی ّقوام بودن را فقط به خاطر ذکور بودن مردان نمیداند؛ بلکه آن را نتیجۀ شایستگی

جنس مرد برای این مسئولیت دانسته است .او میگوید در صورت فقدان این شایستگی قوامیت
ً
عکس میشود یا از دو طرف ساقط میگردد .صادقی با اشاره به دیگر آیات قرآن )مثﻼ نحل/
 (٩٧این نکته را نیز مطرح میکند که منظور از تفضیل ،برتری مردان در ثواب و فضیلت نیست.
نیز ،دلیل این تفضیلها را حکمت خداوند میداند و وﻻیت و ّقوامیت مردان بر زنان را مانند
َ
سایر وﻻیتها ،محدود و تابع مصالح میشناساند .وی حتی به نحوی تﻼش میکند تفضیل
مردان بر زنان را مایۀ دردسر و لغزش و مسئولیت بیشتر ،و از طرف دیگر ،راحتی و سعادت

برای زنان بازنماید )صادقی تهرانی ،الفرقان.(٤٢-٣٦ /٧ ،

اینگونه ،در مقام جمعبندی از بحث نگرشهای مفسران به تفضیل مردان باید بگوییم که
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ً
در تفاسیر متقدم تمرکز روی برتری مردان بر زنان است و اصﻼ بحثی از موارد عدم برتری مردان
بر زنان یا تساوی مرد و زن در برخی امور یا احتمال وجود و یژگیهای برتری در زنان نسبت به
مردان نیست؛ اما در دوران معاصر ،برخی و یژگیهای برتر زنان نسبت به مردان همچون یک
واقعیت عینی در کنار و یژگی های برتر مردان نسبت به زنان مطرح میشود .نکتۀ دیگر اینکه در
تفاسیر پیشینیان گرایشی به آن دیده میشد که تفضیل را به معنای برتری مطلق مردان بر زنان
بدانند؛ اما در تفاسیر معاصر این نظریه نقد و رد میشود و بهعکس ،کوششها به سمت
محدود نشان دادن و ارائۀ قیودی برای این تفضیل میرود؛ آنسان که با توجه به آیات دیگر نشان
داده شود زن و مرد در کسب اجر و ثواب اعمال یکسان هستند .نکتۀ آخر هم اینکه با توجه به
طرح گفتمان جدید در مسائل و حقوق زنان و بحثهای فمینیسم ،گاه دیده میشود که مفسران
معاصر در مقام پاسخگو یی و موضعگیری در مقابل آرائی مانند تساوی مرد و زن در همۀ ابعاد
برآمدهاند.

 .٤مقایسۀ نحوۀ پردازش بحث
تفاوت بیانها و تفاسیر مفسران یگانه جایی نیست که میشود اختﻼف رویکردشان با
همدیگر را بازشناخت .نحوۀ ورود مفسران به بحث از یک آیه ،میزان حجمی که به بحث از آن
اختصاص میدهد و پیوندی که میان آن با مسائل دیگر برقرار میکند همگی میتوانند حاکی از
نوع نگاه مفسر باشند .اکنون بنا داریم در آخرین مرحله از مرور تاریخی آراء مفسران به تفاوت
ایشان در نحوۀ پردازش بحث توجه کنیم.
 (۱-۴حجم بحثها دربارۀ تفضیل

مقایسه حجم مباحث تفاسیر مختلف دربارۀ بخش نخست از آیۀ قوامیت میتواند
نشاندهندۀ اهمیت یا چالشبرانگیز بودن این آیه برای آن مفسر یا بهعکس ،معمولی و
غیرچالشی دیده شدن آن باشد .توضیحات مفسران کهن دربارۀ این آیه هیچ نشانی از آن ندارد
که در مقام تفسیر آن خود را در قیاس با دیگر آیات گرفتار چالشی مهم دیدهاند .مؤلفان این
تفاسیر بحثهایی بسیار مختصر دربارۀ این آیه کردهاند .گو یا مسئله خاصی در این آیه مطرح
نشده ،و همه چیز روشن است و موضوعات این آیه مسئلهای مبتلٰیبه نیست که نیاز باشد روی
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آن تمرکز و یژهای کنند.

برای نمونه ،طبری در تفسیر قوامیت بحثی کوتاه ارائه میدهد )جامع البیان(٣٨-٣٧ /٥ ،

و گفتار سمرقندی نیز دربارۀ این بخش از آیه بسیار کوتاه است )سمرقندی ،بحرالعلوم/١ ،
 .(٣٠٠-٢٩٩طبرسی نیز تفسیری بسیار مختصر و گذرا از آیه ارائه میکند .گو یا همه چیز

روشن است و مسئلۀ خاصی مطرح نیست تا نیاز باشد روی آن تمرکز بشود )طبرسی ،مجمع
البیان .(٦٩-٦٨ /٣ ،ابوالفتوح رازی )روضالجنان (٣٤٩-٣٤٨ /٥ ،و زمخشری )الکشاف،
 (٥٠٦-٥٠٥ /١نیز در قیاس با بحثشان از دیگر آیات ،بحثی با حجمی متوسط در تفسیر این
آیه مطرح کردهاند .فخر رازی نیز که به طول بحث مشهور است وقتی به این آیه میرسد

سخنانی اندک دارد )فخر رازی ،التفسیر الکبیر .(٧١-٧٠ /١٠ ،بحث بیضاوی نیز بسیار
مختصر است )انوار التنزیل.(٧٣-٧٢ /٢ ،

اگر احکام فقهی مستخرج از آیه را از بحث ابوحیان اندلسی کنار بگذاریم ،بحث او نیز
تعلیل قوامیت مردان بسی کوتاه است )ابوحیان ،البحر المحیط .(٦٢٣-٦٢٢ /٣ ،همین

رویکرد را ثعالبی ،کاشانی ،ﻻهیجی و آلوسی نیز دنبال میکنند )ثعالبی ،التفسیر٢٢٩ /٢ ،؛

کاشانی ،منهج الصادقین١٩-١٨ /٣ ،؛ شریف ﻻهیجی ،تفسیر٤٧٠-٤٦٩ /١ ،؛ آلوسی،

روحالمعانی .(٢٤-٢٣ /٣ ،بحث دربارۀ اسباب و علل قوامیت مردان در این آثار کمتر پیش
میآید که از حدود یک صفحه تجاوز کند .برعکس ،وقتی به تفاسیر دوران معاصر میرسیم با
صفحات پیاپی و بحثهایی طوﻻنی دربارۀ جزئیات مختلف آیه روبهرو میشویم.
 (۲-۴پیوند زدن بحث به مسائل اجتماعی

تمایز مهم و آشکار دیگر تفاسیر کهن با تفاسیر نو در پیوند زدن بحث به مسائل اجتماعی
است .بر خﻼف تفاسیر قدیم که بیشتر به جنبههای فردی و حداکثر خانوادگی این آیه
پرداختهاند ،تفاسیر معاصر به دنبال ارائه نگاهی جامع به خانواده در جامعه اسﻼمی بوده ،و
سعی کردهاند بحث خانواده را پایهای برای مباحث اجتماعی قرار دهند و تفسیر خود را در این
فضا ارائه کنند.
برای نمونه ،سید قطب قبل از شروع تفسیر آیه مقدمهای در باب جایگاه خانواده در اسﻼم
مطرح میکند و بر اهمیت خانواده همچون کوچکترین نهاد اجتماع تأکید میکند .ورود به
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بحثی چنین گسترده گو یای اهمیت مبحث خانواده در نگاه این مفسر ،به تبعیت از رو یدادهای
اجتماعی و گفتمان معاصر است .او تﻼش میکند دیگر آیات مربوط به خانواده و روابط زن و
مرد را نیز مورد توجه قرار دهد و نوعی تفسیر قرآن به قرآن از این آیات بازنماید تا بتواند به یک
نگاه جامع برسد .سپس با ذکر نمونههایی از چند نهاد اجتماعی ،نهاد خانواده را باﻻتر و مهمتر
از همۀ آنها معرفی میکند و میکوشد با تبیین تفاوت استعدادهای زن و مرد و بحثهایی

روانشناسانه ،دلیل قوامیت مرد بر زن را توضیح دهد )قطب ،فی ظﻼل القرآن-٦٤٨ /٢ ،
.(٦٥٢
ً
طباطبایی نیز تقریبا بحث گستردهای در این باره مطرح میکند .او هرگز خود را مثل قدما
ً
مقید نمیداند که دامنۀ بحث را صرفا در حد تعلیل سببنزول آیه محدود کند .طباطبایی از
یکطرفه شدن تفضیل به نفع مردان جلوگیری میکند و میکوشد نگاه جامعی به منافع و
جایگاه زن و مرد هر دو داشته باشد )طباطبایی ،المیزان .(٣٥٢-٣٤٣ /٤ ،مغنیه نیز گرچه
بحثی مختصرتر از سید قطب و طباطبایی ارائه میدهد ،به مسائل حقوق زنان توجه دارد و
ً
کامﻼ مشخص است که میخواهد تفسیری در مقام رویارویی با گفتمان جدید پدید آورد
)بنگرید به :مغنیه ،الکاشف.(٣١٦-٣١٣ /٢ ،

بحث فضلالله از همه مفصلتر و در حدود  ١٠صفحه ،و موضوع اصلی بحث در آن هم
تأکید بر نقش زن و مرد در خانواده و اهمیت و جایگاه خانواده همچون یک نهاد اجتماعی
ً
است )فضلالله ،من وحی القرآن .(٢٣٧-٢٢٦ /٧ ،مدرسی هم اساسا این آیه را زیرمجموعه

بحث خودش دربارۀ حقوق اجتماعی در قرآن جای داده است )مدرسی ،من هدی القرآن/٢ ،
 .(٧٥-٧٣صادقی تهرانی نیز سعی در ارائه بحثی جامع در باب خانواده به مدد آیات و روایات
در این زمینه دارد )صادقی تهرانی ،الفرقان .(٤٤-٣٦ /٧ ،این میزان اختصاص به حجم در
تفاسیر معاصر نشان میدهد که بحث خانواده و حقوق زنان از مسائل مطرح و مبتلٰیبه در
دوران معاصر است و مفسر نیاز میبیند که در آیات مرتبط با این مسائل دقیقتر بنگرد و بر
اساس قرآن دربارۀ جزئیات جدیِد مطرحشده در این زمینهها نظریهپردازی کند.

یگانه مورد خﻼف انتظار ،مخزن العرفان بانو امین اصفهانی است .انتظار داشتیم بانوی

اصفهانی به دلیل زن بودن و نیز حضور در دورۀ معاصر ،بحثی گسترده دربارۀ این آیه مطرح کند
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و در جزئیات بیشتری وارد شود؛ اما به رغم این انتظار وی توضیحی بسیار مختصر ارائه

نموده ،و از بحثهای اجتماعی مفصل اجتناب کرده است )بنگرید به :امین ،مخزنالعرفان،
 .(٦٣-٦٢ /٤انگار نویسندۀ این تفسیر در چند سده پیش به سر میبرد و مباحث خانواده و
حقوق زن برایش مطرح نیست و به همین دلیل بهصورتی گذرا از روی آیه عبور کرده است.

نتیجه
برپایۀ آنچه گفته شد اکنون میتوان دریافت که فهم مفسران از عبارت آغازین آیۀ  ٣٤سورۀ
نساء ــ الرجال قوامون علی النساء ...ــ در طول تاریخ با فراز و نشیبهایی همراه بوده ،و
ً
مخصوصا در دوران معاصر با توجه به پیدایی گفتمان جدید دربارۀ حقوق زنان و فمینیسم دچار
تحوﻻتی شده است .این تحوﻻت خود را در گستردهتر شدن بحثها پیرامون آیه ،ذکر قیودی
بر آراء متقدمان ،و بیتوجهی و کمتوجهی به مباحثی همچون سببنزول یادشده برای آیه که از
نگاه قدما بسیار مهم تلقی میشد جلوهگر کرده است.
نیز ،به نظر میرسد گفتمان دفاع از حقوق زنان تأثیری قابلتوجه بر توجه مفسران به
جزئیات آیه نهاده است؛ آنسان که برخﻼف ادوار پیشین دربارۀ این بحث کنند که آیا مراد آیه
ً
تفصیل مطلق جنس مرد بر زن است یا صرفا این برتری ناظر به روابط زناشویی و محدود به
حدود زندگی خانوادگی است .به همین ترتیب ،توجه به قابلیتهای احتمالی زنان در قیاس با
مردان نیز که نخستین بار در سدههای میانه ظهوری کمرنگ پیدا میکند ،در دوران معاصر
همچون واقعیتی عینی موضوع بحث قرار میگیرد و نسبت آن با حکم مذکور در آیه سنجیده
میشود .در پایان باید گفت حجم مباحث اجتماعی و روانشناسانه در تفاسیر معاصر از این
ً
آیه کامﻼ بیسابقه است و نمیتوان برایش دلیلی غیر از پیدایی گفتمان جدید حقوق زنان و
خانواده جست.
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١٤ـ طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،تهران ،ناصر خسرو١٣٧٢ ،ش.
١٥ـ طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ،بیروت ،دارالمعرفه١٤١٢ ،ق.

١٦ـ فخر رازی ،محمد بن عمر ،التفسیر الکبیر ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی١٤٢٠ ،ق.
١٧ـ فضلالله ،محمدحسین ،من وحی القرآن ،بیروت ،دارالمﻼک١٤١٩ ،ق.
١٨ـ قطب ،سید ،فی ظﻼل القرآن ،بیروت /قاهره ،دارالشروق١٤١٢ ،ق.
١٩ـ کاشانی ،فتحالله ،منهج الصادقین ،تهران ،علمی١٣٣٦ ،ش.

٢٠ـ مدرسی ،محمدتقی ،من هدی القرآن ،تهران ،دار محبیالحسین١٤١٩ ،ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روند تاریخی فهم مفسران از آیۀ  ۳۴سورۀ نساء

۱۳۹

٢١ـ معموری ،علی و خوشسخن مظفر ،زهرا» ،بررسی سیر تطور فهم آیۀ  ٣٤سورۀ نساء«،
تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،سال نهم ،شمارۀ دوم ،تابستان ١٣٩١ ،ش.

٢٢ـ مغنیه ،محمدجواد ،الکاشف ،تهران ،اسﻼمیه١٤٢٤ ،ق.

ش ـــــــــــــــــــــــــــ۱۳۹۹  پاییز و زمستان، شمارۀ دوم، سال اول،پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری
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