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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

 مفسران نگاه ای ،گرفته قرار مفسران خاص توجه مورد یخیتار یها دوره یبعض در میکر قرآن اتیآ یبرخ
 بحث به که است سورۀ نساء ۳۴ آیۀ اتیآ نیا ۀجمل از. است شده یتحوالت دچار خیتار لطو درها   آنبه
ق
َ

 دیجد یگفتمانچون  هم زنان حقوق یها بحث شدن مطرح به توجه با. پردازد یم زنان بر مردان بودن امّو
 روند ۀدهند نشان دتوان یم کنون تا متقدمهای   سدهاز هیآ نیا دربارۀ یریتفس آراء یریگ یپ معاصر، دوران در
در . باشد قرآن ریتفس بر دیجد گفتمان و یاجتماع تحوالت ریتأث و هیآ نیا ریتفس در مفسران نگاه راتییتغ

بنا داریم . خواهیم کرد یبررس را هیآ نیانخست  بخش ،یخیتار ـ یقیتطب لیتحل از استفاده بااین مطالعه 
 هیآیادشده برای  نزول سبب ، در تفسیر آیهمتقدمانر مسی برخالف  در حرکتیمعاصر مفسراننشان دهیم که 

، و متقابال مشخص را زنان بر مردان یها یبرتررا محدود، دامنۀ  تیامّقو نقد، را
ُ

 یها یبرتر یبرخ یحت
 شده ارائه ریتفس حجمکه خواهیم دید،  چنآن. اند کرده مطرح بحثدر مقام تعدیل  زین را مردان بر زنان

و  هیآ نیا برها   آنتمرکزدهد  می نشان؛ امری که است متقدمان از تر بیش اریبس هیآ نیا از معاصران توسط
  .است زنان دربارۀ معاصر ۀدور گفتمان به توجه با، االتؤس یبرخ به پاسخ یشان برا تالش

  .ریتفس بر گفتمان ریتأث زن، حقوق خانواده، سورۀ نساء، ۳۴ آیۀ ر،یتفس خیتار :ها کلیدواژه
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  درآمد
 مفسران کهدارد  یجوامع تحوالت با قیوث یارتباط موارد اغلب در میکر قرآن ریتفس خیتار

 یاصولچون  هم ینزما یها دوره یبعض در اتیآ یبرخ ب،یترت نیا به. ندا داشته حضورها   آندر

 درمفسران  امااست؛  شده یم عبورها   آناز گذرا و اند شده یم فرض اثباتاز  ازین بی و یهیبد

  .اند بازنمودهها   آنریتفس در یمفصل های بحث وکرده،  تمرکز اتیآ همان یرو گرید یا  دوره

 اتیآ یرخب بر مفسران سابقه یب تمرکز باعث که معاصر دوران یاجتماع تحوالت از یکی

ت به و بشر حقوق عنوان تحت ییها بحث آمدن دیپد شد،
َ

 زن حقوق یتساو زنان، حقوق آن، عَب

 مطرح یدیجد سؤاالت زنان حقوق ۀنیزم در دیجد گفتمان نیا جادیا با. است سمینیفم و مرد و

 ؛کند مشخصها   آندربارۀ را اسالم موضع و دیگو پاسخها   آنبه بود مجبور مفسر که شد

 کی قرآن زبان ایآنه؛  ای است یمساو ها نهیزم ۀهم در مرد و زن حقوق ایکه آ این مثلالتی سؤا

 از ایآ؛ کند یم استفاده مذکر رئضما ازاغلب  ای شهیهم چرا یا نه، و اگر نیست، است مردانه زبان

ی، اکتچپ: بنگرید به (دست نیا از گرید یسؤاالت و یا نه، دهستن زنان از برتر مردان ،قرآن نگاه

یخ تفسیر   ).١٨٢-١٨٠ ،تار

  طرح مسئله
 که گاه به نام آیۀ نشوز و گاه به نام است سورۀ نساء ٣٤ آیۀ زنان حقوق با مرتبط اتیآ از یکی

 مسلمان ارتباط این آیه با مسائل زنان موجب شده است که عالمان. شود آیۀ قوامیت از آن یاد می

مطالعه و بازخوانی درک .  آن کوشش کنندو خاصه مفسران در دوران معاصر برای بازفهم

توان  از آن جمله می. مفسران از این آیه خود موضوع مطالعات برخی معاصران قرار گرفته است

 در قرآن یحقوق کردیرو یخیتار یبررس عنوان با سخن خوش زهرارشد کارشناسی ا ۀنام انیپا

برای این اثر،  (قم نور امیپ اهدانشگ در سورۀ نساء ٣٤ آیۀ بر هیتک با یخانوادگ اتاختالف

 ٣٤ آیۀ فهم تطور ریس یبررس «ۀمقال، )١٤٠ ،»...بررسی سیر تطور«ی، معمور: بنگرید به

 و حدیث، قرآنتحقیقات علوم ( سخن خوش زهرا و یمعمور یعل نوشته »سورۀ نساء

 گرانید و نکونام جعفر ۀنوشت »امونّقو مفهوم دربارۀ رانمفس ءآرا یخیتار ریس«و ) ش١٣٩١

  .را یاد کرد) ش١٣٩٧، های تفسیر تطبیقی پژوهش(
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ها از اجزاء  حال، مطالعات یادشده به مضمون کلی آیه توجه نموده، و دربارۀ تحول فهم بااین

در مطالعۀ کنونی بنا ست صرفا روی بخش نخست از آیه تمرکز ک. اند آن بحث نکرده
ً

نیم و سیر 

 را بازشناسیم؛ همان بخش آغازین آیه که در آن تحول درک مفسران در گذر زمان از این بخش

  :شود گفته می

الرجال
ُ َقوامون ِّ ُ َّ علی َ

َ ِالنساء َ
ْبعضهمالله   فضلِبما ِّ ُ َ ْ ٍبعض َعلی َ

ْ أنفقوا ِبما َو َ
ُ َ ْ ْمن َ

ِ 

ْأموالهم
ِ ِ

ْ َ... .  

 یبرخ بر را شانیا از یبرخ که خدا آن لیدل به ؛اند زنان سرپرست مردان، :ترجمه

  ....کنند یم خرج شان اموال که از آن لیدل به] نیز[ واست،  دهدا یبرتر

 هیآ نیا بر مفسر کدام کریم بدانیم که در گذر زمان قرآنخواهیم با مرور تفاسیر مختلف  می

 نگاه نوع ایآبدانیم خواهیم  نیز، می. داشته است آن به گذرا ینگاه کی کدام و ،کرده تمرکز

صرفا یخیتار ۀدور هر در هیآ نیا به مفسران
ً

 و رییتغ ای است نیشیپ یریتفسآراء   ۀافتی لیتفص 

خواهیم بدانیم آراء تفسیری در بحث از  نیز، می. توان مشاهده کرد می آن در زین یگرید تحول

ۀ سیمقا. خورده استهای تاریخی مختلف با چه مفاهیم اجتماعی پیوند  آیۀ قوامیت در دوره

 و تحوالت قرآنتواند نسبت به پیوند میان فهم   گذر زمان میها در این آراء و شناخت تحول آن

گاه کند   .اجتماعی آ

   آیهنزول سببها از  تحول تحلیل. ١
بایتقر مفهوم با تیروا چند هیآ نیا نزول سبب دربارۀ

ً
ها   آنمضمون که شده نقل سان کی 

) ص (امبریپ به زن آن. زد یلیساو  صورت به همسرش ینافرمان طرخا به یمرد: استچنین 

 که کرد مشخص و شد نازل هیآ نیا سپس. دادند شوهر قصاص به حکم حضرت و برد تیشکا

 الزم قصاص واست  کرده اشتباه که برد یپ) ص (امبریپ جهیدرنت. هستند زنان از برتر مردان

  .)٣٨- ٣٧/ ٥ ،جامع البیانی، طبر (ستین

   تفاسیر کهن)۱-۱
 ینقد و رد چیه بدون و ،کرده ذکر رامضمون با همین  تیروا چند خود ریتفس در یطبر

 مردتوان نتیجه گرفت که   میاتیروااز ). ٣٨- ٣٧/ ٥ ،جامع البیان (است رفتهیپذ راها  آن

 قصاص حق او و دهد انجامهمسرش  به نسبت را ــ قتل جز به ــ یجرح و ضرب هر تواند یم
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/ ١ ،بحرالعلومی، سمرقند (دارد گفته شیپ نزول سبب به مختصر یا اشاره یسمرقند. ندارد

 فخر و) ٣٤٨/ ٥ ،الجنان روض( یراز ابوالفتوح ،)٦٨/ ٣ ،مجمع البیان(ی طبرس). ٢٩٩

 رفتهیپذ و کرده ذکر را آن به کینزد یاتیروا ای تیروا نیهم زین) ٧٠/ ١٠ ،التفسیر الکبیر( یراز

، و صرفا آورده هیآ نیا نزول سبب در را اتیروا نیهمنیز  یزمخشر. اند کرده سکوت آن دربارۀ ای
ً

تر از پیشینیان خود متعرض اختالفات فقهی در تفصیل بحث شده است  قدری بیش

 مرد یاریاخت صاحببه معنای  را تیقوام این مفسران همگی ).٥٠٦/ ١ ،الکشافی، زمخشر(

  .دانند یم اصقصوجوب  عدممستلزم  و زن یبدن هیتنب در

 نهمی زین یضاویب. توان مشاهده کرد ق نیز می٧ سدۀ همین رویکرد را در تفاسیر متأخرتر از

 نیاراه با ذکر سبب،  هم یاندلس انیابوح. )٧٣-٧٢/ ٢ ،انوار التنزیل(کند  می ذکر را نزول سبب

احتماال کهافزاید  می را دیق
ً

/ ٣ ،ر المحیطالبح (است زده کتک نشوز خاطر بههمسرش را  مرد 

، و البته سخنی در مخالفت با فهم غالب نیز نکرده ذکر هیآ یبرا ینزول شأن چیه یثعالب). ٦٢٢

 یآلوس ،)١٨/ ٣ ،منهج الصادقین(ی کاشان). ٢٢٩/ ٢ ،التفسیری، ثعالب (است نگفته

 هیآ یبرا را نزول سبب نیهم زین) ٤٧٠-٤٦٩/ ١ ،تفسیر( یجیاله و) ٢٤/ ٣ ،المعانی روح(

 قرار مفسرانهمۀ این  رشیپذ مورد ول شأن نزتیروامضمون  ایگو ب،یترت نیا هب. اند کرده ذکر

ی اگر احیانا هست،بحث و ،گرفته
ً

  .است آن استثنائات و اتیجزئ سر بر 

  تفاسیر معاصر) ۱-۲
برخی معاصران در . شویم رو می آیه روبه نزول سبب به یگرید نگاه با معاصر ریتفاس در

اصال قطب دیس نمونه، برای. کنند نزولی را برای آیه یاد نمی گز چنین سببتفاسیر خود هر
ً

 نیا 

احتماال .)٦٤٨/ ٢ ،فی ظالل القرآن، قطب: بنگرید به(کند  نمی مطرح را نزول سبب
ً

این  لیدل 

 ی،اصفهانامین  بانو. ددان ینمپذیرفتنی  هیآ یبرا را ینزول سبب نیچن کهخودداری آن است 

اساسا یمدرسو محمدتقی  هیمغن محمدجواد
ً

بنگرید  (اند نکرده کرذ هیآ نیا یبرا ینزول سبب 

من هدی ی، مدرس؛ ٣١٥-٣١٣/ ٢ ،الکاشف، هیمغن ؛٦٣- ٦٢/ ٤ ،العرفان مخزن، نیام: به

  ).٧٥- ٧٣/ ٢ ،القرآن

ها  اند، در آن نزول مذکور برای آیه شده برخی دیگر از مفسران، گرچه متعرض روایات سبب

ز روا، یا اساسا روی مدلوالت جنبی آن روایتتردیدهایی نی
ً

برای نمونه، . اند رکز داشتهها تم 
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حکم ضرب زنان در ادامۀ آیه  علتبرپایۀ آن  و ،کرده ذکر هیآرا برای  نزول سببهمان  ییطباطبا

 با کوین رفتار به که ــ هیآادامۀ  باکننده  قانع لیدل بدون زن زدن که چرادانسته است؛  زن نشوز را

 با را آنکند و  می وارد تیروا نیا بهنیز  ینقدوی سپس . دارد منافات ــ کند یم هیتوص زن

 در) ص(پیامبر  که است نیا یایگو فوقروایت  چراکه ؛داند یم تضاد در) ص (امبریپ عصمت

 کرد حیتصح را حضرت آن اشتباه هیآ نیا نزول با خدا وشدند  اشتباهدچار  عیتشر و حکم

  ).٣٤٩- ٣٤٨/ ٤ ،میزانالیی، طباطبا(

ی عمال آن را به حاشیۀ بحث خود پاورقآیه به  نزول شأن تیواری نیز با انتقال تهران یصادق
ً

راند و از آن صرفا نسخ  می
ً

کید   را میشوهر و زن نیب قصاص در ینبو سنت جوید و البته تأ

/ ٧ ،الفرقان، یتهران یصادق (دارد وجود زین یگریدمشابه  اتیرواکند که در این زمینه  می

. است نکرده مطرح تیروا نیا بر ینقد داده، ارائه هیآ نیا از که یریتفس خالف بر یو ).٣٩

 هیآ ریتفس در را یاتیروا نیچن خواهد ینم یو که ستگویا  یپاورق در آن ذکرحال،  بااین

  .دهد دخالت میمستق صورت به

؛ زیرا کند یم رد را هیآ نیا زولن سبب اتیرواصراحت  بهالله  فضلاز میان مفسران معاصر، 

چه در روایات شأن نزول آمده است اساسا  آیه برخالف آنمعتقد است که این 
ً

 با یمنافات

 است زن بر او تیمومیق و یی،زناشو یزندگ در مرد نقش مسئله انیب یپ در که بل ؛ندارد قصاص

 یقیطر از اتیروا نیا که دهد یم احتمالوی . ستینمرد  بودن امّقو و قصاص نیب یمنافات و

 منافات در ییطباطبا چنین اشکال همالله  فضل. باشند شده نقل افراد اجتهاد به و اعتماد رقابلیغ

   ).٢٢٩-٢٢٨/ ٧ ،من وحی القرآن، الله فضل (استبازگو کرده  را عصمت با تیروا نیا

  تحلیل تمایز نگاه معاصران و قدما) ۱-۳
 را آن اغلب و پرداخته هیآ نیا نزول سبب اتیروا به مثبت ینگاه با رمعاصریغ ریتفاس

شد انتظار داشته باشیم که مثال به این نکته توجه نشان دهند که برپایۀ   می. بودندرفتهیپذ
ً

های تاریخی، سعد بن ربیع یعنی همان صحابی که گفته شده است رفتار او با همسرش  گزارش

 نزول سورۀ نساء در جنگی از دنیا رفته است کم سه سال پیش از به نزول این آیه انجامید دست

 یفضاغلبۀ  به توجه بااین رویکرد البته ). ١٤٥-١٤٤ ،»بررسی سیر تطور«، یمعمور(

  .گذشته غریب نیست جوامعدر  مردساالرانه
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 زیپره نزول سبب یفضا به هیآ کردن محدود از اند کرده یسع معاصر مفسراناز آن سو، 

از میان این . اند نشان داده توجهحکم مذکور در آن  یعموم یها نبهج بهتر  ایشان بیش. نمایند

ها نیز که ترجیح  آن. اند صراحت روایات شأن نزول را رد کرده الله به مفسران، برخی مثل فضل

اند مدلوالت آن را در بحث از آیه به حاشیه بکشانند یا با  ها را بپذیرند کوشیده اند این روایت داده

هم  یمدرس و هیمغن قطب، دیسچون  برخی نیز هم. ضمون آن را پذیرا شوندقیود مختلفی م

اساسا ترجیح داده
ً

  .نزول نشوند اند وارد بحث از روایات سبب 

  ّیتامّوَق یمعنا. ٢
ق «ۀواژ هیآ نیا یدیکل یها واژه از یکی

َ
های سنتی صرف   که بر اساس تحلیلاست »ّوام

 ندتوا یم واژه نیا یمعنا قییتض ای توسعه. انگاشت وم ق شهیر از مبالغه ۀغیصعربی باید آن را 

 یخیتار تحولخواهیم  اکنون می. دهد قرار ریتأث تحت را هیآ کل یمعنادرک مفسر از 

  .از این واژه را مرور کنیم مفسران یها برداشت

  قوامیت به معنای امیر بودن) ۲-۱
 زنان. اند شان زنان بر ریام نمردا کهچنین معنا کرده است  را تیقوام خود ریتفس در یطبر

). ٣٧/ ٥ ،جامع البیان (کنند یرویپ آنان از و رندی بپذنشوهرا اطاعت در را یاله اوامر دیباهم 

 امور در شان زنان بر مردان تسلط یمعنا به را یتقوام) ٢٩٩/ ١( بحرالعلوم درنیز  یسمرقند

  .است نان هم دانستهچون تأدیب ز ، و این را مستلزم اموری همکرده ریتفس مختلف

فهمد که آیه   از کاربست واژه در آیه چنین می)٦٩-٦٨/ ٣ (انیالب مجمع درهم  یطبرس

، کرده یمعرف زنان بر مسلط  و امور مشابهمیتعل و تیترب و یزندگ ریتدب در و سرپرست را مردان

 یراز ابوالفتوح .گرفته است زن بر مرد تیوال یمعنا به را تیقوام ترتیب، بدینو 

 را یمعان نیهم گذرا زین )٧٠/ ١٠ ،رالتفسیر الکبی (یراز فخر و) ٣٤٨/ ٥، الجنان روض(

قدری بدیهی بوده  شان به دهد چنین معنایی از نگاه امری که نشان می ؛اند کرده انیب دربارۀ واژه

 زنان ینه و امر حق یمعنا به را تیقوامنیز  یزمخشر. که مستغنی از بحث انگاشته شده است

  ).٥٠٥ /١ ،الکشاف (است دانسته تیرع بر حاکم تیوال همانند و

 ).٧٢/ ٢ ،انوار التنزیلی، ضاویب (دارد یزمخشرتعابیری مشابه  باره نیا در زین یضاویب
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 گفته نیا از شیپ که ینزول سببمتأثر از همان  ی،ضاویب و یزمخشر رسد یم نظر بهگونه،  این

 این ؛ بهدانند یم زن یبدن هیتنب در مرد یاریاخت صاحب یمعنا به تر یجزئ طور به را تیقوام ،شد

 یاندلس انیابوح. معنا که هرگاه مردی همسر خود را تنبیه بدنی کند، قصاص الزم نخواهد آمد

بیانش مضمونی شبیه  و است دانسته تظاحف و ینگهبان امور،دادن  انجام یمعنا به را یتقوام

 را زن بر مرد امارت و الیاست حفظ، ،یثعالب). ٦٢٣/ ٣ ،البحر المحیط (دارد یطبرسبیان 

  ).٢٢٩/ ٢ ،التفسیر (استمرد دانسته  تیامّقوزم لوا

/ ٣ ،منهج الصادقینی، کاشان (دارد یضاویب و یزمخشرنیز بیانی شبیه  یکاشان الله فتح

ی، جیاله (است کرده ذکر یتقوام یبرارا  یمعانهمین  مختصر یا گونه به زین یجیاله ).١٨

افزاید که  را می نکته نیا تنها مفسران، با بیان رأیی بسیار مشابه دیگر یآلوس). ٤٦٩/ ١ ،یرتفس

 است مردان درّوصف قوامیت  رسوخ ۀدهند نشان مبالغه ۀغیص از استفاده و هیاسم ۀجملکاربرد 

  ).٢٣/ ٣ ،المعانی روحی، آلوس: بنگرید به(

  نگرش معاصران) ۲-۲
 دیس. دان دان بر زنان را به مدیریت خانواده مرتبط دانستهاغلب مفسران معاصر قوامیت مر

 دربارۀ یمفصل بحث قوام یمعنا شدن روشن یبرا ،معمول یواژگان یها بحث بر عالوه قطب

 در تفاوت و ینیتکو علل خاطر به را مرد بودن قوام کند یم یسع ونماید  می خانواده

ارائه دهد  آن از عادالنه یریتصو ود بدان فیوظا عیتوز باب از و مرد، و زن یاستعدادها

  ).٦٥٢- ٦٤٨/ ٢ ، القرآنفی ظالل، قطب(

کید می هیمغن نیز، . ستین یکتاتورید و مطلق ۀسلط یت مردقوام از منظورکند که  تأ

 است نیا منظور که بل ؛ندارد یاریاخت و اراده چیه زن که ستین یمعن نیا به افزاید قوامیت می

 طالق حقدادن مستلزم  یفقه نظر از ی کهتیوال؛ دارد همسرش بر را تیوال از یا گونه شوهر که

 یبرا ۀ زن از شوهراجازو لزوم کسب  ،یجنس امور درزن از شوهر  اطاعتلزوم  شوهر، به

کند که قوامیت مرد منحصر به همین امور است  وی در پایان تأکید می. است منزل از خروج

اشکال مقدر  نیا به ییگو پاسخ یپ رد هیمغنگویی . )٣١٥/ ٢ ،الکاشف، هیمغن(
َّ َ  ایآ که استُ

 کند انفاق زن بر نتواند شوهر اگر که است باور نیا چنین بر هم یو. نه ای است مطلق بودن قوام

 از تواند یم زن و دهد یم دست از را خود بودن قوامــ عناد، چه از روی عجز  یرو از چهــ 
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  ).٣١٦/ ٢ ،الکاشف، هیمغن (دینما طالق درخواست شرع حاکم

اشکال مقدر روبه کچون مغنیه خود را با ی نیز همدهد او  نشان میالله  فضلبیانات 
َّ َ رو  ُ

 تیمسئول تحمل ۀواسط به او که است یحق مرد، بودن قوام از منظور گوید وی می. بیند می

 یمعن بهمرد  بودن قوامافزاید که  نیز، می. است محدوداین حق  و آورد یم دست به خانواده

 در یاریاخت چیه و بزند شوهر مقابل در یرفح چیه نتواند زن که ستین یا طرهیس و ادتیس

نیز، تأکید . شود لیتبد پوچ و وابسته یتیشخص به تا باشد نداشته خود یاتیح و یماد امور

/ ٧ ،من وحی القرآن، الله فضل (است دیبعشارع مقدس  ازچنین احکامی  کند صدور می

٢٣٢- ٢٣١.(  

مردان و زنان در خانواده نظر نیز در توضیح معنای قوامیت به روابط  یمدرس یحمدتقم

یت امّقو بر همین اساس،. گیرد  میدهنده نظم یمعنا به را مّیقدر توضیح معنای ریشه،  او. دارد

 درردان  تام تیمسئولمستلزم  وداند  می زنان شئون مستمر گیکنند میتنظ یمعنا بهنیز  را مردان

 نشیآفر عتیطب که دیگو یم هم در توضیح وجه چنین حکمی. انگارد می شان زنان شئون قبال

 به، گاه مردان لیدل نیهم به. استبنا شده  اطاعت حب بر زنطبیعت  و ،استیر حب بر مرد

 یریجلوگ یپ در یآسمان کتباین تجاوزها سبب شده است که . کنند تجاوزاتی می زنان حقوق

 طبیعت دو جنس را چنان محدود کنند که از سویی با زنان بر مردان تیریمدبرآیند و موارد 

 خاطر بهسو با دیگر کتب آسمانی  نیز هم اسالم .سازگار باشد و از دیگر سو مانع فساد گردد

 یحدودالبته  و ،گذاشته مرد دوش بر را خانواده تیریمد ،ت انسانفطراش با  سازگاری نیهم

  ).٧٤- ٧٣/ ٢ ،من هدی القرآنی، مدرس( استکرده  نییتع او یبرانیز 

 مال از را زن یزندگ نهیهز مرد چون که داند یم نیا را مرد تیمومیق یمعنا ییطباطبا

 اموال در و کند اطاعت او از استمتاع به مربوط امور در دیبا زن ببرد، استمتاع تا دهد یم خودش

 ییآنجا تا زنان یآزاد و استقالل ۀدامن ،طباطبایی نظر از .نکند انتیخ سپرده او به که شوهرش

 خانواده باب در یا گسترده بحث زیناو . باشد نداشته مزاحمت شوهر حق به که است گسترده

کید می  و درعین)٣٥٢- ٣٤٦/ ٤ ،المیزانیی، طباطبا(است  کرده مطرح کند  حال بر این نیز تأ

ت؛ بلکه این آیه مسئولیت که قوامیت مردمان بر زنان محدود به مسئولیت مردان در خانواده نیس

  ).٣٤٣/ ٤همان، (کند  ص نیازهای جنس مؤنث را بیان میمطلق و تام مردمان در خصو
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یگانه مفسری که بیانش تا حدودی خارج چارچوب پیوند آیه با مباحث خانواده قرار 

 بودن قوام رامردان  بودن قوام از منظورچون طباطبایی  او هم. ی استتهران یصادقگیرد  می

سو، همان اندازه که  ازآن. ردیپذ ینم را خانواده به آن تیمحدود و داند یم زنان مطلق بر طلقم

کید می کند، وی بر استقالل بحث آیه از مسائل  طباطبایی بر پیوند میان آیه با مسائل خانواده تأ

کید دارد خانواده و گسترده  قرآن  اگرکه است باور نیا براو . تر بودن دامنۀ شمول حکم آن تأ

 شکل خانواده هیپا بر ها طیمحرو ست که دیگر  کند ازآن طرح می خانوادهمسئله را در محدودۀ 

 یصادق(سبب که حکم آیه محدود به والیتی در محدودۀ خانواده است  ؛ نه بدانرندیگ یم

  ).٣٦/ ٧ ،الفرقانی، تهران

 افراد جنس مؤنث مردان از همۀ حراست و محافظتمستلزم  را یتقوام تیمسئولگونه،  این

 حقوق یۀکل و زنان کرامت و وجوداز  حراست و ،یعیتشرور خواه در ام و ینیتکو امور درخواه 

 و تیوالافزاید   وی می).٣٧- ٣٦/ ٧ ،الفرقانی، تهران یصادق (داند یمایشان  یازهاین و

 طور مانه :است مصالح تابع و محدود اسالم، در ها تیوال ریسا مانند زنان بر مردان تیقوام

 خواهند یتر بیش لغزش و داشته زین یتر بیش تیمسئول دارند، لتیفض جا این در مردان که

ی، تهران یصادق (زیست خواهند تر راحت و سعادتمندتر ندارند، تیمسئول که زنان اما ؛داشت

  ).٤٢- ٤١/ ٧ ،الفرقان

یگانه مفسری که کامال برخالف انتظار از روی آیه کامال گذرا عبور کر
ً ً

ی اصفهان  امینبانوده 

قد که کن وی به همین بسنده می. است
َ

ک ّمهمِامور  کهبداند  یکس را امّو
َ

گیری  پی را یگرید ِس

  ).٦٢/ ٤ ،العرفان مخزن، نیام(َرساند  کند و به انجام می می

  هستۀ معنایی مشترک در آراء مفسران) ۲-۳
 طول در مسلمان مفسران که یمشترک یمعناشود،  که از مرور تفاسیر فوق آشکار می چنان

؛ است زن امور بر مرد تیریمد و زن بر مرد تیوال یمعنا همان اند تهداش قوام واژه از خیتار

 خانواده به محدود را یتیقوامچنین  یتهران یصادق و ییطباطبا چون یافرادهرچند معدود 

حال، از  بااین. اند حمل کرده زن جنس بر مرد جنسبر وظائف  مطلق شکل به را آن و ،ندانسته

شویم معنای قوامیت که پیش از  چه به دوران معاصر نزدیک میتوان دریافت هر مرور تفاسیر می

  .تر محل بحث و تأمل واقع شده است شد، بیش این بدیهی و مستغنی از توضیح دانسته می
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د کوشش موار. بود شده پرداختهبحث از قوامیت  به گذرا انهیم و متقدمهای   سدهریتفاس در

 در یدیق و تیمحدود از سخن ریتفاس نیا در. بحث در این تفاسیر اندک بودند لیتفصبرای 

 انگاررسد؛  به نظر می شده حل و روشن زیچ همه و ستیناست  امّقوفردی که  تیفعال ۀریدا

 یودیق م،یشو یم تر کینزد معاصر دوران به هرچهسو،  ازآن. ندارد وجود نهیزم نیا در یچالش

 به موظف را خود مفسران که گرفته شکل جامعه در یسؤال ایگو: شود یم ذکر قوام یبرا

  .دانند یم آن برابر در ییگو پاسخ

 و یمدرس الله، فضل ه،یمغن همچون یمعاصر مفسران که میکن یم مشاهده ترتیب، بدین

ک تیقوام و تیوال نیا بودن محدود بر یتهران یصادق در رد  شان حاتیتوض باکنند،  می دیتأ

 لزوم وانگارند،  می مرد یکتاتورید  نوعیکوشند، چنین قوامیت مطلقی را قوامیت مطلق می

 حاتیتوض نیا. کنند یم ینف راشئون زندگی  ۀهم دراز مردان  انزن یچرا و چون یب اطاعت

پیدا ست . خورد ینم چشم به اند شده نوشته معاصر دوران از شیپ که یریتفاس درهرگز 

  . استدر دوران معاصر زنان حقوق از دفاع یفضا ریتأث تحت ها یریگ موضع

  نساء بر رجال لیتفض. ٣
ای دربارۀ برتری  توان از آیه نتیجه محور دیگر بحث در اغلب تفاسیر این است که آیا می

رویکرد مفسران سنتی و معاصر در تحلیل این مسئله نیز کامال . مطلق مردان بر زنان گرفت یا نه
ً

  .متمایز است

  های سنتی دربارۀ تفضیل تعلیل) ۳-۱
بر . زنان و مردان مطلق نه ؛داند یم شان همسران و شوهران یمعنا به را اءنس و رجال یطبر

 شان زنان بر شوهران یبرتر یمعنا به رادر آیه  »بعض یعل بعضهم« لیتفضاین اساس، 

 ،جامع البیانی، طبر(. ددان ایشان می تالش و دهی مردان نفقه را یبرتر نیا علتانگارد و  می

حال، مفسران بعد از وی  بااین. گوید نمی مرد یعقالن یها یبرتر طبری سخنی از قبیل. )٣٧/ ٥

کید کنند گرایند که بر چنین برتری به این می   .هایی تأ

 زن به محدود را لیتفض نیا یو که کرد برداشت نیچن توان یم یسمرقند ریتفسعبارات  از

 و ریتدب و عقل در ار مردان یو. ست او مدنظر زنان بر مردانتفضیل  مطلق و داند ینم شوهر و
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 از تر یقو و برتر یخشک و حرارت ۀغلب لیدل به را مرد طبع وشمارد  برمی زنان از برتر نفس قوت

ت  و سرد طبع
َ

 صراحت به یطبرس گرچه ).٣٠٠-٢٩٩/ ١ ،بحرالعلومی، سمرقند (داند یم زن ِر

ید،  نمی  زنان بر رانشوه یبرتر نساء بر رجال لیتفض ازهم  یو برداشت رسد یم نظر بهگو

های  برتری نفقه، و هرَمهای تشریعی مردان بر زنان در  از برتری بحث بر عالوه او. است

شمارد  برای مردان برمی بودن مصمم و یرأ حسن و عقل و علمچون قدرت  ای هم تکوینی

 در یفقه یها تفاوتسو با طبرسی،  نیز هم یراز ابوالفتوح ).٦٨/ ٣ ،مجمع البیانی، طبرس(

 زین وــ  خالفت و امامت و نبوت بودن مردانه و طالق حق ه،ید ارث، مانندــ  مرد و زن احکام

 یپ در قیطر نیا از وکند  می مطرح را زنانایمان  ونقصان عقل  چون همهایی تکوینی  تفاوت

  ).٣٤٩- ٣٤٨/ ٥ ،الجنان روض (است زنان بر مردان یبرتر اثبات

 با مطابقنیز  یاسیسی ـ اعتقاد یبرداشت و ،دهیفهم هیآ از را زن بر مرد یبرتر زین یزمخشر

 لتیفض تیوال لیدل که دهد یم نشان هیآ دیگو یم یو. است کرده هیآ بخش نیا از معتزله نظر

 و یسنت یاه یبرتر ،یطبرس جمله از ،نیشیپ مفسران مانند زین او. غلبه و قهر نه ؛است یبرتر و

 و یکل ها یبرتر نیا که کند یم مطرح را نکته نیا تهالب و رداشم میبر را زنان بر مردان یفقه

 برابر حداقل ای مردان از برتر خاص، یژگیو کی در خاص، زن کی است ممکن و است یعموم

 ی،زمخشر (دارد مرد بر زن یبرتر احتمال بههم  ینگاه مین یو ترتیب، بدین. باشد آنان با

 یبرتر متعدد قیمصاد کند، می عمل یراز ابوالفتوح همچون یراز فخر). ٥٠٥/ ١ ،الکشاف

ی، راز فخر(دارد  یبرتر نیا بودن یاغلب بهنیز  یکوتاه ۀاشار البته و شمرد میبر را زن بر مرد

  .)٧١- ٧٠/ ١٠ ،التفسیر الکبیر

ک و یهبَوفضائل  هدست دونتیجۀ  رامردان بر زنان  لیتفض و تیقوام یضاویب
َ

ایشان  یسب

در  شهادتتر  اعتبار بیش وتر  جسمانی بیش قدرت و ریتدب حسن و عقل کمالداند و  می

را مصداق این دو  نفقه و مهر جمله از ازدواجوظائف حاصل از  و ارث در باالتر سهم ومحکمه 

 از او که ادد احتمال توان یم جا این از ).٧٢/ ٢ ،انوار التنزیلی، ضاویب(داند  دسته فضائل می

 ؛دارد نظر مد را زنان بر مردان مطلقبرتری  که  است؛ بلدرنیافته را زن بر شوهر یبرتر فقط هیآ

  .کند نمی یا اشارهصراحت  هرچند به

 او. است کرده استنباط هیآ از را زن جنس بر مرد جنس مطلق یبرتر زین یاندلس انیابوح
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 الله فضل«است  نگفته »بعض یعل بعضهم الله فضل «یجا به قرآن که دهد یم حیتوض

 زن کی است ممکنگیرد که  بعد از این نتیجه می. است کرده مطرح ابهام اب را ریضم و »هنیعل

ِ؛ اما البته حکم کلی از دید وی نیز برتری اغلبی مردان باشد داشته یبرتر خاص یمرد بر خاص
َ َ

از نظر او هم . کند می استخراج هیآ نیا از را تیوال لیدل یزمخشر همانند زین یو .بر زنان است

  ).٦٢٣/ ٣ ،البحر المحیط، انیابوح (قدرت و غلبه نه ؛استایشان  فضلن دلیل والیت مردا

 در مرد توسط زن ینه و امر وزند  می وندیپ هم به رامردان  تیقوام و لیتفضنیز  یثعالب

 را شوهر ۀخانواد به یکین و مال حفظ به نسبت زن فیچنین وظا هم و ،یشرع واجبات و احکام

 بحثهم در  یکاشان). ٢٢٩/ ٢ ،التفسیری، ثعالب(د دان نتیجۀ پذیرش این تفضیل می

که  لیقباین  از هایی برتری ؛است کرده مطرح را مردان یسنت یها یبرتر همان شمختصر

د ان بوده مرد امامان و ءایانب ۀهم که است نیا زنان بر مردان ِلتیفض نیتر فیشر و نیتر کامل

با رویکردی مشابه به روایتی استناد  زین یجیاله). ١٩- ١٨/ ٣ ،منهج الصادقینی، کاشان(

 مدحمتضمن  را هیآ ۀادام او البته. شدند ینم خلق زنان نبودند مردان اگرکند که برپایۀ آن  می

  ).٤٧٠-٤٦٩/ ١ ،تفسیری، جیاله (داند یم زنان

که  نیز، بدون آن. گوید مردان را باز میهای وهبی و کسبی  تفکیک بیضاوی از برتری یآلوس

 قرآن چون اند گفته«: کند  اندلسی اسم بیاورد به گفتارش اشاره، و آن را نقد میاز ابوحیان

ف «صورت به را عبارت
َ

ض
َّ

لَع ُالله لهم
َ

 مطرح مبهم صورت به را ریضم مرجع و ،اوردهین »َّنَهی

 تر لتیبافض مردان یاریبس از است ممکن زنان از یبعض که شود یم معلوم است کرده

 در مردان ذکر و لیتفص عدم علت دیگو یم و کند یم رد رادیدگاه  نیا سپس یآلوس. »...باشند

ها  در آن کهرا هم  یاتیروادر ادامه  او. است واضح اریبس زنان بر مردان یبرتر که بوده نیا قرآن

 است کرده ذکرشناساند  می شوهر بر زن ۀسجدحق مرد بر زن را نزدیک به مرز وجوب 

  ).٢٤- ٢٣/ ٣ ،المعانی روح(

  سویۀ غالب در تفاسیر معاصر) ۳-۲
بایتقر ینگاه با معاصر ریتفاس در

ً
 قطب دیس. میشو یم مواجهتفضیل مردان بر زنان  به نو 

 با زن یمدن تیشخص استقالل و اعمال ثواب و اجر در مرد و زن یتساوبر  هیآ نیا ریتفس در

 نیا با رسد یم نظر به .)٦٤٩/ ٢ ،فی ظالل القرآن، قطب (است کرده اشاره اتیآ ریسا به توجه
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اصال ای ن،یشیپ ریتفاس در مسئله نیا. کند دیمق را زنان بر مردان لتیفض خواهد یم کار
ً

 مورد 

  .داشت رنگ کم اریبسظهوری  ای  بودنشده واقع اعتنا

 وکند  می اشاره مرد و زن متفاوت فیوظا و یروح و یجسم یاستعدادها بهسید قطب 

 نیا بر یو. داند می مردانمذکور در آیه برای  یها یبرتر و ها اوتتف نیا لیدل را یعیطب طیشرا

 ظلم زن به داد یم قرار مردان بر امّقو را زنان خداوند اگرها   همین تفاوتلیدل به که است باور

 تیجاهل در ها خانواده یبرخ مشکالت لیدلنیز  را یفطر ۀقاعد نیا از یچیسرپ او. بود کرده

اصال اکه یپیشین  ریتفاس رغم بهنیز، . داند یم) نگ غربییعنی فره( دیجد و میقد
ً

 یها یبرتر 

 و یریپذ انعطاف عاطفه،صراحت  به دادند، یم را آن احتمال فقط ای کردند ینم مطرح را زنان

  ).جا همان(شناساند  می مردان بر زنان یها یبرتر را کودک یازهاین برآوردن در سرعت

 که دهد یم حیتوض و دیآ یبرم یبرتر و بودن امّقو یبرا یودیق انیب درصدددر ادامه نیز  یو

 ندارد یاستقالل و تیشخص چیه جامعه و خانه در زن که ستین معنا نابد قوامیت نیا

 حضور زنان مسائل به نسبت دیجد یگفتمان در که دهد یم نشانوی  حاتیتوض. )جا همان(

 نبوده مطرح مفسران یبرا نیا از شیپ که است یدیجد سؤاالت به ییگو پاسخ یپ در و اردد

  .کند یم فهیوظ احساس زنان از دفاع یبرارو  است و ازهمین

 به سخت امور انجام در خداوند که داند یم ییها ادتیز یمعن به را لیتفض یی نیز،طباطبا 

 جهینت لیتفض تیعموم چنین از هم. کند می دیمق را آن ینوع به ترتیب، بدین. است داده مردان

 مردان نوعوصفی برای  و ستین زن بر شوهرومت میقبه معنای  فقط قوامیت مردان که ردیگ یم

 ۀاراد و یمال و یفرد استقالل یناف را زن بر مرد بودن میچنین ق هموی . است زنان نوعدر برابر 

 احساساتنکردن ارزش  رد ضمن اسالم، که کند یم برداشت هیآ ازنیز، . داند ینم زنان یشخص

 ییطباطبا. است آنان ازیامت تر بیش عقل داشتن که چرا ؛سپارد یم مردان به را امور زمام زنانه،

به  زنان و ند ممتاز ازنان از عواطف ضعف و رومندترین عقل داشتن به مردان ۀفیطا دیگو یم

 کنند یم مطرح را دوطرفه یبرتر کی ترتیب، بدین .شوند  شناخته میتر بیش ِعواطف و تر کم ِعقل

یی، طباطبا (شود یم زنان یبرتر باعث گر،ید لحاظ از و مردان یبرتر باعث لحاظ، کی زا که

  ).٣٤٧ ،٣٤٤- ٣٤٣/ ٤ ،المیزان

 یبرتر کهکند  می اشاره نکته نیا به تنها مختصر اریبس یبحث ضمن یاصفهان  امینبانو
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 و عقل رد یحت زنان یبرخبسا  ه اغلب مصادیق است؛ وگرنه، چه امری ناظر بزنان بر مردان

جا  در این). ٦٣/ ٤ ،العرفان مخزن، نیام (باشند داشته یبرتر مردان یبعض بر یبدن یروین

نشان داده، و  یرنگ کم اریبس توجه زنان حقوق مباحثبینیم که بانو امین به  برخالف انتظار می

  .تنگرش مفسران کهن را پذیرا شده اس

را طفیل آفرینش مرد  زنلقت گاه خ که متقدم ریتفاس خالف بر هیمغن جواد محمد

 معتقد او. ماند ینم استوار مرد بدون ای زن بدون یزندگکند که  نمایاندند به این تصریح می می

. بود یکافجنس  کی ء خدا به خلقاکتفابودند  یمساو جهات ۀهم از مردان و زنان اگر است

 نیا با ایگو و داند یم اتیح منطق مخالف را زیچ همه در مرد و زن نیب واتمسا به دعوت یو

 یبرتر هیآ منظور است معتقد ییطباطبا خالف برنیز، ! زند یم ها ستینیفم به یا هیکنا سخن،

 یو. است بحث مورد شان همسران بر شوهران یبرتر که بل ؛ستین زنان مطلق بر مردان مطلق

انگارد  یز محتمل میاین را ن وداند  ِتر مصادیق می و نتیجۀ نظر به بیشاغلبی  را لیفضحکم ت زین

-٣١٤/ ٢ ،الکاشف، هیمغن(یی داشته باشند ها یبرتراز برخی جهات بر مردان  یزنانکه گاه 

٣١٥.(  

 به توجه با دیگو یم زنان بر مردان لیتفض مشهور یۀنظرنقل و پذیرش  ضمنالله   فضل

 حضور رب یمبن ما اتیتجرببا توجه به  و ،جوانب اکثر در ردم و زن یبرا یمساو عاتیتشر

 عقل زانیم که شود یم مشخص مردان یپا هم یاجتماع و یفکر یها عرصه در زنان از یاریبس

 یسلب یۀناح از شده، ذکر زنان عقل نقصان عنوان به اتیروا در آنچه اما ؛است برابر مرد و زن

 نیاالله  فضل مقصود ایگو ).٢٣٦- ٢٣٥/ ٧ ،رآنمن وحی الق، الله فضل (یجابیا نه است

 حجاب کاربرد، ۀمرحل در یول ؛است سان کی مرد و زن عقل ثبوت ۀمرحل در که است

مخصوصا ــ احساسات
ً

  .شود می زنان در عقل یحداکثر کاربرد مانع ــ یخانوادگ مسائل در 

 شده اشارهایشان  نحرافاامکان  به زین زنان شهادت از قرآنبحث  درافزاید که  الله می فضل

 احساسات ریتأث تحت تر کم که است نهمی مردان یبرتر لیدل ب،ترتی بدین. آن تیحتم نهاست 

 و حمل وضعمثل  زنان یبدن یها یژگیوشود که  او در ادامه نیز یادآور می. رندیگ یم قرار

دان بر خانواده  و مدیریت مرشود یم مردان تیحما به او ازین باعث هم فرزند تیترب و یردهیش

  ).جا همان(ند ک و سرپرستی امور زنان را ضروری می
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  تأکید معاصران بر کرامت زنان) ۳-۳
 مردان بر زنان یاحتمال یها یبرتر به یا اشاره یحت انهیم و متقدمهای  سدهاغلب مفسران 

 صفات دهد که این رویکرد در دوران معاصر تغییر کرده، و توجه به شواهد نشان می. کردند نمی

نتیجه آن شده است که . ود گسترش یافته استش ارزشمندی که در زنان بیش از مردان یافت می

یند، یا مثال تفضیل مردان بر زنان  مفسران دیگر کم تر از برتری وجودی مردان بر زنان سخن بگو
ً

بینانه و متناسب با میل فطری دو جنس و مدیریت آن بشناسانند یا مثال ت را حکمی واقع
ً

عبیر 

یل مردان بر زنان که به معنای کلی تفضیل را نه به معنای تفض» فضل الله بعضهم علی بعض«

  ،من هدی القرآنی، مدرس: برای نمونه، بنگرید به (های دیگر بگیرند ها بر انسان برخی انسان

٧٤-٧٣/ ٢.(  

 یبرترای شوند و آن را به معن پذیرا می را زنان بر مردان یبرتربرخی مفسران نیز گرچه 

 و وجوداز  حراست یبرا را نتیجۀ حکمت الهی دانند، چنین تفضیلی می یفکر و یبدن ،یعقل

وی با . از آن جمله صادقی تهرانی است. دانند شان می یازهاین و حقوق هیکل درزنان  کرامت

کید بر این که  » شد ینم واجب آنان بر مردان بودن قوام بودند، ینم تیحما ستهیشا زنان، اگر«تأ

گوید  صراحت می  زنان هم تأکید کند و بهخواهد بر حقوق متقابل و کرامت ذاتی نوعی می به

افضل  جهات یبعض در زین زنان دارند، لتیفض جهات یبعض در زنان بر مردان که طور همان

  .)٤٢-٣٦/ ٧ ،الفرقانی، تهران یصادق(هستند  مرداناز 

 یستگیشاآن را نتیجۀ  که بل ؛داند ینم مردان بودن ذکور خاطر به فقط را بودن امّقوصادقی 

 تیقوامی ستگیشا نیا فقدان صورتگوید در  او می. است دانسته تیمسئول نیا یبرارد جنس م

مثال( قرآن اتیآ دیگر به اشاره با صادقی .گردد می ساقط طرف دو از ای شود یم عکس
ً

/ نحل 

. ستین لتیفض و ثواب در مردان یبرتر ،لیتفض از منظور که کند یم مطرحنیز  را نکته نیا) ٩٧

 مانند را زنان بر مردان تیامّقو و تیوال وداند  می خداوند حکمت را ها لیتفض نیا لیدلنیز، 

 لیتفض کند یم تالش ینحو به یحت یو. َشناساند می مصالح تابع و محدود ها، تیوال ریسا

 سعادت و یراحت گر،ید طرف از و ،تر بیش تیمسئول و لغزش و دردسر یۀما را زنان بر مردان

  ).٤٢-٣٦/ ٧ ،الفرقانی، تهران یصادق(بازنماید  زنان یبرا

های مفسران به تفضیل مردان باید بگوییم که  بندی از بحث نگرش گونه، در مقام جمع این
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اصال و است زنان بر مردان یبرتر یرو تمرکز متقدم ریتفاس در
ً

 مردان یبرتر عدم موارد از یبحث 

 به نسبت زنان در یبرتر یها یژگیو وجود احتمال ای امور یبرخ در زن و مرد یتساویا  انزن بر

 کچون ی هم مردان به نسبت زنان برتر یها یژگیو یبرخ معاصر،؛ اما در دوران ستین مردان

 درکه   نکتۀ دیگر این.شود یم مطرح زنان به نسبت مردان برتر یها یژگیو کنار در ینیع تیواقع

 زنان بر مردان مطلق یبرتر یمعنا بهرا  لیتفضشد که  گرایشی به آن دیده می پیشینیان ریتفاس

ها به سمت  عکس، کوشش شود و به می رد و نقد هینظر نیا معاصر ریتفاس در امابدانند؛ 

 نشان گرید اتیآ به توجه باسان که  رود؛ آن می لیتفض نیا یبرا یودیق ۀارائ و دادن نشان محدود

 به توجهکه با  تۀ آخر هم ایننک. هستند کسانی اعمال ثواب و اجر کسب در مرد و زن شود داده

 مفسرانشود که  گاه دیده می سم،ینیفم یها بحث و زنان حقوق و مسائل در دیجد گفتمان طرح

 ابعاد ۀهم درو زن  مرد یتساو مانند آرائی مقابل در یریگ موضع و ییگو پاسخمقام  در معاصر

  .اند برآمده

  مقایسۀ نحوۀ پردازش بحث. ٤
شود اختالف رویکردشان با  مفسران یگانه جایی نیست که میها و تفاسیر  تفاوت بیان

نحوۀ ورود مفسران به بحث از یک آیه، میزان حجمی که به بحث از آن . دیگر را بازشناخت هم

انند حاکی از تو کند همگی می دهد و پیوندی که میان آن با مسائل دیگر برقرار می اختصاص می

م در آخرین مرحله از مرور تاریخی آراء مفسران به تفاوت اکنون بنا داری. نوع نگاه مفسر باشند

  .ایشان در نحوۀ پردازش بحث توجه کنیم

  ها دربارۀ تفضیل حجم بحث) ۴-۱
 تواند یم نخست از آیۀ قوامیت دربارۀ بخش مختلف ریتفاس مباحث حجم سهیمقا

 و یمعمول عکس، به ای مفسر آن یبرا هیآ نیا بودن زیبرانگ الشچ ای تیاهم ۀدهند نشان

توضیحات مفسران کهن دربارۀ این آیه هیچ نشانی از آن ندارد . دیده شدن آن باشد یرچالشیغ

مؤلفان این . اند که در مقام تفسیر آن خود را در قیاس با دیگر آیات گرفتار چالشی مهم دیده

 مطرح هیآ نیا در یخاص مسئله ایگو. اند کرده هیآ نیا ربارۀد مختصر اریبس ییها بحث ریتفاس

 یرو باشد ازیننیست که  به  ٰیمبتلای  همسئل هیآ نیا موضوعات و است روشن زیچ همه و، نشده
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  .کنند یا ژهیو تمرکز آن

 )٣٨- ٣٧/ ٥ ،جامع البیان(دهد  می ارائه کوتاه یبحث قوامیت ریتفس در یطبربرای نمونه، 

/ ١ ،بحرالعلومی، سمرقند (است کوتاه اریبس هیآ از بخش نیانیز دربارۀ  یقندسمرو گفتار 

 زیچ همه ایگو. کند می ارائه هیآ از گذرا و مختصر اریبس یریتفس زین یطبرس ).٣٠٠- ٢٩٩

مجمع ی، طبرس (بشود تمرکز آن یرو باشد ازین تانیست  مطرح یخاص ۀمسئل واست  روشن

 ،الکشاف( یزمخشر و) ٣٤٩-٣٤٨/ ٥ ،الجنان روض (یراز ابوالفتوح). ٦٩-٦٨/ ٣ ،البیان

 نیا ریتفس در متوسط یحجمبا  یبحثشان از دیگر آیات،  در قیاس با بحث زین) ٥٠٦-٥٠٥/ ١

رسد  نیز که به طول بحث مشهور است وقتی به این آیه می یراز فخر. اند کرده مطرح هیآ

بحث بیضاوی نیز بسیار ). ٧١-٧٠/ ١٠ ،التفسیر الکبیری، راز فخر(سخنانی اندک دارد 

  ).٧٣-٧٢/ ٢ ،تنزیلانوار ال(مختصر است 

اگر احکام فقهی مستخرج از آیه را از بحث ابوحیان اندلسی کنار بگذاریم، بحث او نیز 

همین ). ٦٢٣-٦٢٢/ ٣ ،البحر المحیط، انیابوح(تعلیل قوامیت مردان بسی کوتاه است 

 ؛٢٢٩/ ٢ ،التفسیری، ثعالب(کنند  دنبال می زین یلوسآ و یجیاله ،یکاشان ،یثعالبرویکرد را 

ی، آلوس ؛٤٧٠-٤٦٩/ ١ ،تفسیری، جیاله فیشر ؛١٩-١٨/ ٣ ،منهج الصادقینی، کاشان

تر پیش   بحث دربارۀ اسباب و علل قوامیت مردان در این آثار کم).٢٤-٢٣/ ٣ ،المعانی روح

رسیم با  فاسیر دوران معاصر میبرعکس، وقتی به ت. آید که از حدود یک صفحه تجاوز کند می

  .شویم رو می ایی طوالنی دربارۀ جزئیات مختلف آیه روبهه صفحات پیاپی و بحث

  پیوند زدن بحث به مسائل اجتماعی) ۴-۲
تمایز مهم و آشکار دیگر تفاسیر کهن با تفاسیر نو در پیوند زدن بحث به مسائل اجتماعی 

 هیآ نیا یخانوادگ حداکثر و یفرد یها نبهج به تر بیش کهقدیم  ریتفاس خالف بر. است

 و ،بوده یاسالم جامعه در خانواده به جامع ینگاه ارائه دنبال به معاصر ریتفاس ند،ا پرداخته

 نیا در را خود ریتفسدهند و  قرار یاجتماع مباحث یبرا یا هیپا را خانواده بحث اند کرده یسع

  .کنند ارائه فضا

 اسالم در خانواده گاهیجا باب در یا مقدمه هیآ ریتفس شروع از قبل قطب دیسبرای نمونه، 

ورود به . کند ترین نهاد اجتماع تأکید می چون کوچک  و بر اهمیت خانواده همکند یم مطرح



ش ـــــــــــــــــــــــــــ۱۳۹۹نامۀ نقد آراء تفسیری، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان     پژوهش ۱۳۶

  

 یدادهایرو از تیتبع به مفسر، نیا نگاه در خانواده مبحث تیاهم یایگو هگستردچنین  یبحث

 و زن روابط و خانواده به مربوط اتیآدیگر  کند یم تالش او. است معاصر گفتمان و یاجتماع

 کی بهبتواند  تابازنماید  اتیآ نیا از قرآن به قرآن ریتفس ینوع ونیز مورد توجه قرار دهد  را دمر

 تر مهم و باالتر را خانوادهنهاد  نهاد اجتماعی، چندهایی از  نمونه ذکر باسپس . برسد جامع نگاه

 ییها حثب و مرد و زن یاستعدادها تفاوت نییتب باکوشد  می وکند  ی میمعرفها   آنۀهم از

-٦٤٨/ ٢ ،فی ظالل القرآن، قطب (دهد حیتوض را زن بر مرد تیقوام لیدل شناسانه، روان

٦٥٢.(  

بایتقر زین ییطباطبا
ً

مثل قدما  را خودهرگز  وا. کند می مطرح باره نیا در یا گسترده بحث 

فا در حد تعلیل داند که دامنۀ بحث را صر مقید نمی
ً

 از طباطبایی. محدود کند هیآ نزول سبب

منافع و  به یجامع نگاهکوشد  می وکند  می یریجلوگ مردان نفع بهتفضیل  شدن طرفه کی

گرچه  زین هیمغن ).٣٥٢-٣٤٣/ ٤ ،المیزانیی، طباطبا (باشد داشته دو هرجایگاه زن و مرد 

 و دارد توجه زنان حقوقمسائل  به، هدد یم ارائه ییطباطبا و قطب دیس از مختصرتر یبحث

کامال
ً

پدید آورد  دیجد گفتمانخواهد تفسیری در مقام رویارویی با  می که ستا مشخص 

  ).٣١٦-٣١٣/ ٢ ،الکاشف، هیمغن: بنگرید به(

صفحه، و موضوع اصلی بحث در آن هم  ١٠ حدود درو  تر مفصلاز همه الله  فضلبحث 

کید بر نقش زن و مرد در خانواد ی چون یک نهاد اجتماع ه و اهمیت و جایگاه خانواده همتأ

اساساهم  یمدرس ).٢٣٧-٢٢٦/ ٧ ،من وحی القرآن، الله فضل(است 
ً

 رمجموعهیز را هیآ نیا 

/ ٢ ،من هدی القرآنی، مدرس(جای داده است  قرآن در یاجتماع حقوقخودش دربارۀ  بحث

 اتیروا و اتیآ مدد به خانواده باب در جامع یبحث ارائه در یسع زین یتهران یصادق. )٧٥- ٧٣

 این میزان اختصاص به حجم در ).٤٤- ٣٦/ ٧ ،الفرقانی، تهران یصادق(ارد د نهیزم نیا در

در  به ٰیمبتل و مطرح مسائل از زنان حقوق و خانواده بحثدهد که  تفاسیر معاصر نشان می

تر بنگرد و بر  دقیق ائلسم نیا با مرتبط اتیآدر  کهبیند  می ازین مفسر و است معاصردوران 

  .کندپردازی  ها نظریه زمینه نیا در شده مطرح ِدیجد اتیجزئ دربارۀ قرآناساس 

 یبانو میداشت انتظار.  بانو امین اصفهانی استمخزن العرفانیگانه مورد خالف انتظار، 

کند  رحمط هیآ نیا بارۀدر گسترده یبحث معاصر، ۀدور در حضور زین و بودن زن لیدل به یاصفهان
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 ارائه مختصر اریبس یحیتوضوی  انتظاراین  رغم به اماوارد شود؛  یتر بیش اتیجزئ در و

 ،العرفان مخزن، نیام: بنگرید به (استکرده  اجتناب مفصل یاجتماع یها بحث از و ،نموده

 و خانواده مباحث و برد یم سر به شیپ ه سدچند درنویسندۀ این تفسیر  انگار ).٦٣- ٦٢/ ٤

  .است کرده عبور هیآ یرو از گذرا یصورت به لیدل نیهم به و ستین مطرح شیبرا زن حقوق

  هجینت
 سورۀ ٣٤عبارت آغازین آیۀ  از مفسران فهمتوان دریافت که  چه گفته شد اکنون می برپایۀ آن

، و بوده همراه ییها بینش و فراز با خیتار طول درــ .. .النساء یعل قوامون الرجالنساء ــ 

مخصوصا
ً

 دچار سمینیفم و زنان حقوق ارۀدرب دیجد گفتمان ییدایپ به توجه با معاصر دوران در 

 یودیق ذکر، هیآ رامونیپ ها بحث شدن تر گسترده  این تحوالت خود را در.تحوالتی شده است

نزول یادشده برای آیه که از  چون سبب توجهی به مباحثی هم توجهی و کم ، و بیمتقدمانآراء  بر

  .گر کرده است شد جلوه بسیار مهم تلقی مینگاه قدما 

 به مفسران توجه برتوجه  قابل یریتأث زنان حقوق از دفاع گفتمان رسد یم ظرن بهنیز، 

سان که برخالف ادوار پیشین دربارۀ این بحث کنند که آیا مراد آیه  ؛ آناستآیه نهاده  اتیجزئ

تفصیل مطلق جنس مرد بر زن است یا صرفا این برتری ناظ
ً

ر به روابط زناشویی و محدود به 

های احتمالی زنان در قیاس با  به همین ترتیب، توجه به قابلیت. ی استحدود زندگی خانوادگ

کند، در دوران معاصر  رنگ پیدا می های میانه ظهوری کم مردان نیز که نخستین بار در سده

ذکور در آیه سنجیده گیرد و نسبت آن با حکم م چون واقعیتی عینی موضوع بحث قرار می هم

 نیااز  معاصر ریتفاسدر  شناسانه روان و یاجتماع مباحث حجمدر پایان باید گفت . شود می

کامال هیآ
ً

 و زنان حقوق دیجد گفتمان ییدایپتوان برایش دلیلی غیر از  نمی و است سابقه یب 

  . جستخانواده
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