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 یقرآنتت واژگتتا  یمفهتت م تحتت   و انباشتت 
: یمت رد  یرسبر)ریتفاس در خان اده دربارة
 (نش ز ح زة واژگا  و  یق ام

 28/6/1400تاریخ تأیید:                                                        26/2/1400تاریخ دریافت: 

 
 یلهبر عالس ندفریبا 

  ـ خانواده و زن پژوهشکده اریاستاد
  

چکیده
 جیتـدر  بـه  ،یاسـم   علـو   حـوز   در فـا  یألت نتری پرسابقه از یریتفس یها کتاب
 و یاجتمـاع  ،یفلسـف  ،یعرفـان  ،یـی روا ،یادبـ   تنوع های شیگرا با و افتهی توسعه

 بـا  کـه  بافـت  و  ـتن  انیـ   تعا ـ   بـه  توجـه  بـا . انـد  پرداختـه  ا یآ شرح به یعیطب
 نیــا رد،پــ ی ی ــ صــور  او یرشــناختیغ و یشــناخت عناصــر و  ؤلــ  وســاطت

 تـا  اسـت  تحـو   نیا یبررس  قاله نیا  وضوع. اند کرده جربهت را یتحول ها کتاب
 بـا   ـرتب   واژگـان  یرو بـر  ی فهـو   تحو  ای یانباشتگ نا  به ای دهیپد ایآ میبدان

 بـر  ـ یخیتـار  یتـوال  بـه  توجـه  با - کتب یبررس از. ریخ ای است داده رخ خانواده
 نیـ ا از یشـمار  ر دربا ی فهو  تحو  ای یانباشتگ ریاخ سا   صدوپنجاه تا دآی ی 

 هـا   ثـا   قالـب  در  فسران یفرهنگ های تیذهن یبرخ جیتدر به و داده رخ می فاه
 گـر ید ای پـاره  گـرفتن  دهیناد و ا یروا از ای پاره به استناد با ای آنها حا یتوض ای
 بـه  یانباشـتگ  نیـ ا. اسـت  شـده  القـا  هـا  کتاب نیا  خاطبان به لفظ ی عنا عنوان به

 شیپـ  تا ا یآ  یذ در توان ی  را  حور سلطه نسبتاً مِی فاه یجیتدر انضما  ی عنا
 در قابـ ، . کـرد  اثبـا  ( سـنت  اهـ   ریتفاسـ  طورعمده به) ریاخ سا   صدوپنجاه از

 ا یـ ادب کـه  دهنـد  ی ـ  گـاار   را یگـر ید تحـو   ریـ اخ سـا    صدوپنجاه ریتفاس
ــهی داراجو ــر ان ــاع و ت ــری یاقن ــه را ت ــ کــار ب ــد ی  ــد  کــه برن  واژگــان دربردارن

 عوا ـ   ریتـأث  تـوان  ی  برهه هردو در. است خانواده و زن نةیز  در تری جانبدارانه
 واژگـان  و تیـ قوا   قالـه،  نیا یبررس طةیح. کرد اثبا   ریتفاس در را یرشناختیغ

 .است نشوز حوز 
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 واژگان كلیدي: 
 ت،یـ قوا  خانواده، ،یرشناختیغ عناصر  فسر، ،ی فهو  تحو   فهو ، انباشت
  .نشوز

مسئله ا یب:  مهمقد
ای ازجمله  فسر تابعی از شرای  فرهنگی ز ان خویشـتن و فهـم او   این  سئله که هر نویسنده

پندارد در انکارناپ یر است. اگرچه هر اندیشمندی  ی طورکلی   تأثر از ا ر تاریخی است، به
د؛ زیرا کند، چنین ا ری بداهت نداراندیشد و قضایای حقیقی تولید  ییک وضع  تمایا  ی

 افتـد. آنهـه هر نوتیـک را شـک  داد، بـاور بـه  داخلـة       وضع تجریدی برای فهم اتفاق نمی
از را باخ تـا گـادا ر    -پردازان هر نوتیکی عوا لی چند غیر از عنصر  تن است که همة ایده

انـد. افـاون بـر ایـن،     بر اساس همین باور به دنبا  رو  یا  بنایی برای استنطاق  ـتن بـوده   -
یر  تن  قـدس قـرآن  یـان  سـلمانان همـواره از اهمیـت ویـژه برخـوردار بـوده و بـرای           تفس

 صونیت فهم آن، آ وختن علو  و رعایت قواعدی الاا ی بـوده اسـت کـه ایـن ا ـر بیـانگر       
 ا کان دخالت عناصر خارجی در فهم  تن است.

اوند دسـت یابنـد و   توانند؛ بلکه باید به  راد اصلی خدتنها  ی  فسران قرآن باور دارند نه
هـای تفسـیری بـرای    این  راد از  عنای ظاهری لفظ تا بطـن کشـیده شـده اسـت. پـ  رو      

تـر از  سـئلة   اند.  سئلة هر نوتیکی  فسران قرآن کریم پیهیـده کاهش خطای فهم رایج شده
سایر علو  انسانی و حتی فهم  تون عهدین اسـت. علـت ایـن ا ـر نیـا وجـود سـه طـر  در         

ــد اســت و در چــارچوب   فراینــد فهــم ا ســت: یکــم،  ــتن  قدســی کــه گوینــد  آن خداون
که نسبت به  ـتن او   فسـر و بـرای  ـا      ایدئولوژیکی باید فهمیده شود. دو ،  تون تفسیری

شوند و  ا دربار  آنها در پی فهم دو چیا هسـتیم:  قـدار  طابقـت آنهـا بـا       ؤل  قلمداد  ی
اند و دیگری تأثیرپ یری آنهـا از عناصـری   یفهمی بشر فرض که همه  تن  قدس با این پیش

خواهـد  ـتن   غیرشناختی اعم از شخصی و تاریخی. سو ، خویشتن که با وساطت تفاسیر  ـی 
 قدس وحیانی را بفهمد و بر اساس آن عم  کند که خود نیـا از عناصـر غیرشـناختی بـری     

 ها و  عیارهایش  طابق تاریخ خود اوست.نیست و  حک
خواهـد  ارائة روشی برای تشخیص سره از ناسره نیسـت؛ بلکـه  ـی    این پژوهش در صدد

بداند در خ  تاریخی پیدایش دانش تفسیر قرآن، تفاسیر در  سیر فهـم  ـراد  ؤلـ  اصـلی     
گمـان عوا ـ  گونـاگونی در    اند یا خیر. بـی  کتاب  قدس از  تن و  حتوای آن فاصله گرفته
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کـه خـود  تـأثر از اوضـاع تـاریخی و بافـت        ز ینه اثرگ ارند؛ ولی عا   عاطفـه و اراده   این
هـای  و بـه شـک    1توانند با رسوب در فهم او بـه صـور  پیشـینی    فرهنگی ز ان  فسرند،  ی

توان عناصـر غیرشـناختی نا یـد. افـاون بـر ایـن یـک        کنند. این عوا   را  یگوناگون بروز 
یـد  ـورد فهـم     فسر قرآن  مکن است برداشت اختصاصی خود از یک آیه یـا دلیـ  و یـا ق   

ای در نظر گیرد و فهم خـود را در قالـب   واژه یا گاارهخود در یک فرهنگ را  عنای اصلی
که  مکن اسـت یـک  ثـا  رایـج در عـر        ای وارد کند؛ همهنانقضیة حقیقیه در ذی  آیه

در شرح  راد خود به کار گرفته، به  رور ز ان بخشی از  عنا یا  صطلح لفـظ   ز ان  فسر که
 شود.

برنـد،   ی به کارهایی که نویسندگان و پدیدآورندگان دانش  یان  صادیق و  ثا  ایندر
کنـد، تیییـرا    هـایی کـه هـر  فسـر بـرای بیـان  ـراد آیـا  بیـان  ـی          تأثیر ویژه دارند.  ثا 

نمایاند؛ چیای که در بررسی تحو  ادبی و واژگانی تفاسیر زیـاد  اجتماعی هر ز ان را باز  ی
تر برای بیان  صداق عدالت در رعایت حقـوق  برای نمونه تفاسیر قدیمی  شاهده شده است.

افاون بر آنهـا   - ظم کنند و تفسیری  انند زنان به تقسیم عادالنة نفقه و حق بیتوته اشاره  ی
 -آن  قداری کـه اقنـاع آنهـا در اختیـار و اراد   ـرد اسـت        -های عاطفی زن به نیاز ندی -

زبانی را نیا بـه عنـوان  صـادیق عـدالت     رویی و خو  انند خو  اند و  واردی توجه کرده
توجـه بـه نیـاز     المیـاان عم ه نیـا در   (.770ص ،2ق، ج1425)سید قطب، برند مکن نا   ی

اســت  عــاطفی را در ردیــ   ســتحبا  همســرداری در شــرای  تعــدد زوجــا  یــاد کــرده 
 (.102، ص5تا، ج)طباطبایی، بی

 اسـت،  نبـوی  سـنت  یـا  الهـی  کـم   تبیین و شرح  قا  در ندهنویس که ز انی ا ری چنین
های بارگان دانش که سـلطة علمـی   پیا دهایی که پ  از نوشته دارد؛ پیا دهایی  فسر  انند

گونـه اندیشــمندان افــاون بــر   دهــد. ایــنبـر دانشــمندان پــ  از خـود دارنــد، بیشــتر رخ  ـی   
آورنـد کـه  اننـد قالـب،     ا پدید  ینی ذهنی سازند، الگوهایدر علم  ی های نوی که نگر 

 
: ر.ک: بابـک  ایـن ا ـور پیشـینی )    . در صدد نیستم نظریة هایـدگر را دربـار   1

( دقیقاً بر ا ور  وردنظر  تطبیق کنم که یک البدیت برای نبـود ا کـان فهـم قـرآن بسـاز ؛      96 -95، ص1380احمدی، 

شـائبه بـا بیشـترین تطـابق بـا  ـتن       تواند او را از فهم بیان دادن قوّ  این عناصر بر ذهن  فسر است که  یبلکه  راد  نش

 قرآن دور کند.
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 گیرند. ظر  تفکر دیگران قرار  ی
-تعبیر کـرده « انباشت  عنا»دهد که برخی  نتقدان از آن به در این حالت، اتفاقی رخ  ی

ویژه اگـر خـ  دانـش دچـار تحـو  و چـالش        دهد؛ به اند. انباشت  عنا در طو  ز ان رخ  ی
است که  فاهیم ذهنی  فسـر بـر  عنـای اصـلی واژه یـا      انتقادی نشود. انباشت  عنا بیانگر این 

تربیتـی   - فهو ی تحمی  شوند. این  فاهیم  مکـن اسـت تحـت تـأثیر شخصـیت فرهنگـی       
های غالب بـر جا عـة علمـی دانـش  وردبررسـی  )عناصـر        ؤل ، عر  جا عة او یا نگر 

 غیرشناختی( باشد که در این نوشتار، دانش تفسیر قرآن است.
دهد.  مکن اسـت در ترجمـه یـا تفسـیر     های گوناگون رخ  یو ی به شک انباشت  فه 

یک لفظ یا  ضمون از واژگانی بهره گرفته شود که بار  عنایی خاص یا  عنـایی شـدیدتر از   
 عنای  ستقیم کلمه دارند. گاهی نیا  ضمون یا  عنای  وردنظر نویسـنده بـا توجـه بـه بافـت      

حد تکرار یا ترجیح داده شود یا آنکـه از واژگـان    فرهنگی و اجتماعی ز ان  ؤل ، بیش از
خاصی در ترجمه استفاده نشود و یا  صادیق  وردنظر نویسـنده بـر اثـر تأکیـد یـا تکـرار بـر        

از برخـی روایـا     ترجمة اصلی کلمه  سل  شوند یا در تفسیر  ضمون به صور  گاینشـی 
داری شـود. گفتنـی اسـت    ای دیگـر خـود  بیشتر استفاده گردد و به طور عمدی از ذکـر پـاره  

دهد؛ بلکه  عنـا و  فهـو ی کـه    ای تدریجی است، رخ نمیگاهی انباشت  فهو ی که پدیده
شود. در این حالت،  عنایی که بـا یـک  ثـا     آید،  تحو   یدر توضیح و شرح واژگان  ی

شـود و بـا کمـک    هـا بـا لفـظ  قـارن شـده بـود، رهـا  ـی        یا با استفاده از یک روایت،  د 
 شود.کند، واژه در  عنای دیگری به کار گرفته  یی که  فسر اقا ه  یشواهد

ترین بررسی این  هم در تفاسیر اسم ی ضروری است؛ زیرا از یک سو قرآن کریم  هم
-فرد در هـدایت بشـر اسـت کـه  بـانی انسـان       اثر  ورد اتفاق  یان  سلمانان و سند  نحصربه

ــة ایــدئولوژی اســم ی ا  ســت. هــر  کتــب و  درســة علمــی در حــوز   شــناختی در آن، پای
بنـدی فلسـفی، کم ـی، اخمقـی و فقهـیِ اندیشـة اسـم ی        کشورهای اسم ی که به صور 

دهـد. بـه همـین  نظـور، بررسـی خـ        پرداخته، از این کتاب تأثیر گرفته و به آن ارجاع  ـی 
تفکر ناب در  ها دربار  وحی الهی همواره ضرور  دارد تا در حد  قدور بتوانتولید اندیشه

اسم  را از تحمی  سمیق بشری حفظ کرد. از سوی دیگـر اگرچـه  سـئلة زن و خـانواده از     
 شـاهدا  عینـی در جوا ـع     های  هم  یان  رزهـای فرهنگـی قـدیم و جدیـد اسـت،     چالش

های نادرست بـه خـانواده بـه دو    ای نگر دهند نگاه فرودست به زن و پارهاسم ی نشان  ی
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 شود.یعنی قرآن و سنت اسناد داده  ی نبع  هم دین 
عبار  از ایـن اسـت کـه     بر اساس ضرور  فوق، پرسشی که این نوشتار را سا ان داده،

طور شـخص در حیطـة قوا یـت و نشـوز(،      های تفسیری دربار  ادبیا  خـانواده )و بـه   کتاب
اصـلی  ای که به انباشت )تـراکم  عـانی بـر لفـظ کـه بـه فرا وشـی  عنـای         تحوال   فهو ی

اند یـا خیـر. دغدغـة اصـلی بـرای سـا ان       بینجا د( یا تیییر  عنا  نجر شده باشد، تجربه کرده
دادن به این پژوهش صرفاً بررسی وقوع یا عد  وقوع انباشت  فهو ی در تفاسیر دانشـمندان  
 سلمان است؛ اتفاقی که  نشأ آن لیت یا احادیث  عتبر نیست؛ چه اینکه درواقع ایـن  سـئله   

وان یک ا ر تاریخی در بستر آثار  فسران قرآن کریم  ورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؛     به عن
تنها با واژگان، بلکه بـا  ضـا ینی کـه     هایی که خاستگاه تحلی  آنان قرآنی است که نه کتاب

 کند.های لیویان را نیا اصمح  یکند، برداشتدر سیاق و با کمک قیود القا  ی
ی از آثـار تفسـیری از قـرن دو  هجـری تـا عصـر حاضـر را        برای رسیدن به پاسخ، بسیار

ها از  شارب گونـاگون تفسـیری    ایم با توجه به توالی تاریخی کتاب بررسی کرده و کوشیده
هـای  ورداعتنـای    آوری کنیم. درنتیجه  سـتندا  ایـن تحقیـق از کتـاب    شواهد خود را گرد
ای خـالی نیسـت. تفکیـک  یـان     های  یانی و آثار  تـأخر  هـم هـر سـده     تقد ، تفاسیر سده

سنت در بررسـی آغـازین بـرای نویسـنده اهمیـت       های تفسیری دانشمندان شیعه و اه  کتاب
 1نداشته اسـت و بـه همـین سـبب بـا توجـه بـه تـوالی تـاریخی از آنهـا اسـتفاده شـده اسـت.             

حا  پ  از بررسی روشن شد تفاو   همی در ادبیا  و نوع تعـابیر  فسـران شـیعه و     درعین
ریشـه ادبیـا  سـلطه     ،نی وجود دارد که با توجه به  نابع و ارجاعـا   علـو  خواهـد شـد    س

ها، آیـا   ـرتب  بـا دو  وضـوع     آوری داده برای گرد . حور  نابع تفسیری اه  سنت است
ای که در این نوشـتار بـه لحـا     آوری و  تن تفاسیر با دقت  طالعه شده است. تنها نکتهجمع

قسیم تفاسیر به پیش از صد و پنجاه سـا  اخیـر و پـ  از آن اسـت؛     تاریخی اهمیت یافت، ت
-خورد. نکتـه  ها دربار  زن و خانواده به چشم  ی زیرا تیییر چشمگیری در ادبیا  این کتاب

بندی  هم است، تفاو  ادبیا  نویسندگان، تعابیری که بـه  ای که توجه به آن در این تقسیم
ار  آیا  یـا واژگـان  ـرتب  بـا زن و خـانواده بـدون       های آن درب شود، تحلی کار گرفته  ی

 
 تطویـ   از جلـوگیری  بـرای  کـه  آ ده فهرست در که است  نابعی از بیشتر بسیار  وردبررسی های کتاب است . گفتنی1

 ح   شده است. تکراری  وارد فایده، بی
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، «دارانــه جانـب »، «حمـایتگر »داوری  یـان آنهاسـت. بنـابراین واژگـان نگارنـده  اننـد        ارز 
و واژگـان حـوز    « فض »، «قوا یت»و... صرفاً توصیفی و گاارشی هستند. « لطی »، «گانده»

کـه در دو بـر    انـد یـن  قالـه  های  وردبررسی در انشوز زنان )وعظ، هجر و ضرب( حیطه
 اند. سا  اخیر بررسی شده ز انی پیش و پ  از صد و پنجاه 

در تفاستتیر شتتی  از   واژگتتانی و تحتت   بررستتی انباشتتمفی مفهتت می . 1
 صدوشنجاه سا  اخیر

دهـیم  نشـان  ـی   کنـیم و  چند واژ   هم و اثرگ ار دربار  خانواده را بررسی  ی در این بخش
اعتقـادی، علمـی و عرفـی     طو  ز ان پیدایش تفاسیر در بسـتر  ـ اق  چگونه این واژگان در 

هـای    یان تفاسیر قرن دو  هجری قمری کتـاب  اند. دراین فسران دستخو  دگرگونی شده
حجمی هستند که کمترین اضافا  را در شرح و بس  آیا  دارند. شاید همین ا ر سبب کم

ار گیرند یا کمتر آن را نمایانـده باشـند؛   شده باشد این تفاسیر کمتر تحت تأثیر عر  عا  قر
ای  فسـران  ا ا با گ شت ز ان، این دگرگونی و در  واردی تراکم  عنا و اعما  سلیقة پـاره 

بر  فاهیم قرآنی بیشتر شد.

و فضل ق امی . 1ت1

: دربار  این واژه اسـتفاده از واژ  سـلطه و  فـاهیم وابسـته بـه قـدر  در بخشـی از        قوامیت
ق( آ ده اسـت  ـردان بـر زنـان     150) .  سلیمان بن تفسیر  قات خورد. در شم  یتفاسیر به چ

ــل  ــد  س ــ    ان ــد ) قات ــت کنن ــا را ادب و تربی ــا آنه ــن ت ــلیمان،  ب (. 370، ص1ق، ج1423س
را به اه  قیا  بر زن در تأدیـب زن و واداشـتن او   « قوا ون»ق( 310جریر طبری ) .  بن  حمد

اهلل و حقـوق شـوهر تفسـیر کـرده اسـت. در ایـن        فای حقـوق به انجا  تکالی  الهی اعم از ای
یی بـر  ها قو  نق و روایا  -ا ا با تفصی  بسیار بیشتری  -سنت  تفسیر  انند تفاسیر دیگر اه 
سنت نق  کرده که البتـه اسـناد آنهـا بـه صـحابه رسـیده اسـت         تأیید تفسیر خود از طرق اه 

تفسیر از قو  صـحابه بـرای تبیـین آیـا       (. در عباراتی که این37، ص5ق، ج1412)طبری، 
طور طلق )به هر دلیلی(  جوز کتک زدن زنان قلمـداد شـده اسـت؛     آورده، نافر انی زنان به

به بیان دیگر طبق این  تون، دا نـة قوا یـت  ـردان گسـترده اسـت و هـر نـوع تخلـ  زن از         
« واالخ  علـی ایـدیهن  » کند. تعبیردستورهای الهی، زن را سااوار تنبیه بدنی از سوی  رد  ی

های دیگر آ ده نیا به  عنای کنتر  است که بـه صـور     که در این کتاب و سپ  در کتاب
عا  در دا نة قوا یت تعری  شده اسـت. سـمرقندی از  فسـران سـنی سـد  چهـار  هجـری        
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دانـد  سـلطة  ـرد در تأدیـب زن را جـاو  عنـای قوا ـون  ـی        بحر العلـو  قمری نیا در تفسیر 
را بـه  « قوا ـون »حاتم با اسـتناد بـه روایـت، واژ      ابی (. ابن300، ص1ق، ج1416، )سمرقندی

« ا یـر »(. اگرچه توضـیح واژ   939، ص3ق، ج1419حاتم ،  ابی ترجمه کرده است )ابن« ا را»
« قوا ـون »بـا  « ا ـرا »در این تفسیر با تفسیر پیشین یکسان است، بار  عنـای اقتـدار در   « قوا »با 

(، 231، ص2 : ج2008نقش نیست. تفسیر طبرانی )طبرانـی،  تراکم  عنا بی تفاو  دارد و در
حمـو ،   بـن  ) کـی  الهدایة الی بلـو  النهایـة   (،480، ص1تا، جتفسیر  اوردی ) اوردی، بی

ــا ( و 1313، ص2ق، ج1429 ــری  کش ــای ( از واژه506-505، ص1ق، ج1407)ز خش ه
اند. برخی تفاسیر واژگانی  اننـد   فاده کردهاست«  سیطر»و « رعیت»، «والی»، «ناهین»، «آ رین»
« کوشش بلیغ در حفظ زن»، «استبداد در  راقبت»  المحرراند. تفسیر را به کار برده« استبداد»

(، ثعـالبی نوشـته   47، ص2ق، ج1422عطیـه،  را آورده است )ابـن « و  الکیت بر زن میاست»و 
، 2ق، ج1418اظـت از آن )ثعـالبی،   قیا  بر چیای یعنی استبداد در دقـت راجـع بـه آن و حف   

را بـه صـور  جـدی بـه اقتـدار و ریاسـت  عنـا کـرده و در         « قـوا  »کثیر کلمة  ابن (.229ص
ی ادبیا   ؤثر در بیان سلطه، با تفاسیر دیگر تفـاو  چشـمگیری دارد   ریکارگ بهصراحت و 

شـود  ه  ـی و بدین شک  باز هم  عنای قوا یـت از  فـاهیم  ـرتب  بـا اقتـدار و برتـری انباشـت       
(. طبرسی از  فسران شـیعی نیـا قوا یـت را بـه تسـل   عنـا       256، ص2ق، ج1419کثیر،  )ابن

 (.69 -68، ص3، ج1372کرده است )طبرسی، 
بـه  عنـای کسـی اسـت کـه شـخص یـا        « قـیم »های لیت  این در حالی است که در کتاب

، 5ق، ج1409کنـد )فراهیـدی،   گروهی را سیاسـت کـرده، بـه ا ـور آنهـا قیـا  و اقـدا   ـی        
بـر همسـر نیـا آ ـده     « قـوّا  »و « قـیم »دربار   (58، ص6ق، ج1414عباد،  بن / صاحب231ص

دار ا ور اوست )حسـینی   کند و عهده زوجه قیا   ی شئوناست قیم و قوّا  کسی است که به 
-گاهی که سبب انتظـا   ـی  به ستون و تکیه« قوّا »(. همهنین 590، ص7ق، ج1414زبیدی، 

سـور  نسـا را    34(. برخی قـوا  در آیـة   268، ص3ق، ج1414فیو ی، )است  شود،  عنا شده
ق، 1412پاخاستن اختیاری است )راغـب اصـفهانی،    اند که به یکی از چهار  عنای قیا  دانسته

ذکـر شـود،   « عَلـی »رسد واژ  قوا یت کـه بـا حـر  جـار      به نظر  ی اگرچه(. 286، ص3ج
هـای   سو کتاب دهد از یک ها نشان  یاست، بررسیدربردارند   عنایی از اقتدار و  دیریت 

های تفسیری در بیان  فهـو    اند و از سوی دیگر ادبیا  کتاب لیت چنین  عنایی را باز نکرده
ینکـه حتـی   اآن سرشار از واژگانی  انند سلطه، تأدیب، استبداد و  الکیت بوده است. نتیجـه  
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نـای اصـلی و لیـوی قوا یـت باشـد، در      اگر اقتدار و تسـل  داشـتن در  ـواردی از لـواز   ع    
سنت( جایگاین  عنای اصلی شـده و بـا  فـاهیم     عمده تفاسیر اه طور بههای تفسیری ) کتاب

 اند.بسته شده  شابه و تا حدی رادیکا  هم
های تفسیری برگرفته از حدیث باشند، صحیح به  این احتما  که  عانی  وجود در کتاب

بـه دسـت آ ـد     -بـدون حـ    ـوارد تکـراری      -رجـع    263رسد. از کـاو  در  نظر نمی
به کار رفته است که در همة این  وارد، « علی» ورد از آنها با حر  جار   123در « قوا ون»

( و  فـاهیم  370، ص8، ج1382 راد حدیث اقدا  و قیا  به ا ر  عنا شده )ر.ک:  ازنـدرانی،  
 ورد به زنان  ربوط بود کـه   111ارد، اند. از این  ویادشده در تفاسیر در احادیث ذکر نشده

تـوان آنهـا را  در سـه     استدال  شده است که  ی« قَوَّا ُونَ عَلَى النِّسَاءِ»در آن احادیث به فقر  
شـود. در دسـتة   بندی کرد که برای نمونـه هـر دسـته بـه یـک  ـورد ارجـاع  ـی        عنوان دسته

، 4ق، ج1413بابویـه،   ابـن ت )اسـ نخست، قوا یت  ردان به انفـاق آنـان بـر زنـان  عنـا شـده       
ة دو  برای نفی این  عنا کـه ز ـا  طـمق بـه     در دست(. 137، ص1ق، ج1404/ قمی، 350ص

(. در 94، ص22ق، ج1409دست زنان نیست، به آیة قوا یت استناد شده است )حـر عـا لی،   
ر دستة سو  نیا به شأن ناولی برای آیه اشاره شده که در پی خواهد آ د؛ شأن ناولـی کـه بـ   

یـب کتـک زد، زن حـق قصـاص او را نـدارد      تأداساس آن اگـر  ـرد همسـر خـود را بـرای      
عمـده در  طور بـه (. این شـأن نـاو    107تا، صاشعث، بی / ابن38تا، صیب )راوندی کاشانی،

انـد. در  سنت نق  شده و شمار اندکی از  جا ع روایی شـیعه بـه آن اشـاره کـرده     تفاسیر اه 
سـنت   ود در تفاسیر کـه غالـب آنهـا  تعلـق بـه دانشـمندان اهـ        همة این  وارد، کلما   وج

 االخمق  کار  خورند. گفتنی است در کتاب به چشم نمی بیتهستند، در احادیث اه 
ینکه بهترین  ـردان کسـانی هسـتند کـه بـه خـانواد  خـود        اپ  از بیان  آ ده است پیا بر

( 34)نسـا:  « رِّجَـا   قَوَّا ُـونَ عَلَـى النِّسَـاءِ    ال»کنند، بـه آیـة   نمایند و به آنان ستم نمی  حبت  ی
 (.217-216ق، ص1412استناد کرده است )طبرسی، 

، اغراق در تفسـیر  عنـای آن و کوشـش بـرای     «فض »: با وجود اطمق آیه دربار  فضل
های  یان  ردان و زنان کـه بخـش زیـادی از آنهـا فقهـی و       عرضة فهرست بارگی از تفاو 

های دستة زیـادی   ای  ز انی و عرفی و سلیقة ذهنی  فسر است، از ویژگیبخشی نیا تابع شر
الواضـح فـی تفسـیر    (؛ 231، ص2 ، ج2008از تفاسیر است؛  انند تفسـیر طبرانـی )طبرانـی،    

 ـردان از غنـایم جنگـی را افـاوده )دینـوری،       که بـه فهرسـت طبرانـی، بهـر      القرآن الکریم
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 عنایی  یان قوا یت  ردان بر زنـان در خـانواده و   آنکه به ارتباط  (، بی151، ص1ق، ج1424
هـو جـود    »حمو  کـه آورده اسـت:    بن تفسیر  کی بهره از غنایم جنگی اشاره کرده باشد،

العق  والتمییا واإلنفاق، وسوق المهر والجهـاد وجـواز الشـهاد  وغیـر ذلـک، کلـه فضـ  بـه         
انی کـه پـ  از  عنـای    (؛ جرج1313، ص2ق، ج1429حمو ،  بن ) کی« الرج  على المرأ 

ــة   »آورده: « قوا ــون» ــهاد  والجهــاد والوالی ــیهن  فــی العقــ  والش  ــه عل ــلهم الل  بســبب  ــا فض 
ــة... ــانی، « واإل ا ـ ــوح رازی )رازی، 485، ص1ق، ج1430)جرجـ ، 5ق، ج1408(؛ ابوالفتـ

هـای سـد  ششـم قمـری اسـت و از  فسـران و راویـان         ( که تفسیر  از کتاب349-348ص
سنت بسیار نادیک اسـت؛ ز خشـری    رده و ادبیا  آن به ادبیا  تفاسیر اه سنت نق  ک اه 
-اسـب  های  ردانة ز انة خود   عنا کرده و توانایی  ـردان در را به همة فعالیت« فض »که 

دوانی و تیراندازی را نیا در  عنای فض  ذکر کرده است که پ  از او ایـن کلمـا  هـم در    
رد شده است. او اصرار دارد عمو   ردان بر عمـو  زنـان   وا« فضیلت»تفاسیر بعدی در  عنای 

(؛ 506-505، ص1ق، ج1407ای اسـتثناناپ یر اسـت )ز خشـری،    فضیلت دارند و این قاعده
کنـد و  ـردان را در   فخر رازی که فض  را به دو دسته عناصر حقیقـی و شـرعی تقسـیم  ـی    

. از نظـر فخـر رازی   شـمرد  ی  و با نظر به احکا  شرعی، برتر از زنان شمار یبصفا  حقیقی 
انـد )فخـر رازی،    برتری هستند و  ردان در هردو ا ـر بـر زنـان افضـ       نشأعلم و قدر  دو 

به  فاهیم « فض »است که تفسیر  عنای  توجه (. این نکته درخور 72 -71، ص10ق، ج1420
 تأثیر نبوده است.بی« قوا یت»یادشده در فهم  فاهیم فوق از 

هـای لیـت ایـن کلمـه را      اند که کتـاب  پرداخته« فض »ه توسعة  عنای  فسران در حالی ب
را به درجه و رفعـت در فضـ    « فضیلت»( و 508، ص4ق، ج1404فارس،  تنها به زیاد  )ابن

اند. اگـر ایـن ریشـه در بـاب تفضـی  بـه  عنـای        (  عنا کرده43، ص7ق، ج1409)فراهیدی، 
(، ا ـا فضـ  خـود بـه  عنـای      1791، 5، 1376برتری دادن کسی بر دیگری است )جوهرى، 

شناسان  عاصر  عنای این کلمه را از قرآن و کاربردهای آن در این زیاد  است. برخی واژه
 عـا   ـادی و    تأ یناز  قدار الز  در  قا   تر افاونکتاب شری  گرفته و آن را به اعطای 

وَلَـا  )»کـوینی  ( و بـه دو قسـم ابتـدایی ت   115، ص9، ج1368 عنوی  عنا کـرده ) صـطفوی،   
)نسـا:  « الرِّجَـا   قَوَّا ُـونَ عَلَـى النِّسَـاءِ    »( و 32)نسـا:  « تَتَمَنَّوْا  َا فَضَّ َ اللَّهُ بِهِ بَعْضَک مْ عَلَى بَعْـ   

اند.  عنای او  فضـیلت خاصـی در قبـا      (( و فض   سبوق به اعما  شخصی تقسیم کرده34
که  انند هر تکلیـ   توقـ  بـر تهیـا و     تکالی  و وظای  است که برای  ردان  نظور شده 
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 (.116-115، ص9، ج1368استعداد ذاتی هر شخص است ) صطفوی، 
ــة  همــی کــه بررســی  قایســه   ــاریخی تفاســیر نشــان  ــی نکت ــن اســت کــه  ای و ت دهــد، ای

فکرهای  فسران در عرضة دیدگاه و رو  تفسیری آنان  ؤثر است و بررسـی تفاسـیر    کمن
هد؛ برای نمونه تفاسیر عرفانی اعم از شیعه و سـنی، ادبیـا   تفـاوتی    داین  سئله را نشان  ی

نمـای  رسد پیرو نظریة وحد  و نظریة تجلی که همة عـالم را آینـة تمـا    دارند که به نظر  ی
ی واژگـان گانـده دربـار  زنـان     ریکـارگ  بـه هـا از   دانند، نویسندگان این کتـاب تعالی  یحق

ق( خـود قوا یـت را بـاری بـر دو   ـرد و      465ری ) . اند. عبدالکریم قشـی خودداری کرده
 ، 2000قلبی و توانایی روحی گرفته است، نه قدر  جسمانی )قشـیری،   مک آن را قوّ 

(. با توجه به ذوق نویسنده و تم  او در بیان یـک تفسـیر عرفـانی، از عبـارا      330، ص1ج
سور  نسا دربردارند  آداب  35و  34تری در بیان  راد آیه استفاده شده است و آیا  لطی 

اند )همان(. این نکته که آیه دربردارند  آداب  عاشـر  اسـت، بـا ایـن      عاشر  دانسته شده
. انـد   تفـاو  ادبیا  که آیه در  قا  بیان حدود سلطه و دا نة تأدیب زن اسـت، بـا یکـدیگر    
نـة وحـد  و   چنین تعابیری در راستای نکوهش نکردن زن، با ذوق عرفـانی کـه عـالم را آی   

بینند، تناسـب بیشـتری دارد.   یی خداوند  یبایزاعم از  رد و زن را  ظهر تجلی  ها انسانهمة 
های زنـان  ا  قوا یت را به قیا   ردان بر زنان در رفع نیاز ندیعربی نیا در تفسیر عرفانی ابن

م اسـت.  علیـه قـائ   کنـد، بـر  نفَـق    عنا کرده و در تعلی  آن نوشته است هر کسـی انفـاق  ـی   
کنـد و در ایـن ا ـر    کسـی کـه از دیگـری رفـع نیـاز  ـی       درواقـع او  عتقد است  حا  نیدرع
 (.503، ص1ق، ج1410عربی،  کوشد، در خد ت اوست )ابن  ی

بـا ادبیـاتی تحلیلـی و تبیینـی کـه       تفسـیر کبیـر  فخر رازی نیا در قا ت یک  فسر  تکلم، در 
با پیـروی از  نطـق گ شـتگانش     اگرچهو رو  کم ی اوست، به تفسیر آیه پرداخته است. ا

-ها ارائه  ـی تر(، فهرستی از برتریدر بیان برتری  ردان نسبت به زنان )هرچند با ادبیاتی نر 

نتیجـة  تفـاوتی    1(، با توجه به شأن ناو  دیگر آیـه، 70، ص10ق، ج1420کند )فخر رازی، 

 
دربار  علت بیشتری ارث  ردان بر زنان است کـه   سلمه از رسو  خداس این شأن ناو ، آیه پاسخ سؤا  ا . بر اسا1

. در توضیح خود از آیه، قوا یت را به لاو  رسـیدگی  ـالی شـوهر دربـار  زن در نفقـة  هریـه و...  عنـا کـرد         پیا بر

 سةمة   أ ّ  أن  ،ية  اآل ه ه فی السّبب أن : روی: »است انالبی نهج تفسیر  نابعی که این شأن ناو  در آن ذکر شده، ازجمله

 بـه  ..«..ية  اآل علیهـا  فـتم  المیـراث   فی الن ساء على الر جا  الل ه فض   کی ! الل ه رسو  یا: قالت -السّم  علیه -الن بیّ ج زو
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ی بـر  فخـر راز کنـد.  و تبیین  ـی  جویانه آن را ذکرگیرد که با ادبیاتی فاقد  فاهیم برتری ی
نویسد )ساز ان( خانواده نظم خاصـی نیـاز دارد کـه در آن بـر اسـاس       پایة این شأن ناو   ی

کـه   صـورتی  اند؛ بـه جایگاه هر کسی و نقشی که بر عهده دارد، حقوق و تکالی  توزیع شده
ن ادبیـا   کنـد. ایـ  به ازای هر فضلی برای یک طر ، فضلی را برای طر   قاب  ایجاد  ـی 

(. 70با ادبیـا  پیشـین او  تفـاو  و فاقـد ادبیـا  جانبدارارانـه اسـت )همـان، ص         وضوح به
ایـن   (.72، ص2ق، ج1418بیضاوی نیا این تفسیر را در ذی  آیه ذکر کرده است )بیضاوی، 

خـورد و بـر پایـة آن،  عنـای قیـا  و      های  یانی بیشتر به چشـم  ـی  شأن ناو  در تفاسیر سده
تـر بـوده و  یـان آن و داللـت تطـابقی آیـه، تناسـب        ا ر زن برای قوا یـت  ناسـب  اهتما  به 

بیشتری وجود دارد. ا ا تفاسیر  تقد  به ایـن شـأن نـاو  کمتـر توجـه داشـته و آن را  بنـای        
تواند تمای  و سـاخت ذهنـی  تمـایا افـراد را بـرای      اند. این گاینش  ی تفسیرشان قرار نداده

تنی است تفاسیر شیعی به این شأن ناو  اهمیـت بیشـتر داده و آن   تفسیر آیا  نشان دهد. گف
 اند.را در ذی  تفسیر خود از آیه ذکر کرده

 عنـادار اسـت.    کـا مً شـده   کارگرفتـه  سنت در ادبیـا  بـه   تفاو  تفاسیر شیعی با تفاسیر اه 
ت همراهـی  سـن  اند، تفاسیری که با ادبیا  تفسیری اه  دو دسته باره نیدرااین تفاسیر  اگرچه

است که قوا یـت را بـه قیـا      کنا العرفاناین تفاسیر  ازجملهبیشتری دارند، در اقلیت هستند. 
دانـد کـه یکـی    والیتی و سیاستی  عنا کرده و عوا   فضیلت  ردان بـر زنـان را دو ا ـر  ـی    

 وهبتی و ذاتی و دیگری اکتسابی است.  وارد  وهبتی را کما  عق ، حسن تدبیر و توانایی 
داند که آثاری  انند نبو  و ا ا ت را برایشان بـه ار یـان   شتر  ردان در عم  و اطاعت  یبی

ایـن برتـری را    صـراحت  بـه دانـد. ایشـان   آورده و اکتسابی را لاو  پرداخت نفقه و  هریه  ی
داند و نظر کسانی را که این برتـری را برتـری غـالبی  عنـا      شا   همة  ردان بر همة زنان  ی

 ـنهج  (.  ثـا  دیگـر تفسـیر    212-211، ص2، ج1373کند )فاضـ   قـداد،   رد  یاند، کرده
های  ردان بر  یناً دیدگاه فاض   قداد را آورده و فق  به فهرست برتریعاست که  الصادقین

 
 

 و ـا  و سکنهن ، وکسوتهن  بنفقتهن  یقو ون: أی ؛«الن ساء على قوّا ون: »-تعالى - وقوله»: نویسد  ی  فسر ،ا ر همین دنبا 

به  عنای قیا  به ا ر است و  راد از قوا یت  ردان بر زنان، قیا  آنهـا  « ا قوّ» (.149ص ،2 ج ق،1413شیبانی، ) إلیه یحتجن

 به ا ور زن و اهتما  به حفاظت از ایشان است.
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فور فهم و حدس و جهاد و کما  صو  و صـم  جمعـه و   »زنان،  واردی افاوده است؛  انند 
« و قصــاص و زیــادتى  یــراث و اســتبداد بفــراق...  نمــاز عیــدین و قضــا و شــهاد  در حــد 

(. در قاب ، بیشتر تفاسیر شیعی از گ شته تـاکنون اگرچـه فضـ     18، ص3تا، ج)کاشانی، بی
آ یـا   اند، در  عنـای فضـ  رویکـردی اغـراق     های  ردان و زنان تفسیر کرده را با بیان تفاو 

یر زن  عنا کرده و فضیلت  رد بـر  ق( قوا یت را تأدیب و تدب460اند. شیخ طوسی ) . نداشته
  ـن »(، طبرسی آورده اسـت:  189، ص3تا، جزن را در عق  و رأی دانسته است )طوسی، بی

(. 69-68، ص3، ج1372)طبرسـی،  « والعـا   الرأی وحسن والعق  بالعلم علیهن الفض  زیاد 
 اند.این  عانی در تفاسیر دیگر اشراب و اغراق نشده

کارگیری واژگان و تیییر ادبیا  قهر و غلبه از سـد  دهـم    ر بهپدیدار شدن رویکرد نو د
ی در فرهنـگ جا عـه دربـار  زن یـا پدیـد آ ـدن تیییـرا         جائـ تواند بیانگر تیییر به بعد  ی

-جدیـد، سـوگیری   نسبتاًگیری به  وازا  این جهت حا  نیدرعفرهنگی در  یان زنان باشد. 

د. یک نمونه از ایـن دو نـوع نگـاه در تفاسـیر،     سنت ادا ه دار های کهن در  یان  فسران اه 
قرطبـی  عتقـد اسـت  ـردان      اگرچـه است.  تفسیر  ظهریو  تفسیر روح البیان، تفسیر قرطبی

نمـایی در دا نـة قوا یـت    داشتن زنان در خانه و کنتر  آنـان از جلـوه  حق حب  دارند و نگه
کنـد و  تبیـین  ـی  « فـاع و حمایـت از او  قیا  به انفاق بـر زن و د »قرار دارد، در ابتدا قوّا  را به 

افااید نشانة قوا یت  ردان بر زنان، وجود حکا ، ا را و جنگجویان از  یان ایشـان اسـت.     ی
این سخنان بدان  عناست که کنش اجتماعی  ردان در  دیریت و قدر  بـه عنـوان حا یـان    

را در  عنـای قوا یـت    که در طو  تاریخ برای  ردان ثابت بوده، برای او داللت داشـته و آن 
 ذکر کرده است.

دهـد او بـه  اایـای دوطرفـة احکـا       عبارا  نویسنده در تفسیر  عنای فض  نیا نشان  ـی 
توجه داشته و خواسته واژگانی را به کار بـرد کـه راه سوءاسـتفاده بـرای یکـی از دو جـن        

ی  ردان را نخواهنـد؛  هاکند که زنان فضیلتهموارتر نشود. او در ادا ه به این آیه استناد  ی
 نافع  یـراث بیشـتر    تیدرنهاهایی  انند بیشتر بودن ارث؛ زیرا به خاطر  هریه و نفقه فضیلت

بنـدی  گردد. این بیان نیا بیانی توجیهی بـرای اظهـار نظـم نهفتـه در تقسـیم      هم به زنان باز  ی
 (.169، ص5، ج1364جنسیتی احکا  است )قرطبی، 

دهد تفکـر  با فهرست بارگش از  عنای فض  نشان  ی البیانتفسیر روح در قاب ، وجود 
ای از  فسران پایدار  انده است. این تفسیر نیا در دستة تفاسیری کهن همهنان در  یان دسته
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دارانـة  ردانـه اسـتفاده و     از واژگان صـریح و جانـب    وردبحثگیرد که دربار  آیة قرار  ی
ب  عنا کرده و اسـباب فضـیلت  ـردان بـر زنـان را بـا       قوا یت را به ا ر و نهی و سلطه بر تأدی

های ذاتی و طبیعی برای این تعابیر و واژگان بیشتری توسعه داده است. در این تفسیر،  مک
برتری ذکر شده که نسبت به تفاسیر پیشین نوظهورند؛  انند حماسه، بارگـواری و بخشـش،   

کـه نـوع    (؛ چنـان 202 -201، ص2تا، جقدر  در سخنرانی و نویسندگی )حقی برسوی، بی
دهـد. او در  شدن رو  جدیدی در استدال  بر سنت کهن خبـر  ـی   استدال  آلوسی از پیدا

ساختار جملة اسمیه را دلیلی بر ثبو  و طبیعی بودن اسـباب قوا یـت در   روح المعانی تفسیر 
ءاهلل کـه نویسـند  آن ثنـا    تفسیر  ظهری 1(.23، ص3ق، ج1415 ردان دانسته است )آلوسی، 

ق( است نیا از اخم  سنی خود پیروی کرده و برتـری  ـردان   1225پانی پتی پاکستانی ) . 
بر زنان را ذاتی دانسته و با این تعابیر، اسباب این افضلیت را فهرست کرده است )پـانی پتـی،   

 (.98، ص2ق، ج1412
 . نشوز زنان )وعظ، هجر، ضرب(2-1 
  أَطَعْـنَک مْ  فَـِِنْ   اضْـرِبُوهُنَ  وَ  الْمَضاجِعِ فِی اهْجُر وهُنَّ فَعِظ وهُن َوَ هُنَن ش وزَ تَخاف ونَ اللَّاتِی وَ»...  

 .(34)نسا: « کَبِیرا عَلِیًّا کانَ اللَّهَ إِنَّ سَبِیلًا عَلَیْهِنَّ تَبْی وا فَم
در آیا   ربوط به نشوز چند واژ  قرآنـی وجـود دارد کـه ادبیـا  تفاسـیر دربـار  آنهـا        

تواند وضوح آیا  و فراوانی روایا  دانی با یکدیگر ندارند. دلی  این ا ر هم  یتفاو  چن

 
ی  یان  فسران و استفاده از اسلوب ادبی بـرای  های حقوقی به طبیع ساز ایجاد نظریة ارجاع تفاو . چنین تعابیری ز ینه1

شود. اگرچه ایـن شـیوه در قـرآن و    های ثابت است که پ  از گ شت هاار سا  از ناو  وحی  طرح  ی کش   مک

دارای سابقه است، اندیشمندان دینی تا این ز ان به استخراج نظریه و عرضة آن به جهـان دانـش    البیت روایا  اه 

اخته بودند. گفتنی است در برخی تفاسیر  انند همین کتاب به صور  قو  ضعی  آ ـده بـه دلیـ  اینکـه     باره نپرد دراین

بمـا فضـ  اهلل بعضـهم    »گفتـه  « بما فضـلهم اهلل علـیهن  »اند، در آیه به جای اینکه بگوید  برخی زنان از برخی  ردان افض 

د انـ شـمرده ری، شـواهد برتـری  ـردان بـر زنـان را      شد  نفی کـرده و بـا عبـارا  بیشـت     ؛ ا ا چنین قولی را به«علی بع 

 گیری بدان  عناست که حتی با گ شت بـیش از هااروصـد سـا  از آخـرین    این  وضع (.23، ص3ق، ج1415آلوسی، )

 -آن هم در طبقة اندیشمندان  سلمان  -هایی افکار جاهلی، چنین نگر  بردن رادیکالیسم برای از یان تم  پیا بر

 راتـب سـخن  ـداراجوتری     نکته که کسی بگوید حکم شرعی قوا یت کلی است، به  مکی غالبی بـه  وجود دارد. این

است تا اینکه بگوییم این حکم شرعی کلی است؛ زیرا  مکش نیا استثناناپ یر و کلی است.
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تنهـا  «. نشـوزهن »و « حافظـا  »، «قانتا »، «صالحا »اند از:  ها عبار تفسیری باشد. این واژه
تفاوتی که در تفاسیر پررنگ است، تفاو  در تأکید بیشتر بر حقـوق شـوهران اسـت؛ بـرای     

-دهند،  عنا کـرده را به زنانی که عم  خیر انجا   ی« صالحا »تفاسیر  نمونه اگر بسیاری از

زنـان نیکوکـار در حـق    « صـالحا  »انـد کـه  ـراد از    اند، برخی نیا این قو  را گـاار  داده 
یـا دربـار    « الصالحا  یعنی المحسنا  إلـى أزواجهـن  ـن النسـاء فـی الـدین      » همسر است:

یعنـی قائمـا      قانِتـا   » اند، آ ـده اسـت:  ترجمه کرده که اکثر تفاسیر به زنان  طیع« قانتا »
(.  مکن است کسـی در دفـاع از   300، ص1ق، ج1416)ر.ک: سمرقندی، « بأ ور أزواجهن

هایی  ربوط به تناسب حکم و  وضـوع اسـت؛ بـه    تفسیر،  دعی شود چنین برداشت این نوع
قرار دارد. بنـابراین ز ـانی کـه    « صالحه»و « قانته»در  قاب  « ناشاه»این  عنا که  فسر پنداشته 
دهـد؛  گوید، یعنی از رفتاری در  قاب  حقـوق شـوهران خبـر  ـی    آیه از نشوز زنان سخن  ی

کنند. در پاسخ بایـد دانسـت   تعابیر صالحا  و قانتا   عنای  قاب  با نشوز را القا  ی جهیدرنت
یی است، پـ  ابتـدای   اگر آیه در صدد بیان  ضمونی دربار  احکا  و قضایای رواب  زناشو

آیه نیا با همین قرینه باید فهم شود و قوا یت صرفاً به  عنای حق  رد در ا ر زناشـویی باشـد   
که به دنبا  آن  سئلة نشوز و اطاعت در ا ر زناشویی  طرح شده است. با این وص  دیگـر  

و  طرفـه  کاشراب  عنای قوا یت بـا  فـاهیم و لـواز   ـدیریت آن نیـا  تناسـب بـا سـلطة یـ         
بـرای اثبـا  دا نـة     کـه  چنـان بم نازع  انند استبداد، کنتر  و تسل  پ یرفتنی نخواهـد بـود؛   
فضـ  و اثبـا     قی صـاد ای از قوا یت در  حدود  ا ر زناشویی، نیازی به فهرسـت گسـترده  

برتری  ردان بر زنان نبود. چنین قرائتی از  تن که آغاز آن با توسعه دربار   صـادیق برتـری   
گســتر  حــوز  تســل  از خــانواده بــه ابعــاد دیگــر زنــدگی اســت و پایــان آن بــا   ــردان و 

بـه تناسـب حکـم  وضـوع      نکـه یا حدودسازی  عنای صالحا  دربار  زنان است، بیشـتر از  
 رسد.دارانه به نظر  ی برگردد، جانب

ای ا وری که در پدید  انباشت  عنا  ؤثر است، افاودن  صداق به  فـاهیم کلـی   ازجمله
ه دیگران تا پیش از آن چنین  صداقی را ذکر نکرده بودند. این تمثیم  از یک سو است ک

تاباند و از سوی دیگر به این دلی  که بدون نقـد و قـدحی در   فرهنگ جا عة  فسر را باز  ی
اند، در ایجاد رفتار عمو ی اثرگ ارند. بسیار است که  راجعـان بـه   سخنان  فسران ذکر شده

اند و ایـن رفتـار   ها را در گفتار و نوشتار خود بازتاب دادهاحادیث و قصهها همین  این کتاب
های تفسیری و گویندگان  ـ هبی، وارد عملکـرد  ـرد  شـده      به دلی  اعتماد  رد  به کتاب
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« حافظا »و در دا نة « حفظ»است. برای نمونه طبرانی کتمان راز شوهر را از  صادیق کلمة 
(. ایـن در حـالی اسـت کـه راز همسـر      231، ص2 ، ج2008تعری  کـرده اسـت )طبرانـی،    

فا  کردن راز هرک  خـم  ا انـت اسـت؛     اصوالًخود هیچ وجهة دینی ندارد و  خودی به
چه رازگاار زن باشد و چه  رد. او در بحث نشوز و دربار  ترتیب  راح  عمج آن نیا ناساا 

( کـه ناسـاا   232ان، صگفتن به زن را در صور  تأثیر نداشـتن  وعظـه افـاوده اسـت )همـ     
 گفتن در اندیشة اسم ی رفتاری خطاست، حتی به دشمن و در  یدان نبرد.

یکی از واژگانی که دربـار  کیفیـت آن عبـارا  تفسـیری  تفـاو  و  صـادیق یـا قیـود         
اسـت کـه غفلـت از نکـاتی چنـد  اننـد قـراین داخلیـة آیـا  سـبب           « ضرب» تنوعی آ ده، 
در قــرآن کــریم در  عــانی « ضــرب»ریشــة  .شــود ــی ســور  نســا 34از آیــة  سوءبرداشــت

گوناگونی به کار رفته است که بـرای هـر  عنـایی، قرینـة خاصـی وجـود دارد؛ بـرای نمونـه         
« فَضَـرَبْنَا عَلَـى آذَانِهِـمْ   »به کار رود، به  عنای بردن یا  نع کردن « علی»اگر با حر  « ضرب»

بـا کمـک قـراین دیگـر بـه  عنـای       اگر به صـور  فعـ  الز  اسـتعما  شـود،      (،11)که : 
(. 104، ص2، ج1375( اسـت )طریحـی،   106) ائـده:  « ضَـرَبْت مْ فِـی الْـأَرْضِ   »حرکت کردن 

به  عنای زدن نیا در قرآن به کار رفته که با کمک قـراین و واژگـانی کـه در خـود     « ضرب»
 (.505صق، 1412آیه آ ده، گاهی به  عنای زدن با شمشیر یا با عصاست )راغب اصفهانی، 

توانـد دسـتمایة خشـونت    این در حالی است که  سئلة ضـرب بـه دلیـ  حساسـیتش کـه  ـی      
انـد ضـرب نبایـد شـائن،     گفته نکهیاخانگی شود، در روایا   قید به قیودی شده است؛  ث  

ای  فسران افاون بر ذکـر  حا  پاره (. درعین191، ص3تا، ج برح و  د ی باشد )طوسی، بی
توانسته به انباشت  فهو  ضرب  نجر شوند؛  انند اند که  یهایی زدهاین کلما ، خود  ثا 

 (.232، ص2ج  ،2008کتک زدن با کفش یا سیلی زدن )طبرانی، 
 طلـق بـه اراده   طور بهدر عبار  طبرانی کتک زدن زن به زدن فرزند تشبیه شده و آن را 

ایـن عبـارا  در    انالجنروض و تشخیص  رد  وکو  کرده است )همان(. در تفسیر فارسی 
قاعده باشـد بـر وجـه     ، آنگه بانید ایشان را زدنى که به وَ اضْرِبُوهُنَ»تفسیر ضرب آ ده است: 

 -علیـه السّـم    -و در خبـر هسـت کـه رسـو     که عیبى و نقصانى بر ایشان نیاید تأدیب؛ چنان
زیردسـتان تـو   : تازیانه جایى درآویا که اه  خانه و  عل ق السّوط حیث تراه أه  بیتکگفت:

بکر گفت:  ن چهار  زن بود  که زبیر عوّا   ـرا بـه زنـى کـرد؛ چـون بـر        ابى بنت بینند. اسما
کـه بشکسـتى بـر او و  شـجب      یکى از ایشان خشم گرفتى، او را چوب  شجب زدى؛ چنـان 
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 (.350، ص5ق، ج1408)رازی، « پایه باشد که جا ه بر او افکنند سه
در  آنهـه انـد؛  اننـد   ویحی در تفسیر آیا  اشراب شدهگاهی  ضا ین تحمیلی به صور  تل

ا عصـا بـه ایـن صـور  اشـاره شـده اسـت:        باست که در آن ضرب  لطائ  االشارا تفسیر 
همسر تا از رسیدن به نتیجه در دو  رحلة قب  ناا ید نشده، نباید به ایـن  رحلـه یعنـی زدن بـا     

 الفـواتح علـوان در تفسـیر    هللا نعمـت (. شـیخ  330، ص1 ، ج2000عصا  نتق  شود )قشیری، 
بدون استناد به روایتـی، خـود قیـدی بـرای ضـرب ذکـر کـرده و بـه روایـا  و قیـودی کـه            

ای نکرده است و چنین روشی در  عـرض  اند، هیچ اشارههای دیگر آ ده در کتاب کم دست
شـا    های فیایکـی را   را آورده که انواع خشونت« دردآور»اعما  سلیقه قرار دارد. او تعبیر 

 (.151، ص1 ، ج1999شود )شیخ علوان،   ی
ای قرآنی خود دال ی بر ها یا استفاده از  عنایی غیررایج در تفسیر واژه گاهی نیا ذکر  ثا 

نگر  فرهنگی ز ان  فسر است که قرآن کریم بـا ادبیـا  عفیـ  بـا چنـین ا ـوری  قابلـه        
 آنکـه عنای هجـر آورده؛ بـدون   کرده است. برای نمونه  اوردی در تفسیر خود قولی را در  

انگـاری دربـار  زن توجـه کـرده باشـد. او      به تأثیر ذکر چنین اقوالی در اشاعة فرهنگ پست
رفت، اسـتفاده کـرده اسـت    هجر را در یکی از  عانی لیوی آن که برای حیوانا  به کار  ی

اهجـروهن  و»این  فسر هجر  طلق را با هجر در آیـة   درواقع(. 482، ص1تا، ج) اوردی، بی
از ایـن   نظـر  صـر  نادیـده گرفتـه اسـت.     که  قید است، یکی دانسته و قید را «فی المضاجع

 سئله که  مکن است از روی غفلت باشد، نظر نگارنده بیشتر به این احتما   عطـو  اسـت   
های عربـی و سـنی( از   ویژه در جا عه دهد فهم برخی گ شتگان )بهکه این عبارا  نشان  ی

ــأثر از نگــر    باشــر  و زنا ــی آن دور و  ت ــاان از  فــاهیم قرآن ــا چــه  ی ــی  شــویی، ت عرف
بود. قرآن کریم با تأکید بر  فاهیمی  انند سکونت، غشیان، لباس بودن زن و  رد  باره نیدرا

گویـد و ایـن  فسـر از    برای یکدیگر،  ود  و رحمت حاص  از رواب  زناشویی سخن  ـی 
 زند. بار او بر زناشویی حر   یبستن زن با ریسمان همانند شتران و اج

نبوده است. وعـظ در لیـت بـه نصـیحت و تـ کر بـه         ستثنا سئلة وعظ نیا از این اتفاق  
 نظـور،   عواقب، ت کر به انسان با بیـان ثـواب و عقـابی کـه سـبب نر ـی قلـب او شـود )ابـن         

(، ذکــر خیــر و  اننــد آن 498، ص10ق، ج1414/  حســینی زبیــدی، 466، ص7ق، ج1414
، 6ق، ج1404فـارس،   / ابن228، ص2ق، ج1409که قلب را رقیق کند )فراهیدی،  یا ونهگ به

وعظ به نهی همراه با تخویـ     فردا (، توصیه و ا ر به اطاعت  عنا شده است، در 126ص
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اند )راغـب  های لیت آورده ای است که دیگر کتابو ترساندن  عنا شده که اخص از  عانی
وگوهای  رد  قدر  درا  و اثـر  ثبـت و    نوع گفت آنجاکهاز (.876ق، ص1412اصفهانی، 

 نفی تعابیر عاطفی ا ـری فرهنگـی و تـاریخی اسـت،  مکـن اسـت تعبیـری کـه در ز ـانی          
آ د، در ز ان دیگری باعث برانگیختگی احساسا   نفـی شـود    صداق  وعظه به شمار  ی

نـه  ـاوردی تهدیـد بـه     و  وعظه قلمداد نشود و در ح   شک  اثری نداشته باشد؛ بـرای نمو 
( که با توجه به  عنای وعظ 482، ص1تا، جضرب را  صداقی از وعظ شمرده ) اوردی، بی

-که کم  نر  است،  خاطب ا روز این  عنا را نپ یرفته و آن را  صداق خشونت روانی  ـی 

ان ار و ترساندن از ع اب الهی و پیا ـد گناهـان از  صـادیق  وعظـه اسـت، در       اگرچهداند. 
بـود  مو  آن بر تهدید زن بـه زدن از سـوی شـوهر تردیـد وجـود دارد. بنـابراین بهتـر  ـی        ش

 کردند. فسران دربار  واژگانی که وضوح  عنایی دارند،  صداق ذکر نمی
جدیـد اسـت کـه     کـا مً و بلکـه    تـأخر تفاسـیر   ازجملـه  اطیب البیانگفتنی است تفسیر 

کنـد  حـدی بیـان  ـی   « هجر»ر دربار   عنای ادبیا  آن تابع همان شک  کهن است. این تفسی
 دورى آنهـا  از و نخوابنـد  آنهـا  بستر در و آنها ناد یعنى» که  فسری آن را ذکر نکرده است:

(. 73، ص4، ج1369)طیـب،  « اینهـا  ا ثـا   و  ؤاکلت و  عاشر  و  کالمه ترک حتى کنند؛
سیر برای آن، تـأثیر سـلیقه   های تف نبود ریشة لیوی برای این تفسیر و پیشینه نداشتن در کتاب

 کند.و ذهنیت  فسر بر تفسیر را تقویت  ی
ذکـر    حدودکنندهدر قاب  تفاسیر دیگری نیا هستند که در بیان حدود ضرب، عباراتی 

تر است. تعیین  صداق بـرای کیفیـت ضـرب در    کنند. این رویکرد در تفاسیر شیعی رایج ی
خـورد.   طالعه بوده است، چندان به چشم نمـی روایا  شیعی تا جایی که حوز  گسترد  این 

نسـبت داده کـه در آن    روایتی را به ا ا  صـادق   جمع البحرینتنها در یک  ورد کتاب 
 حـا  در  جـا ع روایـی    زدن رقیق و  میـم باشـد. درعـین    نکهیازدن با تازیانه آ ده،  قید به 

 (.514، ص3، ج1375برای این روایت یافت نشد )طریحی،  سندی
از نکـر کـه تنبیـه بـدنی      در این  ورد، اجرای  رتبـة شـدید نهـی    جا بهدانیم،   ی که انچن

است، به حاکم سپرده شده است. در چنین  وردی که عرصة خصوصی است و ا کان رصد 
-های  حدودکننده  ناسـب  وجود ندارد، احتما  ستم زیاد است. بنابراین عبار  گ ار قانون

کــه نوشــته اســت:  الصــادقین ــنهج شــود: تفســیر ر ذکــر  ــیای از ایــن تفاســیترنــد. نمونــه
)کاشانی، « و بانید ایشان را زدنى که عضو را نخراشد و نشکند و زشت نگرداند  وَاضْرِبُوهُنَ»
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که در آن فق  بـه عبـار  ذیـ  بسـنده شـده و از واژگـان        تفسیر صافی(. 19، ص3تا، جبی
شدید ال یقطع لحماً وال یکسـر عظمـاً. فـی     ضرباً غیر»ای و توضیحی پرهیا شده است: سلیقه

 (. تفسـیر 449، ص1ق، ج1415)فی  کاشانی، « : أنه الضرب بالسواکالمجمع عن الباقر
 و هجـر  و وعـظ  ةگانـ  سـه   راحـ    وضـوع  در کـه  است تفاسیریازجمله  نیا القرآن احکا 
 بلکـه  و ردهکـ  بسـنده  کلما   ستقیم  عانی و حداقلی تفسیری ذکر به و نکرده  بالیه ضرب

 زنـان  اکـرا   و رعایت لاو  بیان و آیه تلطی  در را روایاتی ضرب،  سئلة حساسیت دلی  به
  توفـای  تفسـیر  ایـن  نویسـنده  جصـاص . (150، ص3ق، ج1405است )جصـاص،   کرده نق 
 .است قمری 370 سا 

 سا  اخیر تح   واژگانی و ادبیات ن شماری در تفاسیر صدوشنجاه . 2
شان، آگاهی جا عه از شـأن انسـانی آنهـا و      عا لیت زنان، خودآگاهیافاایش قدر اگرچه

تیییرا  فرهنگی و اجتماعی جوا ع اسم ی و غیراسم ی در بازنمایی زن و خانواده در همة 
 ــردان  فســر در ادبیــا   کـرد یرو رییــتیتــأثیر نبـوده اســت،   تــون دینـی بــی  ازجملــه تـون  

هــا و  ســران صــد ســا  اخیــر توجــه بــه شــبههجدیدشــان نیــا کــا مً  شــهود اســت. رو   ف
پاسخگویی صریح یا کنایی به آنها، همهنین تبیین آیا  با روایاتی ایجـابی اسـت کـه لحـن     

تر است. این تفاسیر با بازخوانی قرآن و تـم   آنها نر  و  حتوایشان دربار  زنان حمایتگرانه
حـا  بررسـی    کننـد. درعـین   اند نکـا   یفـو  را آشـکار   برای فهم  فاد درونی آنها خواسته

دهـد گـاهی   انـد، نشـان  ـی    ادبیا   فسران و  تونی کـه در ذیـ  آیـا  قـرآن پدیـد آورده     
 سـتقیم بـه آیـا  قابـ  اسـناد نیسـتند و       طور بـه سادگی و  بهدربار  آیا   گردآ ده ضا ینی 

ی از اند. در ادا ـه بـه  ـوارد   های انتقادی شک  گرفتهبیشتر در راستای پاسخگویی به جریان
 شود:ها در دو  وضوع قوا یت و نشوز اشاره  یها و دیدگاه این کتاب

 و فضل ق امی . 2ت1
انـد،   از نخستین تفاسیری که با تفصی  و نوپردازی عبارتی بیشتری به تبیین این آیـه پرداختـه  

چند نکتـة  هـم در ایـن تفسـیر وجـود دارد کـه ادبیـا  آن را از         1است. آالء الرحمنتفسیر 
در تبیـین آیـه و    کاررفته بهادبیا   نکهیاپردازی تفاسیر گ شته  متاز کرده است: او  عبار 

 
 معاصر با این تفسیر چاپ شده بود. فی ظالل القرآنپیش از این تفسیر و  المنار. گفتنی است 1
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در کنـار بیـان    نکهیا عنای فضیلت،  تفاو  و نسبت به زنان فاقد عبارا  تنقیصی است. دو  
آگاهی زن و اصـمح شـئون او    باال بردنبه  عنای « تثقی » 1همسر، بیتأد سئولیت  رد در 

هـای طبیعـی  ـرد و زن را بخشـی از عوا ـ  برتـری  ـرد در         ست. سو  تفاو را نیا آورده ا
های طبیعی و حقوقی را بخشی از حکمت  حا  این تفاو  قالب قوا یت ذکر کرده و درعین

سـبب   شـان یها یژگیوالهی برای تشکی  اجتماع و  دنیت دانسته که آفرینش هردو جن  با 
غالبی و به حسب نـوع  ـردان و    ها یژگیواین  هنکیاشود. چهار   استحکا  رواب  انسانی  ی

های هر جن  برای او نعمـت در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی      ویژگی نکهیازنان است. پنجم 
تا، افضلیت فاض  و  فضولیت  فضو  برایشان نعمت است )بمغی، بی بسا است. بنابراین چه

أثر از فرهنـگ ز انـه و   توانـد  تـ  (. این ادبیا  و  نظو ة تفسیری  ؤل  نیا  ـی 105، ص2ج
هـای اقنـاعی سـوق    تیییر شرای  باشد که دانشمندان دینی را به سمت دین پاسـخگو و رو  

 داده است.
ق( است که ادبیاتی نو در تفسیر خود به کـار  1371پ  از آن احمد  صطفی  راغی ) . 

بـه رئـی   عنـا    را « قـائم »گرفته و تعابیر دربار   عنای قوا یت را تیییر داده است. او اگرچـه  
کند که حداکثر  عنای  مز  آن است، نه  دلو   طابقی آن، به جای ادبیا  حاکمانـه و   ی

قیـا   »بـه  « قیا  بر»کند که دا نة قوا یت را از هایی  انند حمایت نیا استفاده  یتسل  از واژه
ه  اهیـت آنهـا   زنـد کـ  دهد. از آثار حمایت نیا لاو  جهاد و انفاق را  ثا   ی تیییر  ی« برای

حمایت و رعایت است.  طابق این تفسیر،  نظور از فض ،  حدود است و به برتری سرشـتی  
(. در ایـن تفسـیر کوشـش    27، ص5تا، ج رد در قدر  جسمانی  عنا شده است ) راغی، بی

شود  دلی برای طرح بحث ارائه شود که در آن احکا  زنان و  ردان برابر یکدیگر قـرار   ی
 داری شده است. و  علو  گردد در شریعت از هردو جن  جانبداده شوند 

شـود کـه دربردارنـد  عبـاراتی لطیـ  و      گاهی بـه روایـاتی اسـتناد  ـی     تفسیر  راغیدر 
ندر  در ذی  آیا   ربـوط بـه زنـان یـا خـانواده ذکـر        حمایتگرانه هستند که تا قرن اخیر به

قریـب بـه اتفـاق تفاسـیر پیشـین بـه       (. این در حالی است که در اکثـر  30اند )همان، صشده
ی نسبت به  ردان داشتند. در فرضـی کـه هـردو    تر دارانه جانبشد که  تن روایاتی استناد  ی

اعتباری در یک سطح بوده باشـند  دسته روایت در  تون روایی وجود داشته و در اعتبار یا بی

 
  ن اإلرشاد والتعلیم والتأدیب.  ةللقیمو بتةثار الثا. اآل1
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نها در خ  تـاریخی  صادر شده باشند، سکو  از بخشی از آ یا باالتر از آن از  عصو ان
 درخور درنگ است.

دهنـد  کوشـش او بـرای    اظهارنظرهای خاص نویسـنده نشـان   اگرچه تفسیر الکاش در 
نگاری در تفسیر آیا  کتاب کریم و  عنـاپردازی بـرای واژگـان اسـت،     خودداری از  طلق

 ایـة  کنـد کـه   دهند، به زنـانی اشـاره  ـی   بدون اشاره به  ردانی که همسران خود را آزار  ی
وگو و سـلب و ایجـاب    ع اب شوهران خود هستند. در این تعابیر، فرد  عیار که  حور گفت

(. این نوع از نوشتار یک نوع است و نوشتاری که 317ق، ص1424است،  رد است ) ینیه، 
کنـد، نـوع دیگـری    کند و  ردان و زنان آزاردهنده را نکـوهش  ـی  به هردو دسته اشاره  ی

نظـر از اینکـه  حتـوای آیـه      شود؛ صـر  در تفاسیر جدیدتر دنبا   ی طور عمو  است که به
 دربار   ردان باشد یا زنان.

 فی ظم  القرآناین روند در  یان تفاسیر شیعه و سنی رو به گستر  بوده است و تفسیر 
آیـد. بـا توجـه بـه ز ـان تـألی  و نشـر ایـن         عط  به شمار  ی سنت نقطه در  یان تفاسیر اه 

های شـیخ  حمـد عبـده و شـاگرد  رشـید      ایسه با تفسیر المنار و انتشار دیدگاهکتاب در  ق
رضا در  یان جا عة  سلمان عربی، این احتما  نیرو ند است که او رویکرد اصلی خود را از 

االعمـا   هـای شـیخ  حمـد عبـده در     نشر دیـدگاه  از رسد پ آنان گرفته باشد و به نظر  ی
سـنت   اهـ   تفسـیری های  کتاب ادبیا  در را تیییر بیشترین کتاب این ،المنار و تفسیر الکا له

 .تأثیر نبودکرد که احتماالً در  یان عالمان شیعی نیا بی ایجاد زنان دربار  ویژه به
 یمدی،  50ق( با وجود تحوال  فکری عمیق و رادیکالش در دهة 1387سید قطب ) . 

ور  روشمند، ساختاری جدید برای طرح به  سائ  زنان با رویکردی نو توجه داشته و به ص
ها علیه دیـن دربـار     دیدگاه شریعت بر پایة  تن قرآن بنیان نهاد. کوشش او بر پاسخ به شبهه

انگـاری   های باطلی  تمرکا بود که با نا  دین، اندیشة پسـت زن و خانواده و  خالفت با سنت
 کردند.به زن و کارکردهای زنانه را دنبا   ی

کنـد کـه   ای نسبتاً طوالنی ذکر  ی قد ه« قوا یت»ی توضیح و تفسیر واژ  سید قطب برا
گیـری فهـم   با توجه به ز ان نگار  کتاب بسیار ارزنده و بدیع است. ایـن  قد ـه بـه شـک     

انجا د. اوالً ایشان از خـانواده بـا تعبیـر سـاز ان و  ؤسسـه نـا        جدیدی از واژگان قرآنی  ی
ای دارند و دین اسم  نیـا   شده در این  ؤسسه جایگاه تعری برد که هریک از زن و  رد   ی

هـای   های  عیّن است. ثانیاً نگر  ایشان در تبیـین و فلسـفیدن تفـاو     در پی بیان این جایگاه
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کـارکردی اسـت. ثالثـاً بـا توجـه بـه نکـاتی کـه          -جسمی، روانی و عقمنی دو جن  تبیینی 
حمایت،  راقبت، تأ ین  داخ  و کنتر   خـارج  گ شت، قوا یت را اقدا  به ا ور وابسته به 

داند که همة اسباب تکوینی آن در اختیار  ردان است و نفی قوا یـت از زنـان بـه  عنـای      ی
انـد یـا  ـردان بـا نگرشـی       العقـ  رفع کلفت و  شقت است؛ نه به ایـن بیـان کـه زنـان نـاقص     

انـد کـه بـا    وظـای  خطیـری   ترند؛ بلکه با این ادبیا  که وظـای  زن ارزشمدارانه، بافضیلت
 شوند و تکلی  به هردو تحمی  بار فراوان بر زنان است.های قوا یت جمع نمی  سئولیت

آیـد ایـن رویکـرد در ز ـان     روشنی به دست  ی از بررسی تفاسیر  تعدد در توالی تاریخی به
هـای  نویسنده، جدیـد بـوده اسـت کـه  فـاهیم حقـوقی را بـا یکـدیگر و بـه کمـک گـااره           

تری فهم و تبیین نمایند و اهدا  و روح قوقی تبیین کنند،  فاهیم را در پهنای گستردهغیرح
ایـن تفسـیر بـرای ایجـاد      کلی حاکم بر دستگاه حقوق اسم  را استنتاج کنند. برای نمونه در

ادبیا  جدیدی در خوانش  فهو  قوا یـت، ایـن  فهـو  حقـوقی را بـا ایـن قاعـد  عقمیـی         
گونه که وجود قیم در هر  ؤسسـة دیگـری بـه  عنـای نادیـده گـرفتن        همان»کند: تکمی   ی

اشخاص دیگر یا تحقیر و الیـای شخصـیت آنـان نیسـت، قوا یـت  ـرد نیـا نبایـد بـه الیـای           
، 2ق، ج1425سـید قطـب،   ) «شخصیت زن در خانه، اجتمـاع و وضـعیت  ـدنی زن بینجا ـد    

های دینـی دیگـر   ت با گاارهکند صفت قوا ی(. سید قطب برای این  نظور تأکید  ی652ص
هـای   کوشـد بـه برداشـت   درواقع  فسر  یدربار  زنان و  ردان و خانواده تکمی  شده است. 

زا از قوا یت در  ـتن تفسـیر پاسـخ دهـد. ایـن  فسـر تفسـیرهایی کـه سوءاسـتفاده از          آسیب
سـفه و راز  عصر او بـه فل  که  فسران هم قوا یت را به دنبا  داشتند، به نقد کشیده است؛ چنان
 اند.تفاو   ردان با زنان توجه داده و آن را تشریح کرده

گیـری از واژگـانی کـه     تفسیر دیگری که در صد سا  اخیر با ادبیاتی  تفاو  و بـا بهـره  
هستند و همهنـین بـا رویکـرد     -اعم از زن و  رد  -دربردارند  احترا  بیشتری به نوع انسانی 

اسـت.   المیـاان ث قرآنـی دربـار  زنـان و جنسـیت پرداختـه،      ای به توسعة  باحپردازانهنظریه
ویـژه  تـون تفسـیری     که  محظه شد، یکی از  شکمتی کـه برخـی  تـون تفسـیری بـه      چنان
کارگیری تعابیر گانده دربار  زنان اسـت؛ اگرچـه  مکـن اسـت      سنت به آن دچارند، به اه 

کـرد.  زه دارد، با خود حم  نمـی کاربرد این واژگان در ز ان  فسر بار  عنایی  نفی که ا رو
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از  1عم ه ضمن آنکه از بیان دیدگاه خود دربار  زن با اسـتفاده از  بـانی دیـن ابـایی نـدارد،     
 نظریـه  ترسـیم  دنبا  به دهد عم ه  ی نشان ا ر کند. این واژگان تند بر ضد زنان استفاده نمی

به عبـارتی کوتـاه بسـنده    « قوا ون»احساسی؛ برای نمونه ایشان در تفسیر  تعابیری بیان نه بود،
نظریـة  « فضـ  »شـود. نیـا در بیـان  عنـای      و جنبة  سئولیت در این واژه را یادآور  ی کند  ی

دربـار  ایـن    دهـد و  های حقوقی  ردان و زنان را توضـیح  ـی   گرایانة خود در تفاو  طبیعت
 ه فض  در آیـه بـه   (. از نظر عم344، ص4تا، ج کند )طباطبایی، بی واژه داوری ارزشی نمی

 عنای قدر  عقمنی بیشتر است که به هد  تنظیم ا ور دنیوی و  عا  زنـدگی و اصـمح   
درسـتی انجـا  دهنـد؛ نـه      اند تا بتوانند وظای  را بها ور اجتماعی،  ردان به آن  جهاتر شده

هم آنکه این ا ر کرا ت و فضیلتی برای  رد باشد که تقرب بیشتری به خداونـد بـرای او فـرا   
کند اسم  به ا وری که تنها در جهان  ادی اثر دارند، اهمیتـی نـداده    آورد. سپ  تأکید  ی
(. عم ـه بـا تـ کر آیـا      217دانـد )همـان، ص   گ اری بر آد ـی نمـی   و آنها را  عیار ارز 
کوشـد از واژگـان    کننـد،  ـی  های ارزشـی و  عنـوی زنـان را اثبـا   ـی     دیگری که فضیلت

چنـین   انگـاری نشـود.    ردان حتی در ا ـور  عنـوی و ارزشـی،  طلـق     قوا یت و فض  دربار 
از   تـأثر تـا حـدی    نیـا   واهـب الـرحمن  تفسیر  سابقه است.ادبیاتی در آثار تفسیری کهن بی

 (.157-155ص ،8ق، ج1409است ) وسوی سباواری،  المیاان
 ســازی  فــاهیم جنســیتی و خــانوادگی، تــم  بــراینیــا ادبیــا  تفســیر نمونــهویژگــی 

هـای   هـا و ویژگـی   ارجاع احکا  به  ـمک  وبازخوانی  فاهیمی  انند قوا یت، تبیین عقمنی 
ــه نهــاد خــانواده اســت ) کــار  شــیرازی،   ، 3، ج1371طبیعــی دو جــن  و نگــاه ســاز انی ب

و نگـاه  « فضـ  »از ترجمة تعیینی واژ   جم  یا  طلقی  اننـد   تفسیر نمونه(. در 370-369ص
های طبیعی و حقوقی خودداری شـده اسـت و ایـن ا ـر ادبیـا  ایـن        داورانه به تفاو ارز 

 تفسیر را نیا در جایگاه  تفاوتی قرار داده است )همان(.
 اننـد   وضوح بهکه یک بانو آن را به رشتة تحریر درآورده،  تفسیر  خان العرفانادبیا  

یـن تفسـیر بـا    بـه پایـایی احکـا  فقهـی در ا     و تعهدهای تفسیری است و سنت المیاانادبیا  
ی ظریـ  آن در پرهیـا از   دهایـ تأکحـا  از برخـی    تفاسیر دیگر شیعی تفاوتی ندارد. درعین

 
 و  ـدیریتی  ــ  اجتمـاعی   ناصـب  در  ـردان  نـوع  از زنـان  نـوع  تـاریخ،  طـو   در کننـد   ـی  تأکیـد  همواره نمونه برای .1

 است. عقمنی  ردان زندگی  شیو و احساسی زنان زندگی شیو  اند نوشته آنکه یا اند بوده تر عقب  حور عق 
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و زنانـة نویسـنده و نـوع واژگـانی کـه بـه        نگـر  یجائگویی راجع به دو جن ، رویکرد کلی
برد، نمایان است. با توجه بـه زن بـودن   عنوان یک بانو در  وضوعی  رتب  با زنان به کار  ی

الرِّجا   قَوَّا ُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّـ َ  » کنیم: در  تن ذکر  ی ناًیعده،  تن کم  ایشان را نویسن
صـییة  بالیـه    "قیّـا  "کسى را گویند که  هـم کـ  دیگـر را انجـا  دهـد و       "قیم"الخ.   اللَّهُ

تدبیر و هم در   فاونى بعضى است نسبت به بع  دیگر و چون غالباً بالطبع، "فض "است، و 
کـه    چـه چچنـان   ها فاونى دارند و چنـان  هم در نیرو ندى و تحم  شداید،  ردها بر اغلب زن

ها احساسى و عـاطفى اسـت و بـر     تجربه  علو  شده، زندگانى زناند و نیا به دانشمندان گفته
ى و نیـا از  یعنـ  "وَ بِمـا أَنْفَق ـوا  ِـنْ أَ ْـوالِهِمْ    "  کارى و ظرافت تکیه دارد، به این جها  نازک

 "بِمـا فَضَّـ َ اللَّـهُ   "  جهت انفاق،  ردها بر زن،ها و  هـر و بعـ  خصوصـیا  دیگـر فر ـوده     
ها فضیلت داده و باید دانست کـه ایـن فضـیلت و     خداى تعالى  ردها را در این جها  بر زن

طور کلى بر کلـى اسـت؛ نـه بـه      ها از جهت قوّ  عقلى و نیروى بدنى به  برترى  ردها بر زن
هایى بـوده و هسـتند کـه در     که  علو  است، خیلى از زن ر شمو  بر تما  افراد؛ زیرا چنانطو

، 4تـا، ج )ا ـین، بـی  « تدبیر و عق ، بلکه در قواى بـدنى بـر بعضـى از  ردهـا فضـیلت دارنـد      
 (.63-62ص

های دیگری از  فسـرانی   درست  عاصر همین تفاسیر و در شرای  عصر جدید نیا کتاب
نتی تعلق دارند، وجود دارد که ادبیا  آنها با ادبیـا  تفاسـیر کهـن تفـاوتی     که به گفتمان س

وچـرای   چـون  (. این ا ـر تـأثیر بـی   72، ص4، ج1369)طیب،  اطیب البیانندارد،  انند تفسیر 
 کشد.بافت فرهنگی و اجتماعی بر  فسر را به چالش  ی

 نش ز زنا  )وعظ، هجر، ضرب(. 2ت2
 سا   پنجاهشیعه در صدو تفاسیر ویژه ضرب دراحکا  نشوز به  راقبت در بیان  ثا  و تشریح

آالء . در تفسـیر  تفسـیر فلسـفی صـدرا   و  تفسـیر آصـفی  اسـت؛  اننـد    شـده  دنبا  بیشتر اخیر
نیا احکا  نشوز با احتیاط و دقت بیشتری آ ده و عبارا  و قیود  حدودکننده برای الرحمن 

تا، عه به  وضوعا  حساس دارد )بمغی، بیکه نشان از توجه  فسران شی آن ذکر شده است
 (.107، ص2ج

در تفسیر آیـه را از نظـر سـندی       رحو  بمغی در این تفسیر اگرچه روایت ا ا  باقر
شـود کـه  ـمک    داند، برای نخستین بـار در ایـن تفسـیر دیـده  ـی     برای تقیید آیه کافی نمی

و از آن قیـود الز  را بـه دسـت    اسـتخراج شـده   « ضـرب »با توجه به قب  و بعد واژ  « ضرب»
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بـرای بازگشـت زن   « ضرب»ویژه  کند اساساً  راح  یادشده در آیه بهآورند. او تأکید  ی ی
از رفتار ناشاانه و اصمح آن است. بنابراین باید از نظر کمّی و کیفی هـر  رحلـه و انتقـا  از    

 نجر شود. از نظر  فسر آن به  رحلة بعد را طوری پیش برد که به اصمح و رفاقت همسران 
 ،2 ج تـا،  دهد )بمغی، بـی این  مک را به دست  ی« سَبِیلًا عَلَیْهِنَّ تَبْی وا فَم   أَطَعْنَک مْ فَِِنْ» فقر 
  (.107 ص

کند هر  ـردی خـود   در تبیین وعظ از جمود بر  ثا  خودداری و تأکید  ی تفسیر  راغی
گیرد و الز  اسـت  ای بیشتر تحت تأثیر قرار  یآ یداند همسر  با چه کم   وعظهبهتر  ی

از رفتـار   ایـ انگ رغبـت همان را به کار گیرد.  مکن اسـت زنـی بـا تشـویق شـوهر و سـخنان       
حـا  او دربـار     ی دیگـر. درعـین  هـا  و  وعظـه نادرست دست بردارد و دیگـری بـا کلمـا     

رسند؛ ظر نمیکند که صحیح به نهایی ذکر  ی صداق دیشدریغ« ضرب»برای بیان « ضرب»
(. الاا ـاً کتـک   29-28، ص5تـا، ج  انند زدن با دست و زدن با عصای کوچک ) راغی، بی

زدن با دست غیرشدید نخواهد بود و همهنین است زدن با عصا؛ بنابراین بهتر بـود نویسـنده   
 کرد.از ذکر  صداق خودداری  ی

خمقی بـه حقـوق، لحنـی    های اتوجه نویسنده به شبها  و اصرار ایشان بر انضما  گااره
بـرد، بیـانگر توجـه او    است. عباراتی که  راغی به کار  ی کرده جادیا تفاو  برای تفسیر او 

کتـک زدن رفتـار کریمـان نیسـت، رابطـة       نکهیای و تربیتی است؛  انند شناخت روانبه نکا  
ترین رابطة بشری است کـه بـا رابطـة اربـاب و رعیـت تفـاو  اساسـی دارد،        زوجیت خاص

شـود، فرزنـد و نسـ  کـریم     کتک زدن رفتار با بردگان است و زنی که خـوار و تحقیـر  ـی   
(.30-29کند )همان، صتربیت نمی

سید قطب با طـرح  فـاهیم کلـی و بیـان اصـو ، احکـا  اسـم ی را در  نظو ـة بـار           
 فهـو ی  « نفـ  واحـده  »بیند که در ادبیا  تفسـیری او دربـار  خـانواده،  فهـو       عرفتی  ی

یعنـی زن و  « نفـ  واحـده  »دهد. دو  صداق هبردی است که برای ادار  خانواده برنا ه  یرا
پاسخگوی یکدیگر باشند، پاسخگوی خداوندنـد. از همـین رو او دربـار      آنکه رد پیش از 

قنو  به  عنای اطـاعتی اسـت کـه از روی اراده، توجـه و  یـ  و      »نویسد:  ی« قانتا » عنای 
آیه نفر وده طائعا ، بلکه فر وده قانتا . قنـو  یـک ا ـر روحـی و     رو   حبت باشد؛ ازاین

-652، ص2ق، ج1425)سید قطـب،  « روانی است و با الفت خانوادگی تناسب بیشتری دارد
و یـادآوری  « نف  واحده»(. دربار  بیان حکم نشوز نیا در ابتدا با تأکید بر همان  فهو  653
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دربار  زن و خانواده هستند، بسیار  حتاطانـه   آیاتی که در حکم اصو  نگر  قرآن و اسم 
حا   نطق و عقمنیت حکـم  ابـور نیـا بیـان      که  وجبا  طعن بر اسم  پدید نیاید و درعین

(. تبیین و تأکید بر هـد   653پردازد )همان، صشود، به توضیح این  فهو  و احکا  آن  ی
ی نسبت به  فهـو  نشـوز و   دهی ذهناحکا  نشوز که اصمح و حفظ خانواده است، در جهت

کـه در آیـه آ ـده اسـت، تـم       « ضـرب »احکا  آن و تعدی  فهم نسبت به واژگـانی  اننـد   
برد، همه برای ایـن  دیگر سید قطب در ادبیا  تفسیری اوست. واژگانی که ایشان به کار  ی

است که جنبة اصمحی حکم در فرهنگ عا ه  ندرج شود )همان(. انتخاب روایاتی کـه در  
به رحم و  دارا دربـار  زنـان سـفار  کـرده، نکتـة دیگـری اسـت کـه          ها رسو  خداآن

-کوشش او برای این تیییر ادبیا  و تیییر فرهنگ عمو ی  سلمانان دربار  زنان را نشان  ی

 دهد )همان(.
ای است که  مکن است در این حکم نهفتـه باشـد و بـا    نکتة دیگر توجه به نکا  تربیتی

-عقمنیت حکم اسم ی بیشتر روشن شود. ایشان دربار  هجر در بستر  ـی  بر م کردن آنها،

رساند این روگردانی نبایـد در برابـر فرزنـدان باشـد کـه تـأثیر        ی« فی المضاجع»نویسد: قید 
لجاجـت و   جهیدرنتها باشد که  وجب تحقیر زن و  نفی تربیتی داشته باشد و نباید ناد غریبه

بـه آن اشـاره شـد، یعنـی      تـر  شیپـ د. چنین برداشتی با تعبیری که اصرار او بر تداو  نشوز شو
هـای  گ اری نظـا  بستن زن با ریسمان و قهر و غلبه بر او تا در زناشویی تمکین کند، در پایه

 تأثیر بسیار  تفاوتی دارند. تضاد فکری  یان عا ة  رد 
از ادبیـا  تفسـیر   دو تفسیر  شروح شیعی که در نیم اخیر به رشـتة تحریـر درآ دنـد نیـا     

ی است که دا نـة  عی فسر شگ شته فاصله گرفتند. شاید بتوان گفت عم ه طباطبایی نخستین 
ی بیـان کـرده اسـت    داور ارز سبب نشوز زن را به شک   عـیّن و بـدون    جهیدرنتقوا یت و 

 های ز انـة خـود   نیا در بیان حکم نشوز به شبهه تفسیر نمونه(. 344، ص4تا، ج)طباطبایی، بی
تفسـیر از   نیدر ایری از ادبیاتی اقناعی به بیان این احکا  پرداخته است.  توجه داشته و با بهره

یی کـه  هـا   ثـا  حـا  یکـی از    رو  بیان احکا  و وظای   تقاب  استفاده شده است. درعـین 
دهـد،  طلبـی   انباشت  فهو ی و وارد شدن  فاهیم نادرست ذی  آیا  را نشان  ی وضوح به

بود. این کتاب در بیان و توجیه حکم جـواز ضـرب نوشـته     تفسیر نمونهز آن از است که آغا
اند و ضرب به حا  آنـان سـود ند    هستند و خودآزارطلب«  ازوخیست»است برخی از زنان 
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 احسـن الحـدیث  ایـن سـخن در تفسـیر     1(.374-373، ص3، ج1371است ) کار  شیرازی، 
ا  جنسـی و روحـی وجـود دارد بـه نـا       تبدی  شده به این عبار  کـه در زنـان یـک انحـر    

(؛ یعنـی کلمـة   357، ص2، ج1375شود )قرشـی،  که جا با خشونت در ان نمی«  ازوشیسم»
گونـه کـه    ح   شده و چنین اختملی به طبیعت زنان نسبت داده شده اسـت. همـان  « برخی»

 مکن است زنی  ازوخیست باشـد،  ـردی نیـا  مکـن اسـت بـه ایـن بیمـاری دچـار شـود؛           
 ای زنانه دانسته است.که عبارا  هردو تفسیر، این بیماری را بیماری لیدرحا

 گیرينتیجه
یـا تحـو    دهـد رخـدادی بـا عنـوان انباشـت  فهـو ی      های تفسیری نشـان  ـی   بررسی کتاب

هـای لیـت    واژگانی در تفسیر آیا   ربوط به زن و خـانواده واقعیـت دارد.  محظـة کتـاب    
افـاوده شـدن برخـی کلمـا  یـا       م یا تحو   عنایی نیسـت. دهد لیت  بدأ این تراکنشان  ی

شود که به  رور ز ان در برداشت ی دیده  یروشن بهعبارا  در ذی  آیا  از سوی  فسران 
و فهم  فسران از آیا  وارد شدند. اضافاتی که بیانگر نگر  شخصی بعضی  فسـران از زن  

وضاع زندگی فـردی و اجتمـاعی   ها، او تعا م  خانوادگی، فضای فرهنگی و عرفی جا عه
انـد؛ بنـابراین دخالـت عناصـری بـیش از عناصـر       زنان و حد توقع از رواب  خـانوادگی بـوده  

 شدنی است. اثبا  شناختی در تفاسیر قرآن کریم 
ای از  فسران که بر آیندگان خود تـأثیر  تدریجی بودن رخداد در کنار اقتدار علمی پاره

ا ـری در ز انـة هـر  فسـری از نگـاه او  یفـو  بمانـد.         رقیبـی داشـتند، سـبب شـد چنـین     بی
اساس بررسی درجة دو  نسبت بـه کتـب در یـک بـر  تـاریخی بـار ، وقـوع ایـن          براین

 کند.واقعیت را تأیید  ی
ثابت و بیشتر نگاه فروتر به زن و نگـر    نسبتاًاخیر جریانی  سا  پنجاهاین تحو  تا صدو

دهد که در طو  سد  اخیر چرخش  تفاوتی را تجربـه   ی کارکردی به خانواده را نشان  تک
هـای   هـا تیییـر و جایگـاه زن و خـانواده در اغلـب کتـاب      کرد؛ چرخشی کـه در آن نگـر   
دهد، از تعـابیر تنقیصـی بـرای زن اسـتفاده نشـده یـا کمتـر        تفسیری ترقی بیشتری را نشان  ی

یـازا  نگـاه قـرآن بـه زن و     استفاده شده و جنبة اقنـاعی و تبیینـی در آیـا  بـرای اثبـا  ا ت     

 
 ذکر شده است. تفسیر نمونهارجاعی در  گونه چیهسخن که در ذی  آیة قرآن آ ده، به شکلی نادرست و بدون . اص  1
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تواند نتیجـة تعمیـق بیشـتر     ی که همهنانخانواده پیشرفت چشمگیری یافت. البته این نگر  
هـای   فسران دربار  آیا  الهی و تمرکا بر کتاب کریم باشـد، از فضـای فرهنگـی، جریـان    
ثیر تـأ انتقادی و تحوال  جدید دربار  زندگی فردی، خـانوادگی و اجتمـاعی زنـان نیـا بـی     

دهنـد. در  اساس در این تفاسیر نیا عناصـر غیرشـناختی تـأثیر خـود را نشـان  ـی       نیست. براین
تفاسیر  عاصر،  تن قرآن بیش از پیش  ورد توجه  فسران جدید قرار گرفتـه اسـت و توجـه    
به فضای اجتماعی، فرهنگی جدید، ادبیاتی در تفاسیر  عاصر پدید آورده که در  واردی بـه  

اعتناست.ر شماری از روایا  دربار  زن و خانواده بیقراین  تنی د
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