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تاریخ دریافت98/21/12 :
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چكيده

آیة  43سورة نساء با توجه به مباحث قواميتت مت د م م احت

ستتهگانتتة مقابلتته بتتا «نشتتو » ن ،همتتوارم متتورد توجتته فق تتا م

مفس ان ا یت ستو م مااقشتة معانتاان ا ستود دی ت بتودم
است .در این نوشتارها قواميتت مت د ته مهيفتهاد بت دم

امست ،گام بهمعااد حق حا ميت ان اشته شتام م گتام شت ن
ام را درحا ی

ارگزار ف م استته استت .ماةة «نشتو » در

قالب ناف مانی م تمكين تفسي شام م راهكار ت بيتی ایتن آیته
ب اد بت منرفتت اتانوادم ا با انتی ته حيتاتت را ت ایتا

می اا ،بهعاوان عقوبت ب اد ن تلقی شام است.
 .2استاد دانش ام ت بيت مارس؛ naeeni_n@modares.ac.ir

 .1ارشااس ارشا دانش ام ت بيت مارس؛ hamed_amf@yahoo.com
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در ایتن مقالتته ،نظ هتتاد مفست ان دربتارم آیتتة یادشتتام نقتتا م

ب رسی شام است .همچاين ،بيان شام است ه قواميت مت د،

مهيفة س پ ستی اانوادم م نه حق م د است م م اد ا اتو

«نشو » ن -بته شت ادك تار د ق آنتی آن م رمایتاك -بته
مقامة فاشاء رسيان م درنتيجه ،او ا ايانتت مد استت

م ادلة مفس ان (گفتار لغویان ،سياق م سبب نتزم ماردم ذیت
آیه) ه ی

مورد ااشه است م در پایان ،رامح جلتوگي د

ا «نشو » بهماظور تاكيم بايان اانوادم تبيين شام است.

کليدواژهها :قواميت ،قاوك ،حفظ غيب ،نشو  ،ض ب.
 .1مقدمه
در آیة  43سورة نساء آمام است« :الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّل َاللَّل ُ بَعْضَلُُ ْ عَللى
بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالُِِ ْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْل ِ بِملا حَفِل َاللَّل ُ وَ الالَّتل
تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِ الْمَضلاجِ ِ وَ اضْلرِبُوهُنَّ فَلِِنْ أَطَعْلنَُُ ْ فَالتَبْغُلوا
عَلَيُِْنَّ سَبيالً إِنَّاللَّ َ كانَ عَلِيًّا كَبيراً»« .م دان موهف به س پ ستی نان انا ،بخاط ب ت دهایى
ه ااامنا ب اى بعضى نسبت به بعضى دی

ق ار دادم استت ،م بتهاتاط انفاقته ایتى ته ا

اموالشان مى ااا ،م نان صالح نانى هستاا ه در ب ابت ااامنتا متواضت انتا م در غيتاب
همس اود حقوق ام را در مقاب حقوقى ه ااا ب اى آنان ق ار دادم حفظ متى ااتا (م بته
مد ايانت نمی ااا) .م (امّا) آندسته ا نان را ته ا ايانتشتان بتيم داریتا ،پاتا م انتار
دهيا (م اگ مؤث ماق نشا) در بست ا آنها دمرى نمایيتا م (اگت بتا هتم ارستا نبتود)
آنها را بزنيا م اگ ا شما پي مى

دنا ،راهى ب اى تعاّى ب آنها نجویيا .همانا ااامنتا

بلاام تبه م بزرگ است».
در تبيين این آیه ،مفس ان نظ هاد گوناگونی اب ا

دمانا م با ت م در معانی ب اتی ا

ماةگان این آیه ،دیاگام دی د بهدست میآیا ه در مفتاهيم قواميتت« ،نشتو »« ،قاتوك»
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م ...مشاهام می ايم .این آیه دیاگاهی ت بيتی درج ت پایاارد اتانوادم دارد؛ باتاب این بته
بيان مسئوليت م د م نه حق حا ميت مد میپ دا د م مسئوليت ن را نيز درمقاب مسئوليتی
تبيين می اتا ته بت ع تاة مت د گااشتته شتام استت .ستس

بته تبيتين یكتی ا عوامت ا

همگسيخت ی اانوادم (نشو ) میپ دا د م ب اد جلوگي د ا آن راهكار ارائه میدها.
 .2فراز نخست (قواميت مرد)
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَىالنِّساءِ بِما فَضَّلَاللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ».
 .1-2واژة «قوّام» در قرآن
ریشة «قَوَمَ» م مشتقاك آن  666بار در ق آن به ار رفته است« .قلوام» مبالغتة قتائم استت م
بامن ح

ج م نيز با ح م

«ب ، ،فتی ،عتن ،علتی م التی» استتعما متیشتود (ر.ك.

ابنماظور :2323 ،مادة قَوَمَ) .این ماةم در سه آیة (نساء 43 /م  )241م (مائام )9 /م بهت تيتب
با سه ح

«علی ،باء م الم» به ار رفته است.

این تعبي گویاد اهميت موضوع قيوميت شوه بت ن استت؛ یت ا ه گتام تار جزئتی
باشا ،گفته میشود به آن قيام ايا م اگ م م م حساس باشا ،دستور میدهاا به آن «قتوّام»
باشيا؛ همچون حفظ قسط م اج اد عا

ه ب اد آنها به «قوّام» تعبي شام استت« :يَأَ ايَُلا

الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شَُُدَاءَ هلل» (نساء )241 /م «يَلأَ ايَُلا الَّلذِينَ ءَامَنُلواْ كُونُلواْ
قَوَّامِينَ لِلَّ ِ شَُُدَاءَ بِالْقِسْطِ» (مائام( )9 /جوادد آملی :2498 ،ج.)112 /29
«قوام الشی» آن ستونی را گویاا ه شیء با آن پاب جاست (ف اهياى :2326 ،ج144 /1؛
ابنأثي  :2463 ،ج )213 /3م ب این اساس است ه ب ای ا اه لغت قواميت را قيام به امت
ن م ماافظت ا مد معاا

دمانا (فخ التاین را ى :2316 ،ج06 /26؛ ابتنماظتور:2323 ،

ج380 /21؛ بيتتاد :2323 ،ج .)186 /20ب اتتی دی ت «قواميتتت» را «مالیتتت»« ،قيميتتت» م
«س پ ستتتی» متتیداناتتا ( مخش ت ى :2360 ،ج161 /2؛ طب ستتی :2366 ،ج69 /4؛ ط یاتتى،
 :2401ج.)163 /4
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رام جم بين این دم رمیك د باینگونه است« :قتوام» ستی استت ته در رستياگی بته
امور دی ان اود

بهتا ایی م بامن تكيه ب دی د اقاام می اتا م بته تتابي امتور ن م

ب آمردن نيا هتاد ام اشت ا
بط

دارد .باتاب این« ،قوامتون» شتوه انیانتا ته در تتابي امتور م

دن نيا هاد ن اش ا

دارنا (جوادد آملی :2498 ،ج.)138 /29

 .2-2قواميت از ديدگاه مفسران

مفس ان دربارة مف وم «قواميت» در آیة  43نساء دم تفسي عمام دارنا.

 .1-2-2سرپرستي ،سلطه و واليت :ب ای مفس ان ش ن م د را ش ن مای م س پ ستت
دانسته م ب اد بيان م اد اود ا تعبي هاد متفامتی ب م جستهانا .ب ای ا قواميتت بتا عاتوان
قيموميت م س پ ستی یتاد ت دمانتا (ر.ك .ابتن ثيت  :2328 ،ج116 /1؛ آ غتارى:2491 ،
ج112 /1؛ ق شى :2400 ،ج413 /1؛ مارستی :2328 ،ج03 /1؛ نجفتى امياتى :2489 ،ج/4
120؛ جعف ى ،بیتا :ج)346 /1؛ ب ای دی

م اد ا قواميت مت د را مالیتت مد دانستتهانتا

(ر.ك .فاض مقااد :2328 ،ج122 /1؛ مغايه :2313 ،ج421 /1؛ ق ائتتى :2491 ،ج)191 /1؛
ب ای نيز ا این ام بهعاوان سلطة م د ب ن یاد

دمانتا (ر.ك .بلختى :2314 ،ج406 /2؛

سم قااى ،بیتتا :ج466 /2؛ بغتوى :2316 ،ج622 /2؛ ميبتاد :2402 ،ج384 /1؛ بغتاادى،
 :2321ج402 /2؛ مالتتى م ستتيوطى90 :2326 ،؛ ستتورآبادى :2496 ،ج322 /2؛ طب ستتی،
 :2366ج69 /4؛ حستتياى شتتي ا ى81 :2314 ،؛ شتتب  :2360 ،ج223 /2؛ شتت یف الهيجتتى،
 :2404ج368 /2؛ حسياى شي ا ى :2313 ،ج301 /2؛ فيضى د اى :2320 ،ج18 /1؛ داي ،
 :2311ج222 /2؛ ستتبزمارى نجفتتى98 :2328 ،؛ نتتومى جتتامى :2320 ،ج281 /2؛ عتتاملى،
 :2324ج.)422 /2
ميان این تعابي  ،دقيقت ین تعبي «قيموميت م س پ ستی» م دان است؛ ی ا آیته ا مالیتت
صابت نمی اا .مالیت سلطهاد است ه شخص ب متا م جتان دی ت د پيتاا متی اتا م
شام مالیت پار م جا پارد ،پيامب م حا م میشود ( اتو یتان :2409 ،ج .)161 /1حتا
آنكه این مطلتب دربتارة قواميتت مت د در اتانوادم ماتفتی استت م قواميتت مد در راستتاد
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مصالح م بقاد اانوادم است م مد ب اموا

ن هتي گونته تستلطی نتاارد .بتارد ،مالیتت م

قواميت مفاهيم متفامتی دارنا؛ یت ا موضتوع مالیتت ،امتوا م حقتوق متالی م حتتی امتور
م بوط به جان م نف

اشخاص ماجور م مولی عليه استت م ملتی حتق ه گونته تصت فی را

ه درب دارناة مصلات آنهاست دارد؛ درحالی ه قواميتت شتوه بت همست اتود صت فا
ب اد حمایت م م اقبت م رعایت مصالح ام در ناگی مشت ك استت م اتارج ا ماتامدة
مجيت م مصالح اانوادم نيست م ن ا آ ادد ارادم م ااتيار ب اد تص

م ادارة اموا م

امور اویت ب اوردار است (مقاادد.)44 :2492 ،
این مطلب نيز ه مت دان را مستلط بت نتان قلمتااد اتيم (همچتون حتا م بت رعيتت،
چاان ه ب ای این قيا را نيز آمردمانا) ،بيت ا آنكه بيان

دیاگام استمم باشتا ،رمیكت د

دمران پيت ا اسمم به جای ام ن م سلطة بیچون م چ اد م د را به تصوی می شا.
 .2-2-2کارگزاری ،خددمتگدزاری و حفاظدت :گت مم دمم قواميتت را بتاعاوان
رعایت ،حفاهت ،ارگزارد م اامتگزارد تفسي متی ااتا (طوستی ،بتیتتا :ج298 /4؛
ابتتنعطيتته :2311 ،ج39 /1؛ فخ التتاین را د :2316 ،ج06 /26؛ ثعتتالبی :2329 ،ج118 /1؛
نخجتتوانی :2888 ،ج212 /2؛ مصتتطفود :2496 ،ج466 /1؛ صتتادقی :2461 ،ج .)49 /0ایتتن
رمیكت د در آثتتار مت جمتتان عصت اايت (ارفت 93 :2492 ،؛ رضتتایی اصتتف انی93 :2494 ،؛
س اج ،بتیتتا93 :؛ عتاملی :2466 ،ج481 /1؛ فارستی ،)268 :2468 ،بتهاصتوص مت جمتان
ان ليسی بان ق آن (ای میاگ ،بیتا93 :؛ پيكتا  ،بیتا93 :؛ س مر93 :2892 ،؛ احما ،بتیتتا:
93؛ جمعی ا مت جمان ،بیتا93 :؛ یوسف على ،بیتتا ،)93 :بتا توجته بته رماج ج یتانهتاد
دفاع ا حقوق نان بيشت جلوم

دم استت م مت د را ا س پ ستتی ،درحتا یت

تارگزار

ف م استهانا.
مستاا ایشان ب ااسته ا این گفتار «لغويين» است ه آمردمانا« :قَوَمَ ...من اقلام العلو
اذا قوم » (ط یای :2401 ،ج)231 /6؛ ی ا چوبی را ه اار درات ق ار میدهاا تا آن را
ن اارد م ا امشان آن جلوگي د اا ،باعث قوام آن میشود .باتاب این ،ب اتی آیته را
با دقت بيشت اینگونه ت جمه
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 .)93 :2494اما این ب داشت ا قواميت با چاا اشكا رمبهرمست:
 .2این نوع ب داشت با مف توم «علل » ناستا گار استت ته ا آن علتو م ب تت د
ب داشتتت متتیشتتود؛ اگ چتته بتتا مف تتوم قواميتتت ستتا گارد دارد .ایتتن گفتتتار
درصورتی صايح است ه بهجاد ح

«عل » ا ح

«ل» استتفادم شتام

باشا.
 .1این ب داشت با عبارك «بما فض اهلل» ،نيز ناسا گار استت؛ یت ا عموميتت ایتن
عبارك اقتضا می اا ه هم قارك بانی م هم قارك مای یت (حستن تتابي )
ه دم را شام شود؛ چاان ه بسيارد به آن اذعان

دمانتا (بيضتامد:2329 ،

ج01 /1؛ حسيای ج جانی :2363 ،ج431 /1؛ فيض اشانی :2329 ،ج160 /2؛
سای  ،بیتا .)191 :حتا آنكته ایتن ب داشتت درصتورتی صتايح استت ته
عبارك را مااص در قارك بانی ببيايم .اما شاهایم ب اتی مفست ان نتهتا تا ا
قارك بانی نامی نب دمانا؛ بلكه فقط بته تتوان متای یتی مت د اشتارم ت دمانتا
(جصتتاص :2361 ،ج239 /4؛ ناتتاس :2312 ،ج121 /2؛ طوستتی ،بتتیتتتا :ج/4
298؛ مالی م سيوطی90 :2326 ،؛ طب سی :2366 ،ج.)68 /4
 .4قيا «بما انفقوا» دلي دی د ب صاتنااشتتن ایتن ماعاستت؛ یت ا انفتاق ا
مهایف س پ ست است م نه مهيفة اامتگزار.
 .3ایتتن ب داشتتت بتتا ستتبب نزملتتی تته اتتود ایشتتان نق ت

ت دم م ب ت آن صتتاه

گااشتهانا ،ماافاك دارد .در سبب نزم این آیه نق شام استت ته نتی نتزد
پيامب (ص) متیآیتا م ا شتوه

بتهدليت ایاكته ام را تت

دم ،شتكایت

می اا .نبی ا م (ص) حكم به قصاص می ااا .در این ها ام آیة «الرجلال
قوامون » ...نتا

متیشتود .پيتامب (ص) آیته را بت آنتان تتممك متی ااتا م

میگویاا« :من چيزد را ارادم

دم م ااامنا چيز دی د را» (طب د:2321 ،

ج40 /1؛ طب ستی :2366 ،ج .)69 /4البتته ،ایتن ستتبب نتزم بتا مااقشتة جتتاد
رمبهرمست ه در ادامه اواها آما.
 .1سياق آیه نيز چاين ب داشتی ا آیته را نفتی متی اتا؛ یت ا در آیته صتابت ا
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ضت ب نتان بته ميتان آمتام استت؛ حتا آنكته داشتتن چاتين ااتيتارد بت اد
اامتگزار ماطقی به نظ نمیرسا.
 .6ارائة چاين تاليلی ا آیه بهمازلة متوج ی به رمایاك رسيام در مياة جای ام
م د در اانوادم م مهيفة ن درقبا آن است؛ ی ا در ب ای رمایاك ،م د قتيم
ن مع فتتی شتتام استتت (ر.ك .لياتتی :2460 ،ج24 /3؛ صتتامق :2363 ،ج/4
 )334یا نان به اطاعت ا همس ان اود تشویق شامانا (ر.ك .لياتی:2460 ،
ج116 /1؛ ح ت عتتاملی :2323 ،ج221 /23؛ متقتتی هاتتاد :2368 ،ج.)961 /1
عمممب ایتن ،آثتارد مثت اذن بت اد ات مج ا ماتز  ،حتق ت دیتب ،تكليتف
پ داات نفقه ،تمكين ن نسبت به اواست شوه م ...ه ا جانب فقي تان بت
قواميتتت م ت د حم ت شتتام ،نمتتود ایتتن اس تت تته ایتتن قواميتتت چيتتزد جتتز
ب ع امگ فتن س پ ستی اانوادم نمیتوانا باشا.
شایا ،بهدلي مجود همين اشكاالك است ه ب ای ا مفس ان (آ سعاى :2369 ،ج/2
206؛ حسيای شامعباالعظيمی :2464 ،ج328 /1؛ اردبيلى ،بتیتتا :ج146 /2؛ حيلتى:2329 ،
ج13 /1؛ طاطتتامى ،بتتیتتتا :ج246 /4؛ حيلتتى :2311 ،ج426 /2؛ بمغتتى :2496 ،ج36 /1؛
فض ت اهلل :2328 ،ج146 /0؛ مكتتارم شتتي ا ى :2403 ،ج )468 /4بتتين دم دیتتاگام پتتيتت ت
یادشام را جم

دم م م د را س پ ست م اامتگزار ،ف مان ما م ارگزار ،قائم بته امت م

مسلط ،حا م م حامی ،رئي

م ن بان م ...دانستهانا.

این تالي ا قواميت ،تاليلی دقيق استت؛ امتا نبایتا آن را ت جمتة آیته ان اشتت؛ یت ا
ارگزارد ثم ة این قواميت است م م د با توجته بته تكليتف بته حستن معاشت ك )جعفت د
لا مدد :2408 ،مادة  )2264م عم
اود عم

دن در راستاد مصالح ن ،بایتا بته مهيفتة قواميتت

اا.

 .4-2دايرة شمول قواميت

ب ای ماظور ا «رجا » م «نساء» را م دان م نان میداناا م نه ن م شوه (ابنعاشور ،بیتا:

ج224 /3؛ طباطبایی :2320 ،ج434 /3؛ حسيای ط انی ،بیتا .)36 :ادعتاد ایتن گت مم ایتن
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است ه عموميت علت نشان میدها حكمی ه مبتای ب آن است (قيمبتودن) ،مااصت بته
شوه نسبت به همس نيست؛ بلكه بت اد نتوع نتان م مت دان در ج تاك عمتومی استت ته
م تبط با ناگی دم طایفه است ،مث حكومت م قضا (طباطبایی :2320 ،ج434 /3؛ حستيای
ط انی ،بیتا .)36 :اما درمقاب  ،بيشت ب این بامرنا ه آیه م بوط به نان م شوه ان ایشتان
است.
دالیلی ه در ت یيا دیاگام مش ور (قواميت م د در چارچوب بايتان اتانوادم) متیتتوان
د ،ا این ق ارنا:

بيان
.2

عبارك «و بما انفقوا من اموالُ » :چون م دان به
به

نان نفقه نمیدهاتا ،نستبت

هم مسئو نيستاا (هاشمی رفستاجانی :2408 ،ج461 /4؛ صتادقی ت انتی،

 )11-16 :2496م اساسا قيوميت دربارة رابطة ن م شوه است م اگت ن م مت د
بهعاوان دم صاف مط ح شونا ،ه گز م د قوام م قيم ن م ن تات قيومت مت د
نيست (جوادد آملی.)411 :2496 ،
.1

مورد نزم آیه ه مورد پای

اود ایشان است نيز «قيموميت» مج ب مجته-

م نه مطلق م دان ب نان -را اقتضا می اا (ماتظ د.)213 :2496 ،
.4

سياق آیه -ه دربارة «نشو » ن م ض ب مد توسط شوه

صابت متی اتا-

این ب داشت را ت یيا می اا .همچاين ،آیة بعا ه حكم شقاق ميتان ن م شتوه
را مط ح می اا نيز مؤیا این دیاگام است .بااب این ،با توجه بته قت ائن داالتی م
اارجی ،آیه ب اد بيان احكتام ن م شتوه استت (ر.ك .جتوادد آملتی:2498 ،
ج.)116 /29
.3

ااا عموميت آیه م تخصيص مواردد ه ام

آنها ثابت شام است ،موجتب

تخصيص ا ث میشود؛ ی ا م د قيوميتی ب سای نان ناارد ،م

دربارة مالیتت

یا قضا (ماتظ د :2369 ،ج)412 /2؛ بااب این مثا هاد نقض بسيارد ب اد آن پيتاا
می ايم؛ ب اد مثا ب ادر ب اواه اود قواميت ناارد یا ایاكه متادر بت ف نتاان
اود حتی اگ ما

باشاا ،مالیت دارد م آیته نيتز قيوميتت ن را بت نتان نفتی

نمی اا.
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.1

این ماعا ه «عموميت علت اقتضاء می اا قواميت مااص بته شتوه نستبت بته
همس نباشا؛ بلكه ب اد نوع نان م م دان در ج اك عمومی ه م تبط با ناگی
دم طایفه است باشا» ،با این اشكا رمبهرمست ته علتت دمم عموميتت نتاارد؛
بلكه انفاق م دان ااتصاص به همس انشان دارد (ماتظ د :2369 ،ج.)412 /2

 .3-2مبادی اخالقي قواميت

نكتة مورد توجه این است ه قواميت بهعاوان مهيفهاد ب ع اة م د گااشته شام است ،نته
در قالب حق س پ ستی؛ چاان ه ب ای نيز بيان

دمانا« :آیته جملتهاد استت ابت د ملتی

رمح حتتا م بت آن انشاستتت» (جتتوادد آملتتی416 :2496 ،؛ حستتيای ط انتتی ،بتتیتتتا.)48 :
قانونگاار نيز در ش ح مادة  2261قانون مانی ته متیگویتا« :در رمابتط مجتين ریاستت
اانوادم ا اصائص شوه است» (ر.ك .جعف د لا مدد ،)164 :2408 ،تص یح متی اتا
به ایاكه اانوادم سا مانی حقوقی است ه در آن رمابتط ن م شتوه بتهطتور امت د ،معتين
شام م این حقی نيست ه بتوان ا آن گاشت ( اتو یان :2409 ،ج.)110 /2
دراور توجه است ه قوانين در تاظيم رمابط مالاین م ف ناان یا ن م شوه  ،ب اساس
مصالح اجتماعی به رشتة تا ی درآمامانا؛ همهچيز رنگ تكليف دارد م اگت گتام ا حتق
صابت میشود ،ماظور تواناییاد است ه قانونگتاار بت اد اجت اد تكتاليف اتویت بته
صاحب تكليف درب اب دی ان اعطتا ت دم م رام پتيترمدِ مد را همتوارت

ت دم استت.

پ  ،ایاكه ق آن ریاست اانوادم را در دست م د میگاارد ،حقی نيست ته بته مت د اعطتا
شام باشا م نان ا آن ما مم باشاا؛ بلكه مهيفهاد است ه ب ع اة مت دان گااشتته م ا
دم

نان ب داشته شام است م «این ریاست به اج اد ی

به اج اد حق شخصی ،پ

مهيفة اجتماعی شبيهت استت تتا

شوه بایا ااتيار اود را بتهماظتور حفتظ ستممت م استتاكام

اانوادم به ار ببت د مگ نته بایتا گفتت ا آن ستوء استتفادم متی اتا م بایتا مماتوع شتود»
( اتو یان606 :2408 ،؛ صفائی م امامی :2401 ،ج.)264 /2
مؤیا دیاگام ااي  ،رمایتی ا امام باق (ع) است ه مقتی ا ایشان دربارة گفتتار مت دد
سؤا شا ه به همس اود گفته بود« :ام تتو در دستت م ااتيتار اتودك باشتا» ،حضت ك
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ف مودنا :این گفتة م د اعتبارد ناارد .سس

ایشان بته همتين آیتة قت آن (نستاء )43 /استتااد

می ااا (ر.ك .با انی :2326 ،ج .)04 /1بااب این ،حض ك بيان می ااا قواميتت مهيفتهاد
ب ع اة م د است م ام نمیتوانا ا آن اارم گي د؛ ه چاا ه دمد آنها به این ام راضتی
باشاا.
همچاين ،با توجه به آیاك ق آن ،قواميت بایا ب اساس سه اص اامقتی عتاالت «يَأَيَُلا
الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ» (نساء ،)241 /مع م

«وَ عَاشرُِوهُنَّ بِلالْمَعْرُوف» (نستاء/

 )28م م بانی م دلسو د «جَعَ َ بَيْنَُُ مَّلوَ ًًَّ وَ ََحْمَل ً» (رمم )12 /باشتا م ایتن مهيفته در
امور مادد امصه نشام است؛ بلكه م اقبت ا امور معاود اانوادم نيز طبتق آیتاك «وَ أْمُلرْ
أَهْلَكَ بِالصَّلَوًِ» (طه )241 /م «يَأَيَُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَُ ُ وَ أَهْلِيُ ُ نَاًَا» (تا یم )6 /بت
ع اة ایشان است.
« .5-2فضل» ،برتری يا بيشتری
«باء» در عبارك «بِمَا فَضَّ َاهلل» میتوانا سببيه ،مقابله یا استعانت باشا م «ما» نيتز متیتوانتا
مصاریه یا موصوله باشا م ابنعاشور این متام چاامعااشان را یكی ا جلومهتاد اعجتا

ق آن میدانا (حكيمباشی .)19-10 :2496 ،فض در ق آن به دم معاا به ار رفته استت :ام

ب ت د م دمم عطيه م احسان م رحمت (ق شی :2402 ،ج)294 /1؛ اما ب ت است بين ایتن دم

معاا را جم

د؛ یعای فض عبارك است ا احسان م رحمتی ه سبب ب تت د بت دی ت ان

میشود .ب ای آن را در عق  ،رأد ،حسن تابي م ...میداناتا (جصتاص :2361 ،ج239 /4؛
طوسی ،بیتا :ج298 /4؛ طب سی :2366 ،ج ،)68 /4ب ای ني م م توان جستمی را نيتز بته آن
افزمدمانتا (حستيای ج جتانی :2363 ،ج432 /1؛ بيضتامد :2329 ،ج01 /1؛ مكتارم:2403 ،
ج )406 /4م بعضی ممكهاد ب ت د را تا شتانزدم متورد ب شتم دمانتا (متوالیینيتا:2490 ،
 .)12اما همانطور ه قبم اشارم شا ،این نوع فضيلت -م به تعبي دقيقتت فضت ؛ چتون ایتن

مساماه م الط بين دم مف وم فض م فضيلت موجب ب م این شب ه شتام استت ته قت آن
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دادیم» (بق م .)114 /این فضيلت بهدلي تكليف م مهایف دشوارد است ه ب ع تاة آنتان
گااشته شام م رمشن است ه این نوع تكاليف بهسبب استعااد م آمادگی ذاتتی ایتن افت اد
است (مصطفود :2466 ،ج.)260 /8
اگ با ن ام دقيقت د به این ماةم ن یسته شود ،این نتيجه حاص میشود ه «فضت » دم
مف وم فزمنی م بيشت د م ب ت د م ماالتت د دارد (حكتيمباشتی )19-10 :2496 ،ته شتایا
املی فض م دممی فضيلت باشا م این آیه دربتارة دادمهتا ستخن متیگویتا م نته ب تت د م
ممك آن .فض ناه به دادمهاد القتی است ،نه امتورد ته بتهتتاری عایتا انستان شتام
است؛ حا آنكه ب ت د دربارة ماالك صايح است ته بتهتتاری عایتا انستان متیشتونا
(عمئی رحمانی .)2 :2494 ،بااب این ،فض بهمعااد ب ت د ار شی مت د بت ن نيستت؛ بلكته
بهمعااد ااتصاص به استعااد م ني مد ااص استت (جعفت د :2462 ،ج .)104 /22ه افتتی
نيز ه در بيان آیه لااظ شام م نف مودم «بما فضت اهلل ال جتا علتی الاستاء» نشتان متیدهتا
اینگونه نيست ه این فض ا آنِ جا

م د در ب اب جا

ن باشا؛ بلكه گام نتان ا ایتن

فض ب اوردارنا .اما نوعا اینگونه است ه مت دان ا لاتاظ تتوان جستمی م متای یتی بت
نان تفوق دارنا.
 .4فراز دوم (قنوت و حفظ غيب)
«فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِماا حَفِا َ اللَّاهُ» .در ایتن فت ا بت اد نتان صتالح ،دم
میژگی ذ

شام است :ام قاوك م دی د حفظ غيتب .معاتاد ایتن دم ماةم بتاین شت ح

است:

« .1-4قنوت» در قرآن

قاوك بهمعااد طاعت م اشوع است .ب ای آن را در رابطة با ااا تع یف

دمانا (ابناثي ،

 :2463ج222 /3؛ ابنماظور :2323 ،ج04 /1؛ مخش د :2320 ،ج)213 /4؛ اما ب ای دی
آن را مطلق اطاعتت در ب ابت اتاا م غيت ام دانستتهانتا (راغتب اصتف انی .)693 :2321 ،ا
ضااك ( بياد :2323 ،ج226 /4؛ ابوسعيا اارد هيثمی ،بیتا :ج )416 /6م امام باق (ع)
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(قمی :2460 ،ج )240 /2نق شام است ه ماظور ا تمام قاتوكهتاد ذ ت شتام در قت آن،

طاعت است.

مفس ان ب اتی قاتوكهتا را مطيت تفستي

ت دمانتا (طبت د :2321 ،ج 49 /1بته نقت ا

مجاهتتا ،ابتتنعبتتاس ،ستتاد ،قتتتادم م...؛ قمتتی :2460 ،ج 240 /2بتته نق ت ا امتتام بتتاق (ع)؛
ابنع بی ،بیتا :ج321 /2؛ ابنابی حاتم :2328 ،ج 836 /4به نق ا ابنعباس)؛ ب ای دی ت
بهص احت ،قاوك را مطي همست ان تفستي

ت دمانتا (حستيای ج جتانی :2363 ،ج432 /1؛

ابن ثي  :2328 ،ج116 /1؛ م اغی ،بیتا :ج19 /1؛ طباطبایی :2320 ،ج)433 /3؛ ب اتی نيتز
تص یح

دمانا ه اگ چه قاوك مختص به اااست ،مصف نان به آن ،ایتن معاتا را دارد

ه آنان بهسبب آنچه ااا به آنان ام

ت دم استت ،مطيت

 :2316ج)261 /1؛ ب ای این اطاعت را در مسائ

مجهایشتانانتا (بمغتی نجفتی،

ناشویی ماتامد ت دمانتا (مصتطفود،

 :2496ج)461 /1؛ ب ای اطاعت را به مايط اتانوادم تعمتيم دادمانتا (مكتارم :2403 ،ج/4
)402؛ ب ای آن را مطي ااا م همس ان معاتا ت دمانتا (بلختی :2314 ،ج402 /2؛ طبت د،
 :2321ج49 /1؛ جصاص :2361 ،ج 238 /4به نقت ا قتتادم؛ ستم قااد ،بتیتتا :ج466 /2؛
طوسی ،بیتا :ج98 /4؛ ابنابی حاتم :2328 ،ج 832 /4به نقت ا مقاتت بتن حيتان؛ طب ستی،
 :2366ج02 /3؛ حقی ب مسود ،بیتا :ج161 /1؛ بيضتامد :2329 ،ج04 /1؛ ستای  ،بتیتتا:
 )194م ب ای دی

نيتز دایت ة شتمو اطاعتت اتاا را بته حتق مجتين ماتامد ت دمانتا

(طب سی :2400 ،ج114 /2؛

می :2361 ،ج114 /1؛ حسيای :2464 ،ج.)311 /1

اما تفسي ارائهشام ا تمام این گ ممها نمیتوانا تفسي د دقيق باشا؛ ی ا ب ای ا آنتان

به این مطلب اق ار دارنا ه قاوك در ق آن دربارة ااا به تار رفتته استت؛ امتا بتا توجته بته

سياق ،ب ای آن را مطي شوه تفسي
ه ور اود اارج

دم م ب ای مطي اتاا در امت شتوه م لمته را ا

دمانا .باتاب این ،تا تا آن دستته ا مفست ان (ميبتاد :2402 ،ج384 /1؛

نسفی :2460 ،ج261 /2؛ سورآبادد :2496 ،ج321 /2؛ ابنعاشور ،بیتا :ج221 /3؛ حسيای،
 )81 :2314م مت جمتتان (طتتاه د )93 :2496 ،بتته صتتواب رفتتتهانتتا تته قاتتوك را بتتیهتتي
قيامش طی ،مطي ااا تفسي
آرد ،ماةگان ق آن ی

10/6/2014 8:16:11 AM

دمانا.
حقيقت ق آنی دارنا ه ه گام ق یاهاد در ميتان نباشتا ،آنهتا

Text [22] ed 5.indd 64

فصلنامة علمی  -پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) 65 /

را در آن معانی به ار ب د .حقيقت ق آنی ماةة قاوك نيز اقتضا می اا در صورك نبود ق یاة

استعما  ،آن را دربارة ااا م رسو مد باانيم؛ ی ا این ماةم سيزدم م تبه در قت آن بته تار

رفته م در تمام آنها در رابطه با ااا م رسو استعما شام است .چاان ه یكی ا معاص ان
(بات الشاطی )361 :2228 ،میگویا :در ق آن ،قاتوك تا تا در ب ابت ااامنتا م رستو مد

به ار رفتته استت م بته مؤماتان ب گزیتاة پ ستشت

استااد دادم شتام استت؛ یت ا قاتوك ا

اشوعی صادقانه ناشی میشود.
 .2-4معناشناسي حفظ غيب

دربارة مف وم حفظ غيب ،ب ای مف ومی عام ا آن ب داشت

دمانا م حفظ غيب را شام

تمام امورد ه حفظت ماجب است (آ غارد :2491 ،ج )112 /1یا ایاكه شتوه ا دیتان
آن

اهت دارد (ابنع بی ،بیتا :ج )321 /2یا امورد دانستهانا ه بين آن دم اتفاق میافتا

م احاد ا آن اطمع ناارد (م اغی ،بیتتا :ج .)19 /1ب اتی آن را اطاعتت حتتی در غيتاب
م

شوه تفسي

دمانا (آ سعاد)296 :2369 ،؛ ب ای نيز حفظ غيتب را در حفتظ نفت

ما امصه

دمانا (طب د :2321 ،ج48-49 /1؛ ق طبی :2461 ،ج106 /1؛ ابن ثي  ،بیتتا:

ج116 /1؛ سم قااد ،بیتا :ج466 /2؛ بيضامد :2329 ،ج04 /1؛ طب سی :2366 ،ج)68 /4؛
ب ای نيز آن را حفظ نف

دانستهانا (قمی :2460 ،ج240 /2؛ اباابی حاتم :2328 ،ج832 /4

به نق ا ساد م مقات ؛ بغود :2316 ،ج621 /2؛ ميباد :2402 ،ج.)384 /1
بين تمام این دیاگامها ،دیاگام سوم (حفظ نف ) مختار ن ارنام است؛ اما مؤیااك این
مطلب به این ش ح است:
 .2تبادر :با شايان «حفظ غيب» ،املين مف ومی ه به ذهن متبادر میشتود ،حفتظ
نف

ا ش واك در غياب همس است.

 .1اب مصااقها در حفظ غيب ،حفظ نف

است .چه بسيار در قت آن عتامهتایی

بيان میشود؛ ملی ا آن اتاص ارادم متیشتود (ر.ك .ستيوطی-169 :2310 ،
 )168م چهبسا عامی بيان شام است ،ملی بار ت ین مصااق آن ما نظت استت؛
مث «وَ قُ ِ اعْمَلُوا فَسَيَرَىاللَّ ُ عَمَلَُُ ْ وَ ََسُولُ ُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَ ونَ إِلى عالِ ِ

10/6/2014 8:16:11 AM

Text [22] ed 5.indd 65

 / 66بررسي رويكرد مفسران در تفسير آية  34سورة نساء

الْغَيْ ِ وَ الشَُّا ًَِ فَيُنَبِّئُُُ ْ بِما كُنْتُ ْ تَعْمَلُلونَ» (توبته )261 /ته مت اد ا مؤماتان
بتار ت ین مصتااقهتاد آنانتا ته همانتا ائمتة معصتومين (ع) هستتتاا (ر.ك.
با انی :2326 ،ج.)949 /1
 .4تمام مفس ان در ایاكه حفظ نف

شام این فت ا متیشتود ،ااتمفتی ناارنتا؛

بلكه دربارة ایاكه آیا عبارك شام دی

موارد نيز متیشتود ،ااتتم

دارنتا.

بااب این ،این دیاگام ااا متقين است.
 .3بهنظ میرسا علت ایاكه ب ای ا مفس ان عتمممبت حفتظ نفت  ،متا را نيتز

شام عبارك دانستتهانتا ،ب ااستته ا رمایتتی استت ته در تبتی مثت مستاا

طيالسی م تفسي طب د نق شام م بعا در تفاسي د مث معالم التازیت م ...مارد
شام است .در این رمایت ابوه ی م به نق ا پيتامب (ص) گفتته استت« :خيلر
النساء الت اذا نظرت اليُلا سلرتك و اذا أمرتُلا اطاعتلك و اذا عبلا عنُلا
حفظتك فل نفسلُا و مالُلا» .مد متی افزایتا« :و تلال هلذا اهيل الرجلال
قوامون( »...طب د :2321 ،ج48 /1؛ طيالسی ،بیتا .)466 :حا آنكته رمایتاتی

با همين مضمون در تاب اصو

تافی ( لياتی :2460 ،ج 410 /1بتاب «ملن

وفق ل الزوج الصالح ») مارد شام استت؛ امتا در هتي یت

ا ایتن رمایتاك

صابت ا این نشام ه حض ك آیتة «الرجال قوامون » ...را تتممك

دنتا.

بااب این ،رمایت ناه به این آیه نيست؛ بلكته حضت ك چ تار شااصتة ب تت ین
نان را بيان می ااا.
 .1آیة مبار ه نمیگویتا «حافظلات فل الغيل »؛ بلكته متیف مایتا« :حافظلات
للغي » .عبارك ام مبين ایتن مطلتب استت ته مد در غيتاب شتوه  ،حتافظ
(اوام ما م اتوام نتاموس مد) استت؛ حتا آنكته عبتارك دمم گویتاد ایتن
مطلب است ه مد ب اد امور غيبیاد حافظ استت ته بتين آن دم (م دمر ا
ن ام م اش ا
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 .4-4مراد از «بما حفظاهلل»
اگ چه ب ای این «باء» را ستببيت (طب ستی :2400 ،ج113 /2؛ م اغتی ،بتیتتا :ج )19 /1یتا
مصاریه (نيشتابورد :2326 ،ج368 /1؛ طاطتامد ،بتیتتا :ج )249 /4گ فتتهانتا؛ امتا بتهنظت
میرسا این «باء» مقابله باشا (مكارم :2403 ،ج402 /4؛ ق شی  :2400ج)414 /1؛ یعای در
«مقاب ایاكه ااا نيز حقوقشان را احياء

م دان ن ادم» .دم دلي

دم م م یه م نفقه ب دم

این ماعا را ثابت می اا ه عباركانا ا :
.2

در مم ع ب مش ور است ه میگویاا« :هذا بذاک»؛ یعاتی «هلذا فل مقابلل
ذاک» (سای  ،بیتا.)194 :

.1

این ب داشت با تق ی ما ا مف وم قواميت سا گار است؛ ی ا ااامنا مستئوليت م
مهيفة س پ ستی اانوادم را ب ع اة م د ن ادم است .حا بيان می اتا :متا چتون
این مهيفه را ب دم

م د ن ادمایم ،ام موهف است در بي من اانته تار اتا تتا

بتوانا هزیاة انفاق را ه ب ع اما

است ،بتهدرستتی انجتام دهتا .شت ط انصتا

نيست درحالی ه ام ب اد انجام مهيفه در بي من اانه مشغو
غيب نكاا .بااب این ،ما در مقاب این مهيفه ه ب دم

ار است ،ن حفظ

م د ن تادمایتم ،ن را نيتز

موهف می ايم ه حفظ غيب اا.
بااب این ،ااامنا ب اد نان صالح دم میژگی را ب میشتمارد :املتی در رابطته بتا اتاا م
دی ت د در رابطتته بتتا شوه انشتتان .آنتتان در رابطتته بتتا اتتاا مطي ت م متواض ت انتتا م دربتتارة
شوه انشان هم عفيفانا م به مد ايانت نمی ااا .ا ایاجا قتو پيتامب (ص) ب تت ف ميتام
میشتود« :لو كنا آمرا آن يسجد بشر المرت المراا ان يسجد لزوجُلا» (ابتنحابت  ،بتیتتا:
ج119 /1؛ صامق :2363 ،ج .)349 /4بهنظ میرسا ه این رمایت نتاه بته ماتتواد ایتن
الیه باشا؛ ی ا ااامنا در بيان دم میژگی نان صالح ،حق اود م حق شوه را با هم ذ ت
دم است.
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 .3فراز سوم (بحران نشوز و مقابله با آن)
«وَ الالَّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ».
 .1-3تحليل خوف با توجه به جايگاه خانواده در اسالم

ن اد اانوادم در اسمم جای ام رفيعی دارد تا آنجا ه اوبشوه دارد نان همساگ ج تاد
ب اد مت دان ان اشتته شتام استت ( لياتی :2460 ،ج .)160 /1ایتن مطلتب نشتان ا اهميتت

اانوادم نزد شارع دارد ه نان را اینچاين ت غيب به ادارة اانوادم می اا؛ ی ا م د متای
اانوادم است اما ماوریت عاطفی اانوادم با ن است م مجود ام سبب جمت شتان اعضتاد
اانوادم در اار هم میشود .با این نوع ن ام شارع ،ماطقی بهنظ میرسا اگ

وچ

تت ین

مشكلی امايت این ن اد را ت ایا می اا ،در راستاد رف آن بكوشتا؛ یت ا عتمج ماقعته را
قب ا مقوع بایا

د .ماةة «او » بيان اااة این حقيقت استت ته ه گتام مت د احستاس

اط می اا م نسبت به تاقق «نشو » او
انجام دها م ااامنا چون عار

دارد ،بایتا بت اد پيشت ي د ا آن اقتااماتی را

به احواالك نان است ،در قالب توصيه بت اد حفتظ بايتان

اانوادم ،راهكارد ارائه میدها.
ا ایاجا اشكا سخن سانی ه اص ار دارنا «او » را بهمعاتاد علتم ب ي نتا (بلختی،
 :2314ج402 /2؛ ابنمثای :2492 ،ج216 /2؛ سم قااد ،بتیتتا :ج466 /2؛ طب ستی:2366 ،
ج 68 /4به نق ا ف اء؛ اردبيلی ،بیتتا )146 :یتا ماةماد را در تقتای فت

ااتا (ستای ،

بیتا139 :؛ طوستی :2360 ،ج326 /3؛ ابتن هت م414 :2320 ،؛ طاطتامد ،بتیتتا :ج)263 /4
رمشن میشود؛ ی ا آنان با ن اهی فق ی به آیه ن یسته م با این اشكا رمبهرم شامانتا ته
ص

«او » نشو موجب هج م ض ب نمیشود (ر.ك .اردبيلی ،بیتا .)146 :حا آنكه

ها ام «او » مقوع ااتتم

بتين مجتين ،بستت ان آنتان را توصتيه بته رجتوع بته مشتامر

می ااا .چ ونه است مقتی ااامنا در این رابطه راهكارد ارائه میدها ،بتهعاتوان حكمتی
فق ی به آن ن یسته میشود؟ بلكه ااامنا بهعاوان مشتامرد دلستو راهكتارد را بته مت د
ب اد با گشت اانوادم به صلح م امايت توصيه می اا.
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 .2-3معناشناسي واژة «نشوز»

طبق گفتار لغویين« ،نشز» به مكان م تف ا مين گفته میشود (ف اهياد :2326 ،ج141 /6؛

جوه د :2360 ،ج988 /4؛ ابنماظور :2323 ،ج .)320 /1بااب این ،به نی ه ب شوه اتود
عصيان اا م ا اطاعت ام دست ب داشته م نسبت بته ام ب تت دطلبتی داشتته باشتا« ،ناشتزم»
میگویاا (ف اهياد :2326 ،ج141 /6؛ جوه د :2360 ،ج988 /4؛ ابتنماظتور :2323 ،ج/1
320؛ ط یای :2401 ،ج .)48 /3فقي ان م مفس ان به گفتة لغویان اعتماد

دم م نتی را ته

در مقاب شوه اود س شی متی اتا« ،ناشتزم» متیناماتا؛ اگ چته دربتارة حتا م مت آن
ااتم

دارنا؛ به این ش ح ه بيشت فق ا (صتامق416 :2321 ،؛ ابتنمط ت استاد:2328 ،

ج269 /4؛ ستتبزمارد :2314 ،ج166 /1؛ نجفتتی :2466 ،ج )166 /42م ب اتتی ا مفستت ان
(ابنهائم249 :2314 ،؛ حسيای« )81 :2314 ،نشو » را بهمعااد ااص آن یعای عتام تمكتين
م آنچتته تته بتتاان ب متتیگ ت دد م ا قبي ت ا ت مج ا اانتته بتتیاذن شتتوه  ،نظافتتتنك ت دن،
ذای نك دن موهاد ائا م ...میداناا .درمقاب  ،تعااد یادد ا مفس ان «نشتو » را بتهمعاتاد
اعم آن یعای اطاعتنك دن م طغيان میداناا (ابنع بی ،بتیتتا :ج320 /1؛ ابتن ثيت  ،بتیتتا:
ج116 /1؛ بيضامد :2329 ،ج04 /1؛ طب سی :2366 ،ج68 /4؛ فتيض اشتانی :2321 ،ج/2
339؛ حسيای ج جانی :2363 ،ج432 /1؛ ستای  ،بتیتتا191 :؛ بمغتی نجفتی :2316 ،ج/1
 .)266اما این ب داشت ا «نشو » با ار د ق آنی این ماةم مغای ك دارد.
« .4-3نشوز» زن؛ عدم تمكين يا خيانت

مفس ان اگ چه در مقامة تفسي هاد اود به این حقيقت اذعان ت دمانتا ته املتين مابت م

ب ت ین آن ب اد ف م مف داك ق آن ،اود ق آن است ،در عم مشتاهام متیشتود در ب اتی

موارد ،این مباا را نقض

دم م بهجاد ق آن ب گفتتار دی ت د تكيته متی ااتا .شتاها ایتن

ماعا ماةة «نشو » است .بهنظ میرسا علت ایاكه مفس ان «نشو » را بهمعااد اطاعتنكت دن

م ف مانب دارد دانستهانا ،چ ار مورد است :الف .تكيته بت ستياق؛ ب .ت ثي پتای د ا گفتتار
لغویون؛ پ .اعتماد بهسبب نزم ذ شام در تفستي هاد متقتام م تتب استباب نتزم ؛ ك.
توجهنك دن افی به رمایاك نبی ا م (ص).
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 .1-4-3تكيه بر سياق

سانی ه درصاد تفسي آیه ب آمامانا« ،نشو » را نقطة مقاب «قاوك» تصتور ت دم (ر.ك.

ب شتی221 :2496 ،؛ حكتيمباشتی )10-19 :2496 ،م بيتان ت دمانتا ته «نشتو » بتهمعاتاد
ب ت دطلبی م تواض نك دن است .امتا چاتان ته تبيتين شتا ،ااامنتا بت اد نتان صتالح دم
دم است :ام «قاوك» م دمم حفظ غيب ه املی در رابطه بتا اتاا م دممتی

میژگی ذ

در رابطه با شوه انشان است .بااب این ،اینگونه بهنظ میرسا ه «نشو » نقطتة مقابت حفتظ
غيب باشا نه «قاوك» م همانطور ه بيان شا ،ماظور ا حفظ غيب ،عفيتفبتودن در غيتاب
شوه است؛ درنتيجه نقطة مقاب آن ،ايانت دن به شوه است.
 .2-4-3تأثيرپذيری از گفتار لغويان

هميشه توجه به ارب د ق آنی ماةم ،رمایاك ائمة معصوم (ع) م گفتار لغویان م مت ین ماتاب
ب اد ف م مف داك ق آنانا؛ اما در ب ای موارد مشاهام میشود تكيته بت گفتتار اهت لغتت
موجب میشود ه نسبت به ارب د ق آنی آن ماةم توجه افی نشود .آرد ،تكيه بت گفتتار
لغویان بهتا ایی نمیتوانا ما را در شف م اد ال ی راهامایی اا؛ ی ا ه علمتی همت ام بتا

ایجاد اود ،بار معاایی جایاد را به ماةگان میبخشا .ق آن نيز ا این قاعام مستثاا نيست م

ع

ااص اود را دارد .بااب این ،بایا ار د ق آنتی ماةة «نشتو » را درمن متتن مقتاس

ب رسی

د .با تالي م ب رسی آیاتی ه در آنهتا ایتن ماةم بته تار رفتته استت ،متیتتوان

نتيجهگي د

د ه این ماةم در ق آن در معاایی غي ا عام تمكين (اوام بتهمعاتاد اتاص

لغویان ادعا

دمانا -به ار رفته است.

آن م در اصوص مسئلة جاسی م اوام بهمعااد عتام آن م در قالتب ناف متانی) -آنچاتان ته
ماةة نشو (در رابطه با ن م م د) دم بار در ق آن به ار رفته است :ی

«نشو » ن م ی

بار در رابطته بتا

بار هم دربارة «نشو » م د ه ه دم در سورة نساء مطت ح شتام استت .امتا

دربارة «نشو » ن باث آن با توجه با سياق گاشت؛ اما دربارة «نشتو » مت د هتم بتا مطالعتة
ماتواد آیة  219سورة نساء م همچاين رمایاك رسيام ذیت ایتن آیته ،ایتن مطلتب آشتكار
میشود ه معاایی غي ا آنچه مش ود ارادم
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ااامنا در آیة  219سورة نساء متیف مایتا« :وَ إِنِ امْلرَأًَ خَافَلاْ مِلن بَعْلَُِلا نُشُلوزًا أَوْ
إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيُِْمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَُُمَا صُلْحًا وَ الصلْحُ خَيرْ وَ أُحْضرَِتِ الْلأَنفُُُ الشحلحَّ وَ
إِن تُحْسِنُواْ وَ تَتَّقُواْ فَِِنَّ اللَّ َ كاَنَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» .در این آیه «نشتو » در مقابت «اعت ا »
ق ار گ فته است م به دلي ایاكه «اع ا » «بیميلی شوه نسبت به همست اتود (م درنتيجته
امتااع ا همبست د)» است« ،نشو » نقطة مقاب آن «رغبت بسيار شوه به جماع م همبست د»
است .بااب این ،آیته اطتاب بته نتان متیف مایتا« :اگت نتی ا رغبتت بستيار همست
همبست د یا اع ا

بته

م رمدگ دانی آنان نسبت به اود میت ستا ،رامحت ایتن مشتك ایتن

است ه با آنان صلح ايا» .صلح دن با توجه به عبارك «و احضرت االنفُ الشلح» ته
بيان می اا ،بایا بخ را اار گااشتت م دستت ا اناصتارطلبی -م ایاكته شتوه را فقتط
ب اد اود بخواها -ب داشت .آیة بعا نيز ه صابت ا عاالت بين مجين متی اتا ،بتاین
معااست ه ن به م د اجا ة ا دماج مجاد را باها .بااب این ،م اد ا «نشو » م د ایتن استت
ه م د ش وتی یاد م رغبتی افسارگسيخته م عمقتهاد بستيار بته همبستت د بتا همست اتود
دارد ،حا آنكه ن ا ع اة تمكين مد ب نمیآیا؛ بااب این ،آیه یكی ا حكمتهاد تعتاد
مجاك را مط ح

دم م آن ها امی است ه ن بهتا ایی توانایی پاسخ ویی بته نيا هتاد

م د را ناارد.
در ت یيا این ب داشت ،رمایتی ا رارم نق شام است:
سئ أبو جعفر (ع) عن النُاَي يشترط عليُا عند عقد النُلاح أن يأتيُلا ملا شلاء
نُاَا أو من ك جمع أو شُر يوما ،و من النفق كذا و كذا؟ قال :فليُ ذلك الشرط
بش ء .من تزوج امرأً فلُلا ملا للملرأً ملن النفقل و القسلم  ،و لُنل إن تلزوج
امرأًخافا في نشوزا أو خافا أن يتزوج عليُا فصالحا من حقُا على ش ء ملن

قسمتُا أو بعضُا فِن ذلك جائز ال بأس ب ( .عياشتی109 :2496 ،؛ حت عتاملی،
 :2323ج.)412 /12
در این رمایت سه سؤا مط ح شام است :عمقة بسيار م د به همبست د؛ رعایتتنكت دن
حقِ قسمت بين ا ماج بهمسيلة شوه م باث نفقه .حض ك در جواب ،ابتاا دربارة حق نفقته
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م قستتمت ایتتنگونتته بيتتان متتی ااتتا تته مد بایتتا حتتق ن را ا نفقتته م قستتمت باهتتا .امتتا
دراصوص بخت دی

سؤا دربارة «رغبت بستيار مت د بته آميتز » ،حضت ك صتابت ا

«نشو » م د می ااا .بهراستی رابطة رغبت بسيار م د به همبست د م «نشتو » مد چيستت؟ م
چ ا حض ك در پاسخ به سؤالی دربارة حكم همبست د رم انة م د ،صتابت ا «نشتو » مد
دمانا؟ بااب این م اد ایشان ا «نشو » م د ،رغبت بسيار مد به همبست د بودم م این گفتتار
ناه به آیة  219سورة نساء است.
بااب این ،ب اساس ار د ق آنی ماةة «نشو » م رمایتاك رستيام دربتارة «نشتو » مت د م
همچاين «نشو » ن -ه در ادامه اواها آما -میتوان ادعا ت د ته «نشتو » ن م مت د در

ق آن معاتاد جتامعی دارد ته عبتارك استت ا رغبتت بستيار بته همبستت د م درنتيجته ،بته
مقاماك فاشا رسيان.

بسط بيشت این موضوع ،تبيين مبااد بانشااسی ،بيان اشكا هاد رمیك د مش ور م رفت
این چالتها با پای
مقالة دی

مبااد مختار ن ارنام ،در این مختص نمیگاجتا م ن تار

چاتاین

را میطلبا.

 .4-4-3اعتماد به سبب نزول ساختگي

دربارة سبب نزم این آیه ،رمایتی مش ور در تفاسي متقام (طب د :2321 ،ج40 /1؛ بغتود،
 :2316ج626 /2؛ ق طبی :2461 ،ج269 /1؛ ابن ثي  ،بیتا :ج116 /1؛ طب ستی :2366 ،ج/4

 )69م همچاين تب م م اسباب الازم (ماحتاد نيشتابورد219 :2369 ،؛ ستيوطی:2312 ،
 )91نق شام ه باین ش ح است :نی نزد پيامب (ص) میآیا م ا شوه
ام را ت

بهدليت ایاكته

دم است ،شكایت می اا .نبی ا م (ص) حكم به قصتاص متی ااتا ،در ایتن

ها ام ،آیة «الرجال قوامون » ...نا
میگویاا« :من چيزد را ارادم

میشود .پيتامب (ص) آیته را بت آنتان تتممك ت دم،

دم م ااامنا چيز دی د را» .این رمایت میتوانتا مجتو

این دیاگام باشا ه اگ م د عملی ا همس

دیا ه مورد رضایتت نبود ،میتوانتا ام را

بزنا؛ ی ا این عم با اطاعتپای د مد ماافاك دارد .اما این رمایت اشكاالتی اساسی دارد:
.2
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ب دم نشام است م بهصورك مب م ذ ت شتام استت (ابتن ثيت  ،بتیتتا :ج116 /1؛
طب سی :2366 ،ج .)69 /4در ب ای دی  ،اسامی آنان ،ه چاا با ااتتم  ،ذ ت
شام است (طب د :2321 ،ج40 /1؛ ق طبی :2461 ،ج .)269 /1در ب ای رمایتاك
ذ

شام است ه آن ن بهتا ایی نزد پيامب (ص) آما (طب د :2321 ،ج)40 /1

یتتا ایاكتته همت ام پتتار اتتویت بتتودم استتت (بغتتود :2316 ،ج .)626 /2در ب اتتی
رمایاك آمام است ه آیة «الرجلال قواملون » ...بعتا ا حكتم پيتامب (ص) بته
قصاص نا

شا م در ب ای دی

آمام است ابتاا آیتة «و ال تعج بالقرآن ملن

قب ان يقض اليك وحيل » (طته )223 /نتا

شتا م بعتا «الرجلال قواملون» ...

(طب د :2321 ،ج40 /1؛ ق طبی :2461 ،ج.)269 /1
.1

در اار این رمایت ،سبب نزم دی د نيز نق شام است ه در آن علت نتزم
آیه را قو امسلمه میدانتا (طبت د :2321 ،ج40 /1؛ ق طبتی :2461 ،ج.)268 /1
این سبب نزم با سياق سا گارت است م اشكا هاد ماردم ب سبب نزم قبلتی را
هم ناارد؛ بااب این رابطة آیاك اینگونه میشود :نان صابت ا ب ت د م دان بت
نان در ارث می دنا ،پ

آیة  41نا

شا م ااا در آیة  43توضيح متیدهتا

ه علت این ب ت د قواميت م د ب ن است ه بایا م یته م نفقته باهتا (ر.ك.
فخ الاین را د :2316 ،ج.)06 /26
.4

هي یت

ا رمایتاك نقت شتام در صتااح ستته مارد نشتام (درم م :2494 ،ج/9

 )263م تا ا رمایت امسلمه است ته ت متاد آن را نقت

ت دم (ق طبتی:2461 ،

ج 261 /1بته نقت ا ت متتاد) .بتاینصتتورك ته نتان علتتت فضتيلت مت دان را
اواستاا م با نزم این آیه ،مجه فضيلت را دانستاا (ابنعطيه :2311 ،ج.)30 /1
.3

سبب نزم ارائهشام با آیه ،فاوا م ها

آن متااسب نيستت؛ یت ا آیته ا ماقبت

آن ماقط نيست .آیاك قب حامد مطالبی ب اد تثبيت حقوق مالی م مجيتت ن
م تاظيم ش ن مد است م به اعت ا

به حقوق م احت ام مد توصيه می اتا م ایتن

آیه نيز ب اد رف اب ام م تصايح ی

اطا آمام استت م حقتوق مت د را بت نتان

بيان می اا (درم م :2494 ،ج.)263 /9
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.1

فتواد پيامب (ص) ب ام

ماق  ،متااقض قو اااست ه میف مایا« :ما ينطلق

عن الُوی ،ان هو اال وح يوح »؛ حا

مانی ه پيامب (ص) علتم نتاارد ،چت ا

به درمغ فتود میدها ( می حویزد :2361 ،ج.)111 /1
.6

ال مة قواميت این نيست ه م دان در همته حتا اجتا ة دن داشتته باشتاا؛ بلكته
دن تا ا در ها ام «نشو » آن هم بعا ا م حلة موعظه م دمرد در اواب ام جایز
است ( می حویزد :2361 ،ج .)111 /1حا آنكه در این رمایت نه «نشو » م نه
طی دم م حلة قب ا ض ب ما شام م حتی پيامب (ص) هم در اینبتارم ستؤا
نك دنا.

.0

حكم به قصاص ا جانب پيامب (ص) با آیه ماافاتی ناارد؛ ی ا آیه ا نقتت مت د
در مجيت صابت می اا م این مطلب حق ن را در قصتاص ملغتی نمتی اتا؛
مثم اگ م د پو

ن را به مر ب ي د ،ن حق تقاص دارد .بااب این ،بتين قواميتت

م قصاص بهدلي فعت عتامانی ا جانتب مت د ،ماافتاتی مجتود نتاارد (فضت اهلل،
 :2328ج.)119 /0
.9

ایاكه اسامی اشخاص متفامك ذ

شام است ،دلي ب این مسئله استت ته ایاتان

سبب نزم تاریخی آیه بهشكلی موثق نيستاا؛ بلكه اجت اد ا سبب نزم به ط یتق
غي موثقانا (فض اهلل :2328 ،ج.)119 /0
.8

دنی ه در آیه ما نظت استت ،آن استت ته صتامهاد مارد نكاتا بته شت ادك
اجماع (ابنبابویه131 :2366 ،؛ طوستی ،بتی تتا :ج282 /4؛ صتامق416 :2321 ،؛
ابنادری  :2326 ،ج018 /1؛ سمر ،بیتا262 :؛ بمغی نجفی :2316 ،ج،)260 /1
رمایت (مسلم ،بیتا :ج39 /3؛ طوسی ،بیتا :ج282 /4؛ طب ستی :2366 ،ج68 /4؛
مجلسی :2364 ،ج ،)361 /12سياق؛ ی ا درصورك مب حبودن ،این ام

تامرك

ایجاد می اا نه ایاكه سبب صلح م آشتی شود .حا آنكه در ش ن نتزم  ،همست
طورد ت

اوردم ه موجب قصاص شتام استت؛ ملتی آیته ایتن نتوع دن را

تجویز نمی اا.
 .26طبق نق ها ،تعجي پيامب (ص) در بيان حكم ال ی با سي ة ایشان ستا گار نيستت.
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چ ا ایشان سي ة اود را در امورد مث ش اباوارد م ب دمدارد ادامته ناادنتا م
دنا.

عجوالنه حكم صادر

 .22حتی اگ بسای یم ه دن مب ح ه باعث بودد شود نيز جایز باشا ،ایتن ستبب
نزم این اشكا را دارد ه طبتق قتانون مجتا اك استممی ،قطت عضتو م جت ح
عماد موجب قصتاص استت (شتك د م ستي مس :2494 ،متادة  .)168باتاب این،
دنی ه موجب بودد شود قصاص ناارد؛ بلكه بایا موجب جت ح م ب یتاگی
شام باشا م بسيار بعيا بهنظ میرسا ه آن م د همس اود را طتورد دم باشتا
ه سبب پارگی بافتهاد بان مد شام باشا.
 .21در این قضامك ط

دعود (ماعی عليه) حاض نبودم استت م ا طت

آیه تش ی پيامب (ص) را تخطئه م باط

دی ت ،

دم باشا م این با عصمت آن حضت ك

ماافاك دارد (ر.ك .طباطبایى :2320 ،ج.)438 /3
 .3-4-3توجه نكردن به روايت نبي اکرم (ص) در حجهالوداع
نبی ا م (ص) در ف ا د ا اطبة اود در حج الو اع میف مایاا ه اگ نان شما م تكب
نا شانا ،آنان را موعظه ايا ،سس

در بست ا آنتان دمرد ت دم ،در ن ایتت بزنيتا .ایتن

رمایت با الفاظ مختلفی مث «أن ياتين بفاحش مبينل » (نستایی :2322 ،ج401 /1؛ ت متاد،
 :2364ج« ،)421 /1أن اليوطئن فرشُ احدا تُرهون » (مستلم ،بتیتتا :ج32 /3؛ مجلستی،
 :2364ج 361 /12به نق ا الماتقتی)« ،ان اليوطئن فرشلُ احلدا عيلرك و ال يلاذن فل
بيوتُ الحد تُرهون » (هيثمی ،بیتتا :ج« ،)166 /4أن اليوطئن أحدا فرشُ و ال يلدخلن
أحدا تُرهون بيوتُ إال بِذنُ و أال يأتين بفاحشل » (ح انتی )44 :2363 ،م بتا ستااهاد
متفامك م در تب متعادد نق شام م ماضح است ه این مم نبتی ا ت م (ص) نتاه بته
آیه م ب داشتی ا آن است .چاان ه مش ود است ،الفاظ نق شام ا ستود رامیتان ه تور در
معااد ايانت دن ( نا) دارد م الغي .
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 .5فراز چهارم (راهحلهای سهگانه)
«َعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَال تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيالً إِنَّ اللَّاهَ
كانَ عَلِيًّا كَبيراً».
سه راهكار ب اد جلوگي د ا «نشو » ارائه شام است :ابتاا موعظه است ه اگت متؤث ماقت
نشا ،نوبت به م حلة دمم میرسا ه «هج در مضج » است .تفسي هتاد مختلفتی ا «هجت
در مضج » بيتان شتام استت (ر.ك .طبت د :2321 ،ج32 /1؛ ابتنع بتی ،بتیتتا :ج322 /2؛
انالسی :2316 ،ج )616 /4ه ا بين آنها «پشت دن در بست » ب ت ین دیاگام است؛ یت ا
در آیه ح

«فی» آمام م ایتن نشتاندهاتاة آن استت ته هجت بایتا در مظت م

مضتج

صورك گي د .اما حكمت این عم چيست؟
سه راهكار لی ب اد ح مسائ

مجين مجود دارد :م حلة ام در درمن اانوادم (آیتة

مورد باث) ،م حلة دمم انتخاب حكمين م ح مسئله درمن قوم (آیتة بعتا) م م حلتة ستوم
رجوع به حا م ش ع .تمام این راهكارهایی ته در آیته بيتان شتام ،م بتوط بته م حلتة ام
است؛ یعای ن م شوه بایا مسائ اود را بين همای

ح

ااا م دی ان حتی ود تان

نبایا ا آن مطل شونا .قيا «ف المضاج » گویاد این است ه ااتمفاك اانوادگی ه گتز
نبایا ب تمام ناگی سایه افكاا؛ بلكه مجين بایا در مايط اصوصی اتود درصتاد حت
آن ب آیاا .بااب این ،بایا تمام رفتارها طبيعی باشا؛ اما ها امی ته ن م شتوه مارد حت یم
اصوصی اود میشونا ،م د میتوانا نارضایتی اود را ا همس

نشان دها.

در صورك اث بختنبودن این م حله ،نوبت به م حلة سوم ،یعای « دن» میرسا .دربتارة
توجيه این م حله ،گفتارهاد متفامتی بيان شام است :ب اتی آن را بته مف تومی غيت ا دن
مث ق

دن م جاایی م ...گ فتهانتا (ابوستليمان9614 :2312 ،؛ موستی الرد34 :2494 ،؛

قائای)28 :2404 ،؛ ب ای قائ به نسخ (مع فت :2499 ،ج )206 /0م ماتامدبودن حكتم بته
ش ایط با انی آن مان (طالبی :2886 ،فصت  :قضتية ت دیتب المت ام بالضت ب) م یتا عت
ااصی (ابنعاشور ،بیتا :ج )220 /3شام انا؛ ب ای آن را ص

غضب ت دن (ابتنع بتی،

بیتا :ج 316 /2به نق ا عطاء) دانسته یا ت ك ض ب را املی شم دمانتا (فخ التاین را د،
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 :2316ج01 /26؛ مخش د :2360 ،ج420 /1؛ نيشابورد :2326 ،ج326 /1؛ حيلی:2329 ،
ج01 /1؛ مغايه )261 :2311 ،م ب ای نيز آن را تعزی د بهدست حا م ش ع قلمااد

دمانا

(ابنعاشور ،بیتا :ج220 /3؛ ماقق داماد0 :2321 ،؛ موسود بجاوردد.)19-10 :2494 ،
تمام این تالي ها ب ااسته ا ن اهی فق ی به آیه استت م بتههمتين دليت ب اتی اصت ار
دارنا «او » را بهمعااد علم ب ي نا؛ ی ا ص

«اتو » نشتو عقتوبتی بتههمت ام نتاارد

(بلخی :2314 ،ج402 /2؛ ابتنمثاتی :2492 ،ج216 /2؛ فت اء ،بتیتتا :ج161 /2؛ ستم قااد،
بیتا :ج466 /2؛ طب سی :2366 ،ج68 /4؛ اردبيلی ،بیتتا .)146 :امتا طبتق تاليت ن ارنتام،
ها

درمان این عارضه است نه ت دیب ،تعزی  ،تخویف م. ...
بهنظ میرسا ب م رفتارد اشنمآبانه ا جانتب مت د در اتت

رفتتار ن بستيار متؤث

است م م د بهدنبا تثبيت جای ام مای یتی اود در اانوادم است .چاان ه ب اتی گفتتهانتا
اصوال م دانی ه ا صمبت م اشونت م دانه بیب مانا یا آن را آشتكار نمتی ااتا ،بت اد
نان جااب نيستاا م نان رغبتی به آنان نشان نمیدهاا (موسود بجاتوردد19-10 :2494 ،
به نق ا جز

پ

در تاب معماد ن)؛ بلكه نان به م دانتی گت ایت دارنتا ته حت

حمایت را در آنان ب ان يزنا .اما ها

درمان است م با شتاك دن ،ستبب تضتيي حتق مد

میشود؛ بااب این دن بایا بهگونهاد باشا ه موجب دیه نشتود؛ مثت هت دادن ممیتم م. ...
نكتة دی

این است ه نان دمست دارنتا ته احستاس ااتا ستایهاد بتاالد ست آنتان م

م اقبشان است تا به آن تكيه ااا م احساس امايت داشته باشاا .این نوع ب اتورد همت ام بتا
جابه ا ناحية م د ،نهتا ا نف ك در ن ایجاد نمی اا؛ بلكه ن به این تكيتهگتام د اتو
می اا م ا رفتارهایی ه آن را می ان اا ،س با می نا.
بااب این ،این سه رامح نه حكمی ماجب است ،نه حقی ب اد مت د ،نته يفت م عقتوبتی
ب اد ن م نه م حلهاد ا م اح ن ی ا ماك ؛ بلكه رامحلی استت بت اد مشتكلی ته بايتاد
اانوادم را ت ایا می اا م اط ف مپاشی آن را بتا طتمق گوشتزد متی اتا م ایتن رامحت
بیهي الزامی بهگونة ارشاد م رهامود ا سود ااا ارائته شتام استت (حكتيمباشتی:2496 ،
 )19-10م نوعی اعمن م تاف اامقی تلقی میشود ،نته تابيته بتانی (حكيمتی.)60 :2490 ،
حتی ب ای (ابنع بی ،بیتا :ج 316 /2به نق ا عطا) شاك آن را تتا صت
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ف م استهانا .این تالي ا ان يزة ض ب ،مؤیا این است ه استفادم ا راهكارهاد سهگانته
نشو » ماوط شام است نته بته اتود «نشتو » م نيتز مؤیتا ایاكته دن جابتة

در آیه به «او

يف د نااشته باشا؛ ی ا بامن تاقق «نشو » ه چاتا بتا «اتو

نشتو » ،ن مستتاق يفت

نخواها بود م ا ایتنرم موافقتان ج تتگيت د نخستت ،نتاگزی شتامانتا آیته را بت ام
حم

هاه

ااا.

 .6نتيجهگيری
.2

قواميت مهيفهاد است ه ب ع اة م د گااشته شام م ام به مای یت اتانوادم در
راستاد مصالح آن موهف است.

.1

طبق بيان آیه ،نان صالح حقی ا جانتب اتاا (قاتوك) م حقتی ا جانتب شتوه
(حفظ غيب) ب ع ام دارنا.

.4

تالي «نشو » ا سود لغویان بهمعااد ب ت دطلبی با ستياق ،تار د ق آنتی ایتن
ماةم م رمایت رسيام ا جانب نبی ا م (ص) مغای ك دارد.

.3

سبب نزم ارائهشاة ذی آیه ،اشكا هاد متعادد ا قبيت تاتاقض در نقت  ،عتام
مرمد در صااح ،مغای ك با عصمت پيامب (ص) ،مغای ك با ها
ه پای

.1

آیته م ...دارد

آن را با مشك رمبهرم می اا.

ن ام فق ی ه موجب تفسي هایی ام
بهدنبا ح ی

هتاه ا آیته شتام استت ،آیته را -ته

مشك اانوادگی است -ا ها

اصلی اود دمر می اا.

منابع

 آل سعدى ،عبدالرحمن بن ناصر ( ،)8041تيسير الكريم الرحمن ،بيروت :النُض العربي .

 آندلسى ،ابوحيان محمدبن يوسف ( ، )8044البحر المحيط فى التفسير ،بيروت :اَالفُر.

 ابنابى حات  ،عبدالرحمنبن محملد (  ،)8081تفساير القار ن العظايم ناباناباى حااتم،،
عربستان :نزاَ مصطفى الباز.

 ابنأثير ،مباَکبن محمد ( ،)8630النهاية في غريب الحديث ،ق  :اسماعيليان.
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 ابنإ َيُ حل  ،اب جعفر محمدبن منصوَ ( ،)8084السرائر ،ق  :النشر اإلسالم .
 ابنبابوي  ،محمدبن عل (شيخ صدوق) ( ،)8081المقنع ،ق  :اإلمام الُا ی(ع).

 ،)8040( ________ من ال يحضره الفقيه ،ق  :جماع المدَسين.
 ابنحنب  ،احمد (ب تا) ،المسند ،بيروت :اَ صا َ.

 ابنبابوي  ،عل ( ،)8043فقه الرضا ،ق  :آل البيا.

 حلب  ،ابنزهرا ( ،)8081غنية النزوع ،ق  :اإلمام الصا ق (ع).

 ابنعاشوَ ،محمدبن طاهر (ب تا) ،التحرير و التنوير[ ،ب جا][ :ب نا].

 ابنعربى ،محمدبن عبداهللبن ابوبُر (ب تا) ،احكام القر ن ابنالعربى[ ،ب جا][ :ب نا].

 ابن عطي اندلسى ،عبدالحق بن عال ( ،)8044المحرر الوجيز فى تفسير الكتاا العزياز،
بيروت :اَالُت العلمي .

 ابن كثير مشقى ،اسماعي بن عمرو ( ،)8081تفسير القر ن العظايم نابانكثيار ،،بيلروت:
اَالُت العلمي .

 ابنمثنى ،ابو عبيدً معمر ( ،)8618مجاز القر ن ،قاهرا :الخانجى.

 ابن مطُر اسدی ،ابومنصوَ حسنبن يوسف (عالم حل ) ( .)8081قواعد األحكاام ،قل :
النشر اإلسالم .

 ابنمنظوَ ،محمدبن مُرم ( ،)8080لسان العر  ،بيروت :اَ صا َ.

 ابنهائ  ،شُابالدين احمدبن محمد ( .)8046التبيان فى تفسير غريب القار ن ،بيلروت:
اَالغرب اإلسالم .

 ابوسليمان ،عبدالحميد احمد (« ،)8048ضرب الملراا :هل يحل الخالفلات الزوجيل »
الشرق االوسط جريدة العر الدوليه ،الجمع َ 81مضان.1416 ،

 احمد ،محمد و سميرا احمد (ب تا) ،انگليسى -محمد و سميرا نترجمه قر ن[ ،،بل جلا]:
[ب نا].

 اَ بيلى ،احمدبن محمد (مقدس اَ بيل ) (ب تا) ،زبدة البيان فى أحكاام القار ن ،تُلران:
مرتضوى.

 اَف  ،سيدكاظ ( ،)8618ترجمة قر ن نارفع ،،تُران :فيض كاشانى.

10/6/2014 8:16:14 AM

Text [22] ed 5.indd 79

 / 80بررسي رويكرد مفسران در تفسير آية  34سورة نساء

 ايروينگ ،تامُ بالنتين (ب تا) ،انگليسى -ايروينگ نترجمه قر ن[ ،،ب جا][ :ب نا].
 بحرانى ،سيدهاش ( ،)8083البرهان فى تفسير القر ن ،تُران :بنيا بعثا.

 بغدا ى ،عالءالدين علىبن محمد ( ،)8081لبا التأويال فاى معاانى التنزيال ،بيلروت:
اَالُت العلمي .

 بغوى ،حسين بن مسعو ( ،)8044معالم التنزيل فى تفساير القار ن ،بيلروت :اَ احيلاء
التراث العربى.

 بالعى نجفى ،محمد جوا ( ،)8044الء الرحمن فى تفسير القر ن ،ق  :بنيا بعثا.
 بالعى ،سيدعبدالحج ( ،)8613حجة التفاسير و بالغ اإلكسير ،ق  :حُما.

 بلخى ،مقات بن سليمان ( ،)8046تفسير مقاتل بن سليمان ،بيروت :اَ إحياء التراث.

 بنا الشاط  ،عايش عبدالرحمن ( ،)8881اإلعجاز البياني للقر ن و مساائل اباناالزرق
ندراسه قر نيه ،لغويه و بيانيه ،،القاهرا :اَالمعاَف.

 بُشت  ،احمد ( ،)8613خانواده در قر ن ،ق  :بوستان كتاب.

 بيضاوى ،عبداهللبن عمر ( ،)8081أنوار التنزيال و أسارار التأويال ،بيلروت :اَ احيلاء
التراث العربى.

 پيُتال ،محمد ماَما وک (ب تا) ،انگليسى -پيكتال نترجمه قر ن ،،نيويوَک[ :ب نا].
 ترمذی ،محمدبن عيس ( ،)8046سنن الترمذي نجامع الصحيح ،،بيروت :اَالفُر.

 ثعالبى ،عبدالرحمنبن محمد ( ،)8081جواهر الحساان فاى تفساير القار ن ،بيلروت :اَ
احياء التراث العربى.

 جصاص ،احمدبن على ( ،)8041احكام القار ن نجصاا ،،،بيلروت :اَ احيلاء التلراث
العربى.

 جعفری لنگرو ی ،محمدجعفر ( ،)8611مجموعه محشي قانون مدني نعلماي ،تببيقاي،
تاريخي ،،تُران :گنج انش.

 جعفری ،محمدتق ( ،)8638ترجمه و تفسير نها البالغاه ،تُلران :فتلر نشلر فرهنلگ
اسالم .

 جعفرى ،يعقوب (ب تا) ،تفسير كوثر[ ،ب جا][ :ب نا].
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 جمع از مترجمان (ب تا ،،انگليسى -مسلمانان مترقى نترجمة قر ن[ ،،ب جا][ :ب نا].
 جوا ی آمل  ،عبداهلل ( ،)8613زن در يينه جالل و جمال ،ق  :نشر اسراء.

 ،)8611( ____________ تسنيم تفسير قر ن كريم ،ق  :نشر اسراء.

 جوهری ،اسماعي بن حما ( ،)8041الصاحا تااا اللغاه و حاحا العربياه ،بيلروت:
اَالعل للماليين.

 حر عامل  ،محمد بن حسن ( ،)8080وسائل الشيعة الي تحصيل مساائل الشاريعه ،قل :
آلالبيا.

 حران  ،ابنشعب ( ،)8040تحف العقول عن ل الرسول ،ق  :مؤسس النشر اإلسالم .

 حسينى جرجانى ،سيد امير ابوالفتوح ( ،)8040يات األحكام نجرجانى ،،تُران :نويد.

 حسينى شااعبدالعظيمى ،حسين بن احمد ( ،)8636تفسير اثني عشرى ،تُران :ميقات.

 حسينى شيرازى ،سيد محمد ( ،)8046تبيين القر ن ،بيروت :اَالعلوم.

 ،)8040( ________________ تقريب القر ن إلى األذهان ،بيروت :اَالعلوم.

 حسين طُران  ،سيدمحمد حسين (ب تا) ،رساله بديعه في تفسير ياه الرجاال قواماون
عليالنساء[ ،...ب جا][ :ب نا].

 حقى بروسوى ،اسماعي (ب تا) ،رو البيان ،بيروت :اَالفُر.

 حُي باش  ،حسن (پاييز و زمستان« ،)8614آي نشوز و ضرب زن از نگلاه

يگلر»،

پژوهشهاي قر ني.41-41 ،

 حُيم  ،محمد ( ،)8611دفاع از حقوق زن ،تُران :نشر فرهنگ اسالم .


او ی ،سعيد ( ،)8614زنان و سه پرسش اساسي ،ق  :اإلمام عل ابناب طال .



خي  ،علىبن محمدعلى ( ،)8044الوجيز في تفسير الكتا العزيز ،بيروت :اَالتعلاَف



َوزا ،محمدعزت ( ،)8616التفسير الحديث ،قاهرا :اَ إحياء الُت العربي .

للمطبوعات.

َ اع اصفُانى ،حسينبن محمد ( ،)8084المفردات في غريب القر ن ،مشلق-بيلروت:
اَالعل الداَ الشامي .

َ ضايى اصفُانى ،محمدعلى و همُاَان ( ،)8616ترجمه قر ن نرضايى ،،ق  :اَالذكر.
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 زبيدی ،سيد محمد مرتض حسين واسط ( ،)8080تاا العروس ،بيروت :اَالفُر.

 زحيلى ،وهب بن مصلطفى ( ،)8081التفساير المنيار فاى العقيادة و الشاريعة و المانه ،
بيروت -مشق :اَالفُر المعاصر.

 ،)8044( _____________ تفسير الوسيط ،مشق :اَالفُر.

 زمخشرى ،جاَاهلل ( ،)8041الكشاف عن حقائق غاوامض التنزيال ،بيلروت :اَالُتلاب
العرب .

 ،)8081( __________ الفايق في غريب الحديث ،بيروت :اَالُت العلمي .

 سايُ ،محمدعلى (ب تا) ،تفسير يات االحكام[ ،ب جا][ :ب نا].

 سبزواَى نجفى ،محمد بن حبي اهلل ( ،)8081ارشاد األذهان الى تفسير القار ن ،بيلروت:
اَالتعاَف للمطبوعات.

 سبزواَی ،محمدباقر (محقق سبزواَی) ( ،)8046كفاياة األحكاام ،قل  :مؤسسل النشلر
اإلسالم .

 سراجَ ،ضا (ب تا) ،ترجمه قر ن نسراا ،،تُران :شركا سُامى انتشاَ.

 سروَ ،محمد ( ،)8118انگليسى -سرور نترجمه قر ن ،،ال هوَسا[ ،ب جا].

 سالَ ،حمزابن عبد العزيز يلم (ب تا) ،المراسم العلوية ،ق  :مجم العالم أله البيا.
 سمرقندى ،نصربن محمدبن احمد (ب تا) ،بحرالعلوم[ ،ب جا][ :ب نا].

 سوَآبا ى ،ابوبُر عتيقبن محمد ( ،)8614تفسير سور بادى ،تُران :فرهنگ نشر نو.

 سلليوط  ،جللاللالللدين عبللدالرحمن ( ،)8041األتقااان فااي علااوم القاار ن ،بيللروت:
اَالُتابالعرب .

 ،)8048( __________________ لبااا النقااول فااي اساابا الناازول ،بيللروت:
اَالمعرف .

 شبر ،سيدعبداهلل ( ،)8041الجوهر الثمين في تفسير الكتا المبين ،كويا :مُتب األلفين.

 شريف الهيجى ،محمدبن على ( ،)8616تفسير شريف الهيجى ،تُران :نشر ا .

 شُریَ ،ضا و قا َ سيروس ( ،)8616قانون مجازات اسالمي در نظام حقاوق كناوني،
تُران :نشر مُاجر.
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 صا قى تُرانى ،محمد ( ،)8631الفرقان فى تفسير القر ن بالقر ن ،ق  :فرهنگ اسالمى.

 صا ق تُران  ،محمد (بُاَ و تابستان « ،)8614گفاوگو با آيااهلل كتر محمد صلا ق
مؤلف تفسير الفرقان» ،پژوهشهاي قر ني.43-41 ،

 صفاي  ،سيدحسين و اسداهلل امام ( ،)8614حقوق خانواده ،تُران :انشگاا تُران.

 طالب  ،محمد ( ،،8113امه الوسط ،تونُ :سراس للنشر.

 طاهرى قزوينى ،علىاكبر ( ،)8614ترجمه قر ن نطاهرى ،،تُران :قل .

 طباطبايى ،سيدمحمد حسين ( ،)8081الميزان فى تفسير القر ن ،ق  :اَالُت األسالمي .
 طبرسى ،فض بن حسن ( ،)8611جوامع الجامع ،تُران :انشگاا تُلران و حلوزا علميل
ق .

 ،)8043( ____________ مجمعالبيان في تفسير القر ن ،بيروت :اَالمعرف .

 طبرى ،ابو جعفر محمد بلن جريلر ( ،)8084جاامعالبياان فاى تفساير القار ن ،بيلروت:
اَالمعرف .

 طريحى ،فخرالدين ( ،)8611مجمعالبحرين ،تُران :مرتضوى.

 طنطاوى ،سيدمحمد (ب تا) ،التفسير الوسيط للقر ن الكريم[ ،ب جا][ :ب نا].

 طوسى ،محمد بن حسن (شيخ طوس ) ( ،)8041الخالف ،ق  :النشر اإلسالمى.

( _____________ ب تا) ،التبيان فى تفسير القر ن ،بيروت :اَ احياء التراث العربى.
 طيالس  ،سليمان بن او (ب تا) ،المسند ،بيروت :اَالمعرف .
 عاملى ،ابراهي ( ،)8634تفسير عاملى ،تُران :صدوق.

 عاملى ،على بن حسين ( ،)8086الوجيز فى تفسير القر ن ،ق  :العزيز اَالقرآن الُري .

 عالئ َحمان  ،فاطم (« ،)8616برَس تحليل قواميا َ آي (الرجال قواملون علل
النساء)» تحقيقات علوم قر ن و حديث.8 ،

 عياش  ،ابونصر محمد بن مسعو ( ،)8614التفسير ،تُران :چاپخان علمي .
 فاَسى ،جاللالدين ( ،)8631ترجمه قر ن نفارسي ،،تُران :انجام كتاب.

 فاض مقدا  ،جمال الدين مقدا بن عبداهلل ( ،)8081كنز العرفان فى فقه القار ن ،تُلران:
مجم جُانى تقري مذاه اسالمى.
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 فخرالدين َازى ،ابوعبداهلل محمد بن عملر ( ،)8044مفااتيح الغياب ،بيلروت :اَ احيلاء
التراث العربى.

 فراء ابوزكريا ،يحيى بن زيا (ب تا) ،معانى القر ن ،مصر :اَالمصري للتأليف و الترجم .

 فراهيدى ،خلي بن احمد ( ،)8084العين ،ق  :هجرت.

 فض اهلل ،سيد محمد حسين ( ،)8081من وحى القار ن ،بيلروت :اَالملالک للطباعل و
النشر.

 فيض كاشانى ،مالمحسن ( ،)8081األحفى فى تفسيرالقر ن ،ق  :فتر تبليغات اسالمى.

 ،)8081( ______________ الصافى في تفسير القر ن ،تُران :الصدَ.

 فيضى كنى ،ابوالفض ( ،)8081سواطع اإللهام فى تفسير القر ن ،ق  :اَالمناَ.

 قائن  ،محسن (مر ا و شُريوَ « ،)8616كتكز ن زن يُ از آثاَ َياسا مر » ،زنان،
ش.81

 قرائتى ،محسن ( ،)8611تفسير نور ،تُرانَ :سهايى از قرآن.

 قرشى ،سيد على اكبر ( ،)8611احسن الحديث ،تُران :بنيا بعثا.

 ،)8618( ____________ قاموس قر ن ،تُران :اَالُت اإلسالمي .

 قرطبى ،محمدبن احمد ( ،)8631الجامع ألحكام القر ن ،تُران :ناصر خسرو.

 قمى ،على بن ابراهي ( ،)8631تفسير قمى ،ق  :اَالُتاب.

 كاتوزيان ،ناصر ( ،)8611حقوق مدني :خانواده ،تُران :شركا سُام انتشاَ-بُمن برنا.

 ،)8611( _________ قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ،تُران :نشر ميزان و نشلر
ا گستر.

 كرمى حويزى ،محمد ( ،)8044التفسير لكتا اهلل المنير ،ق  :چاپخان علمي .
 كلين  ،محمد بن يعقوب ( ،)8631الكافي ،تُران :اَالُت اإلسالمي .

 متق هندی ،عالءالدين عل ( ،)8041كنزالعمال في السنن األفعال و األقاوال ،بيلروت:
الرسال .

 مجلس  ،محمدباقر (عالم مجلس ) ( ،)8046بحاراألنوار الجامعاه لادرر اخباار االئماة
االطهار ،بيروت :اَ إحياء التراث العرب .
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 محقق اما  ،سيد مصطف (ذيقعدا « ،)8081حقلوق العامل و الخاصل فل المجتمل »،
التقريب ،ش.1

 محلى ،جاللالدين و جلاللاللدين سليوطى ( ،)8083تفساير الجاللاين ،بيلروت :النلوَ
للمطبوعات.

 مدَسى ،سيد محمد تقى ( ،)8081من هدى القر ن ،تُران :اَ محبى الحسين.

 مراعى ،احمد بن مصطفى (ب تا) ،تفسير المراغى ،بيروت :اَاحياء التراث العربى.
 مسل  ،ابوالحسين بن الحجاج القشيری (ب تا) ،الجامع الصحيح ،بيروت :اَالفُر.

 مصطفوى ،حسن ( ،)8634التحقيق في كلمات القر ن الكريم ،تُران :بنگاا ترجم و نشر
كتاب.

 ،)8614( _________ تفسير روشن ،تُران :مركز نشر كتاب.

 معرفا ،محمدها ی ( ،)8611التمهيد في علوم القر ن ،الجازء الساابع نشابهات و ردود
حول القر ن الكريم ،،ق  :تمُيد.

 مغني  ،محمد جوا ( ،)8044التفسير المبين ،تُران :اَالُت اإلسالمي .

 ،)8040( __________ الكاشف ،تُران :اَالُت اإلسالمي .

 مُاَم شيرازى ،ناصر ( ،)8610تفسير نمونه ،تُران :اَالُت اإلسالمي .

 مالحويش آل عاَى ،عبدالقا َ ( ،)8614بيان المعانى ،مشق :مطبع الترقى.

 منتظری ،حسينعل ( ،)8041دراسات في والية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية ،ق  :المركز
العالم للدَاسات اإلسالمي .

 ،)8614( __________ نظام الحكم في اإلسالم ،تُران :نشر سراي .

 مقدا ی ،محمدمُدی (بُمن َ« ،)8618ياسا مر َ َابط زوجيا» ،نامه مفيد ،ش.66

 مُريزی ،مُدی ( ،)8613شخصيت و حقوق زن در اساالم ،تُلران :انتشلاَات علمل و
فرهنگ .

 موسوی بجنوَ ی ،سيد محمد ( ی و بُملن « ،)8616حقلوق زن َ اسلالم» ،بازتاا
انديشه در مببوعات.11-11 ،
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 موسوی الَی ،سيد مجتب (پاييز « ،)8616سيری َ حقايق وحل از نگلاه

يگلر»

بينات ،ش.06

 موالي نيا ،عزتاهلل (بُاَ « ،)8611برَس آي (الرجال قوامون عل النساء) بلا َويُلر
ب تفاسير شيع » ،شيعهشناسي ،ش.48

 ميبدیَ ،شيدالدين احمدبن ابى سعد ( ،)8618كشاف األسارار و عادة األبارار ،تُلران:
اميركبير.

 نجفى خمينى ،محمد جوا ( ،)8611تفسير سان ،تُران :اسالمي .

 نجف  ،محمد حسن ( ،)8633جواهر الكالم ،تُران :اَالُت اإلسالمي .

 نحاس ،ابوجعفر احمد بن محمد ( ،)8048اعرا القر ن ،بيروت :اَالُت العلمي .

 نخجوانى ،نعمااهلل بن محمو ( ،)8111الفواتح اإللهيه و المفاتح الغيبيه ،مصر :اَ َكابى
للنشر.

 نسائ  ،احمدبن الشعي ( ،)8088السنن الكبرى ،بيروت :اَالُت العلمي .

 نسفى ،ابوحفص نج الدين محمد ( ،)8631تفسير نسفى ،تُران :سروش.

 نووى جاوى ،محمدبن عمر ( ،)8081مرا لبيد لكشف معناى القار ن المجياد ،بيلروت:
اَالُت العلمي .

 نيشابوَى ،نظامالدين حسن بن محمد ( ،)8083تفسير غرائب القر ن و رغائاب الفرقاان،
بيروت :اَالُت العلمي .

 واحدی نيشابوَی ،اب الحسن عل بن احمد ( ،)8041اسبا النزول ،مشق-بيروت :اَ
ابنكثير.

 هاشم َفسنجان  ،عل اكبر و جمعل از محققلان ( ،)8611تفساير راهنماا ،قل  :فتلر
تبليغات اسالم .

 هيثم  ،نوَالدين عل بلن ابل بُلر (بل تلا) ،مجماع الزوائاد و منباع الفوائاد ،بيلروت:
اَالُت العلمي .

 يوسف على ،عبداهلل (ب تا) ،انگليسى -يوسف علاى نترجماه قار ن ،،مدينل  :اَالقلرآن
َسمى عربستان.
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