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 چکیده

 یه بهآن های موردتوجه درعصر حاضر است. در ایآیهحقوق زنان یکی از  یدر حوزه نساء سوره34ییهآ

اعت دم اطعی برخورد مرد بازن در صورت نشوز یا ی اطاعت زن از مرد و نحوهقیم بودن مرد،دایره یمسئله

 لمیزانسیرافت امین و بانو نصرت بیگممخزن العرفان در این پژوهش در دوتفسیر  ی ذکرشدهیهآ .بیان شده است

ت دو جنسی عالمه طباطبایی مقایسه شده است. در نهایت تفاوت برداشت از برخی مطالب با توجه به تفاوت

و مرد  ،در زن بودن به اقتضای قوت نیروی عقلی و بدنی انسان"قیم"ن از نگاه بانو امی.هشکار گردیدآمفسر 

 این ویژگی در مردان ثابت است.متغیر است و از نظر عالمه طباطبایی بارز بودن 

 ،قیم،نشوز،ضربالمیزان،مخزن العرفان کلیدواژه:

. 
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 بیان مسئله1-1

 

نبعی موان ه عنهای دینی و اجتماعی در بسیاری از موضوعات روز دنیا  همواره بن در پژوهشکتاب قرآ

سخی به تواند پابسیاری از مسائل موجود در آن می . چرا کهصریح و معتبر پاسخگوی سؤاالت عموم بوده است

برای  تعالی ود تبارک کتابی حق است و از جانب خداونقرآن  .عموم دهد که به صحت آن اطمینان داشته باشند

 .فرستاده شده استآدمیان فرو

ها  اند و تالشای قرار گرفتهوده و هستند  که تحت تعالیم ویژهامروز افراد بسیاری باز نزول قرآن تا به 

یات و نسبت به این آ فهم درستدرک و ری را از قرآن کریم ارائه دهند. هدفدر نهایت بتوانند تفاسی تا اندکرده

 یافته ادامهزت و تا به امروکه اولین تفسیر صورت گرفته از قرآن توسط شخص پیامبر صورت گرف استروایات 

 .است

ست ابارت . تفسیر در اصطالح مفسران ععنای آشکار ساختن گرفته شده استی فسر به متفسیر از ریشه

که  به کسی  دینی در مباحثال معنای مورد نظر، دشوار باشد. از زدودن ابهام از لفظ مشکل و دشوار که در انتق

 . ندمفسر گوی، به تفسیر قرآن اشتغال داشته باشد

رو در صدد آن است که پژوهش پیش .صورت گرفته است ی از آیات قرآنیمتفاوت تفاسیر متنوع و گاه

حقوق قرآن  بررسی کند. ترین ادیان زمانه استدیدگاه اسالم که کاملازی نساء را ی مبارکهسوره 34ی آیه

حقوق بسیاری را برای زنان قائل  گر حقیقت،ن منبعی صریح و جلوهنموده و به عنوا بیانانسانی و زیستی را 

ن در نظر گرفته است. در این میان حدودی را با توجه به عرف و فرهنگ موجود در جامعه برای زنااست.  شده

مترین موضوعات در از مه، ی نساءرهسو 34ی آیههای قرآن کریم که بر این موضوع داللت داردیکی از سوره

را به خود اختصاص داده  قرآنی که نظر بسیاری از پژوهشگران و مفسران استاجتماعی -های دینیپژوهش

محتوای آن دعوت به . که در مدینه نازل شده استد و هفتاد و شش آیه تشکیل سوره ی نساء از یکص .است

، ی اول آن از آنجا که سی و پنج آیه .، احکام ازدواج و ارث  و ... استایمان و عدالت، حمایت از یتیمان

ی ی نساء )زنان( نام گذاری شده است. موضوع کلی آیه، به سوره است به ویژه زنان پیرامون مسائل خانوادگی
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طول  دراین امر  نشوز است. مقابله و جلوگیری ازی پرستی، نشوز و مراحل سه گانهسر:منتخب از این سوره

. در رابطه با موضوعات پژوهشی بوده استیاری از های اخیر نقطه نظر مشترک بسدهه خصوص دره زمان و ب

تفاوت  آنها هستیم. بررسیدرهای چشمگیری تفاوتیار زیادی وجود دارد که گاه شاهدهای بستفسیر این آیه

 رو است . ی پیش، بحث اصلی مقاله اوتآن در شکل گیری برداشت های متفتأثیر و  جنسیت مفسر

 اهداف تحقیق2_1

ین)بانو نساء از منظر مفسران معاصر، سیده نصرت بیگم ام 34هدف از این تحقیق سنجش تفسیر آیه 

انتخاب  است.نالمیزا و محمد حسین طباطبایی)عالمه طباطبایی( خالق تفسیر مخزن العرفانامین( صاحب تفسیر 

 ات است. این دو مفسر نام آشنا به منظور بررسی تأثیر جنسیت و زمانه در تفسیر برخی آی

 اهمیت موضوع3_1

ژوهش در این از سوره ی نساء لذا پ 34با توجه فراوانیتفاسیر و تحقیقات صورت گرفته بر روی آیه ی 

ه با یر.امروزخت یا رابطه می تواند خواست و نیاز زمانه باشد که آیا جنسیت و زمانه در تفسیر مفسران مؤثر اس

 رسد بررسی این دست آیات ضروری است. می توجه به اهمیت حقوق زنان در جامعه به نظر

م ه عموهای زمانی مختلف وجریان انبوه نظریات با جنسیت متفاوت توجگستردگی این مبحث در دوره

 کند.کند و اهمیت بررسی این دست آیات را دو چندان میرا به سمت خود جلب می

 سواالت اساسی4_1

 در یک آیه باشد؟تواند پاسخگوی مباحث موجود چه تفسیری می -

 جنسیت و زمانه چه تأثیری در نگاه مفسر دارد؟-
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 فرضیات5_1

مفسران  رداشتبی تفسیر آیات و نگاه و ثیرگذار در زمینهأواند عاملی تترسد جنسیت افراد میبه نظر می

 نسبت به آیاتی باشد که به جنس مخالف مربوط میشود . 

ن نقصی مهم در تفاوت جنسیت موجود در جنس مفسراوجود مفسران تنها در جنس مذکر میتواند 

 ت .   دانس مخالف عامل مهمی در نگاه مفسران نسبت به آیات قرآنی مربوط به جنسآن را  نادانست که میتو

 پیشینه تحقیق6_1

له های ی نساء مباحث فراوانی در منابع تفسیری و فقهی صورت گرفته است و رساسوره 34یی آیهدرباره

از  بسیاری که توجه ی مذکوراز جمله مباحث پر مناقشه در آیه در رابطه با آن نگارش یافته است.متعددی 

ن آن ر میاابله با نشوز زن و دی مقگانههای سه، روشظران را به خود اختصاص داده استبزرگان و صاحب ن

 ددمتعیر که تفاس (( استوهن فی المضاجع و اضربوهن ......فعظوهن واهجر))در عبارت(( ضرب))ی ،واژهسه

 شود.مشاهده میدر رابطه با آن  یو گاه کامال متفاوت

ن عنوا ی فرد، تحتوی نگارش یافته توسط نهله غروی نایینی و حامد مصطفمقاله بعنوان مثال در  

 ی تفاسیرهای مختلف آیه را با مقایسهقسمت(( سوره ی نساء 34ی ررسی رویکرد مفسران در تفسیر آیهب))

ه ین مقالاهای موجود در فعالیتا شرح داده است. ر ایکلی گیریگ، تجزیه تحلیل و در انتها نتیجهمفسران بزر

و ین ددر آخر نیزارو از آن برای پیشبرد موضوع استفاده کرده است.ی پیشروشی تحلیلی است که مقاله

آنی ارکرد قریاق،کمعنای برتری طلبی با س پژوهشگر به این نتیجه رسیده اند که تحلیل نشوز از سوی لغویان به

ی مرد ای بر عهدهقوامیت وظیفهکرم)ص(مغایرت دارد و به سبب آن این واژ و روایت رسیده از جانب نبی ا

 است و آنکه طبق بیان آیه وظایفی نیز از جمله حفظ غیب بر عهدا دارند.

شده بررسی (( رجال قوامون علی النساءال))عنوان نی بخش اول آیه تحت و در پرتال جامع علوم انسا  

ی ی نیاز اولیهندهتنها بعنوان برطرف کنی قیم را ی قوامون از ریشهبکارگیری واژه پژوهش صورت گرفته .است

هیچ  ها در میان همجنسان خود نام برده ودر آخر برتری زنان یا مردان را تن زن توسط مرد شرح نموده است.

 جنسی را برتر از جنس دیگر مورد خطاب قرار نداده است.  
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ءرا ی نسا سوره34آیه ی  ((سوره ی نساء 34هی به آیه ی نگا))ی محمد علی سلطانی با موضوعمقاله   

ردان برتری م ، چگونگیهدر ابتدای آیذکر شده و دلیل بیان برتری  آن قصد و نیت خداوند از نزولی در حوزه

 است. کرده بررسی  زنان را بر

ه دشحلیل تی ضرب مبنی بر راه حل آخر برای مقابله با نشوز زن زه واژهسانی حودر پایگاه اطالع ر

م ن به انجاایشا المیزاناست. تحلیل و بررسی صورت گرفته با توجه به تفسیر عالمه طباطبایی در کتاب تفاسیر 

 رسیده است.

د ل موجونی) همچون شیخ طبرسی( ، مسائمفسرای نور نیز با توجه به تفسیر در پایگاه مجالت تخصص

 ست .صورت گرفته ای قوامون تحلیلی و منظور آیه از بیان واژهطبیعت جنس زن و مرد در رابطه با 

آیت اهلل ،رازی آیت اهلل مکارم شیآیت اهلل مشکینی ،)همچون) در وبسایت تدبر نیز تفاسیر برخی مفسران

نظرات  ز آنانابیان شده تفاسیرسبت نقرار داده شده و عموم مردم به (انصاریان،دکتر مهدی فوالدوند و ...(

 به نمایش گذاشته اند.را شخصی خود و برداشتشان از این آیه 

 است. شدهبررسی  ی اطهارهای ائمهزء این آیه براساس گفته جزء به جدر سایت تبیان     

 بانو امین-2

ه.ش در 1265فهانی در سال ی اصبیگم امین معروف به بانوی مجتهده حاجیه خانم سیده نصرت  

حاج سید محمد علی امین التجار فردی شریف  اوپدر  ای متدین و اصیل و نجیب  دیده به جهان گشود.خانواده

زهرا فرزند حاج سید مهدی ملقب به جناب که  اومادر .استو مومن و از بازرگانان سرشناس و متدین بوده

 خانواده عنایت فرمود.خداوند این دختر را پس از سه پسر به این  .بوده است و خیرخواه مظلومان اهل ذکر

رب و تهاجم وسیع فرهنگ غربی غ همزمان باحکومت شاهی قاجارو نفوذ بانوامینی زندگی دوران اولیه

با جدیت  او و مادر در همین زمان بود که که پدر یت و حقیقت دینی بود.ودور شدن از از هو گراییوتجمل

گیری قرآن و خانه کردند تا به فرابه مکتببانوامین تمام از چهارسالگی به تربیت فرزند خود و اقدام به فرستادن 

سطح روخوانی قرآن  از ی تحصیل علوم و معارف دینی باالترزمانی بود که در زمینه این در د.ززبان فارسی بپردا
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ی شدید عالقه .ی پرداختدر یازده سالگی به تحصیل زبان عرب او ای برای حضور زنان نبود.مینههیچ مجال و ز

های چنان بسیار بود که سخنان و طعنه به مطالعه در دوران نوجوانی و گذران اوقات فراغت به خواندن کتاب

به همسری پسر عموی خود حاج میرزا آقا معروف به امین  سالگی 15در سن  . اوکرداطرافیان را تحمل می

از نظر علمی  بانوامینهمسر  لذت مادر بودن را تجربه کرد. ،سال زندگی مشترک پس از دو التجار درآمد.

همسر  .فخر نمی فروختوقت به همسرش هیچ اما بانو خواندن)علم سیاقی( بودتنها قادر به  نبودو سطح اوهم

بانو امین خود پذیرایی از میهمانان وظیفه ی لذا  داشتهای زیادی ب تاجر بودن همواره مهمانبانوامین به سب

که در همین  فرستادبا االغ برای آوردن استادش می پس از کارهای منزل نوکری را او دانست.شخصی خود می

ای و آقا میرزا علی اصغر  سالگی مقدمات و صرف و نهو را نزد استادانی همچون آیت اهلل زرفره20ی سنی دوره

او در طول مدت تحصیل بارها به مصیبت  .آموخت قا سید علی نجف آبادیآو فقه و اصول را نزد  شریف

های مختلف و وضع نامناسب بهداشت از هفت فرزند تنها یک خاطر بیماریهو بشد جانگداز مرگ فرزند دچار 

ی زمانی این دوره نشد.مختل  علمی اوبا این حال روند زندگی  فرزند)محمد علی امین( برایش باقی ماند.

 بانوامین شرایط سیاسی و اجتماعی را به خوبی که الدین شاه بودباصدور فرمان مشروطه از سوی مظفرهمزمان 

مشروطه  و تحصن علما که خواستار حکومتزد پس از او محمد علی شاه بر مسند حکومت تکیه  کند.درک می

 ،تحلیل ،سالگی توانایی تجزیه 20سن  درنصرت امین  های مذهبی را نگران کرده بود.اری از خانوادهبودند بسی

سیر امور فکر وذهن متعالی خود را ادید که در بند حقارت و خرافات  را او زن .یافتاندیشه و قضاوت را 

آغاز ی قاجار و اموشی سلسلهکه با خگذرانددر حالی می اش راامین بهار زندگیواهی کرده است. بانو سی

ی خود حوادثی ناگوار از جمله کشف مصادف بود.دورانی که در پروندهخان رضا دوزان پهلوی با پادشاهی

  .رانندگان در این دوره تعهد دادند که زنان با حجاب را سوار نکنندبود.  حجاب و برهنگی زنان

خ ی حجاب پاسسواالت و شبهات مطرح شده درباره ای میفرستد و بهای برای مجلهمقاله  1330در سال 

منتظر  وگر حقیقت جمع شده بانوی محجبه وجستجو 500شنبه در منزل ایشان  بیش ازو هرصبح چهار میدهد

 ورود به گلستان دانش و معرفت بودند.    

ثار آ ن تحقیر و محوآهای جدید و کاذبی داشت که یکی از محورهای آرماندر همین دوران رضاخان 

و اتفاقا در همین زمان بود که خانم امین از نام مستعار  قبل از اسالم بود به تمدن اسالمی و بازگشت ایران
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)بانوی ایرانی (استفاده کرد چون رضا خان می خواست زن ایرانی را به دوران قبل از اسالم برگرداند و هویت و 

بانویی است که از  ،این زمانبگوید بانوی ایرانی  تخواس. خانم امین مین دوران نسبت دهدآ اصالت را به

اسالم و دوران عهد اسالم زندگی نوین خود را شروع کرده و در دوران قبل از اسالم هویت و اصالتی نداشته 

اند هویت اصل و واقعی زن ایرانی است اما از زمانی که اسالم به ایران وارد گردیده و ایرانیان مسلمان شده 

 ست.شکل گرفته ا

ر ثیأت شاناگرددر ش یق بود به طوری که اخالق و رفتار اوامین درتوجه به نیازهای جامعه بسیار دقبانو

ه ن استفادآش از سیس نمود که طالبان علم و دانأوی دانشگاهی در اصفهان به نام مکتب فاطمیه ت .عمیقی داشت

ی ار پر ارجثآت و لیفاآنان اینک صاحبان تأاز دانش پژوهانی پرورش یافتند که بسیاری  ،در این مکتب .کردندمی

  .هستند

صی هت خادر عین تواضع و سادگی دارای جاذبه معنوی و اب او شاگردان این بزرگوار نقل کرده اند

خالقی عتقدات امزیربنای نام دارد که به زبان ساده و شیرین به عنوان  روش خوشبختی اوثار آیکی از  .بودند

رورش ود که پبجمله ابعاد شخصیتی ایشان دیانت و اعتماد به نفس بود و به همین دلیل از . دندکرتدریس می

ه بنچه آو  علمی تمام شاگردان بانو امین عالوه بر جهات .شدنداز این فضایل معنوی بهره مند می یافتگان او

سلوک  ورفتار که چرا   آموختاول درس معرفت می یدر درجه شد،مربوط می ی الهینی و دانش هاآعلوم قر

 .دکرآنان را جذب خود میترین مطلبی است که مهم او

 ر پانزدهد  رفانمخزن العگنجد و تفسیر در قالب زبان و بیان نمی آن کریمقر بانو امین به یعشق و عالقه

و  ی ،کالمیاستدالل یکه به شیوه است ن به زبان فارسیآاین کتاب تفسیر کامل قر ، دلیل این اشتیاق است.جلد

گر است لکن هفسر به عنوان یک عارف واقعی جلوم یبا اینکه در سراسر تفسیر چهره .روایی نگاشته شده است

  .کندبه روشی باطنی و عرفانی بیان نمییات و احادیث را آ

ایگاه نساء که به ج34 ییهآبه خصوص  مخزن العرفانامین در کتاب ن کریم توسط بانوآیات قرآنفسیر 

 است.پژوهشگران  موضوع تحقیقزنان اشاره دارد 

 طباطبایی عالمه_3
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درپنج  د.شدر تبریز متولد  1281سید محمد حسین قاضی طباطبایی معروف به عالمه طباطبایی در سال 

م کرد: ت تقسیتوان به چهار قسمدوران زندگی عالمه را می سالگی مادر و در نه سالگی پدرش را ازدست داد.

ی دوره-3 ی تحصیل در حوزه علمیه نجف،دوره-2 ی کودکی و نوجوانی که درتبریز سپری شد،دوره-1

دینی  لیف و نشر معارفدوره ی هجرت به قم و تدریس و تأ-4بازگشت به تبریز و اشتغال به کشاورزی،

-1290اازرآموزی علم  تنها برادرش )محمد حسن الهی طباطبایی(را برای تحصیل به مکتب فرستاد.واو پدرش

ه پیش از ن دورابتدا با کتب ادبیات فارسی و قران آغاز نمودندوپس از آموزش قرآن که در روش درسی آ 1296

گیری ه یادب هرچیز تدریس میشد آثاری چون گلستان و بوستان را فرا گرفت و زیر نظر میرزا علینقی خطاط

 خ دهد، ی وافر او پاسبه ذوق سرشار و عالقه چون تحصیالت ابتدایی نتوانست فنون خوشنویسی پرداخت.

ادبیات  ی طالبیه تبریز وارد شدوتحصیل دروسی همچون:به مدرسه1304-1297ی سال های درفاصله

 نید.ایان رساپا به عرب،علوم نقلی،فقه و اصول را آغاز و به نقل از خودشان دروس متن غیر از فلسفه و عرفان ر

وم صیل علده سال در نجف به تح رفت والبیه تبریز همراه برادرش به نجف ی طدر مدرسه او پس از تحصیل

وی در  مدت تحصیل وی ریاضی را نیز زیر نظر سید ابولقاسم موسوی خوانساری فرا گرفت. .پرداختدینی 

 نجف حدود ده سال به طول انجامید.

 د:نکی تحصیل خود اینچنین روایت میوی از دوره 

ی ای چندان به ادامهحدود چهار سال عالقه شتغال داشتم،به علم صرف و نحو ا در اوایل تحصیل که))  

گیرم شد و ن یک باره عنایت الهی دامنآاما پس از  .خواندم نمی فهمیدمحصیل نداشتم و از این رو هرچه میت

روز تا  ای که از آنونهگ به نمودم. سودر خود شیفتگی بسیار نسبت به تحصیل کمال ح مرا دگرگون ساخت

هرگز نسبت به تعلیم و تفکر درک خستگی و دلسردی  سال به طول انجامید، 17پایان ایام تحصیل که حدود 

ویژه در هشد ببسیار می پنداشتم.و تلخ و شیرین حوادث را برابر میزشت و زیبای جهان رافراموش  نکردم و

کردم شه درس فردا را شب قبل مطالعه میم و همیگذراندمیبهار و تابستان که شب را تا طلوع آفتاب به مطالعه 

آنچه استاد شدم ازی درس حاضر مینمودم و وقتی که به جلسهشکلی بود با هر خودکشی بود حل میو اگر م

  ((روشن بودم وهرگز اشکال و اشتباه درس را پیش استاد نبردم.گفت می

ی تحصیل در حوزه علمیه نجفدوره-    
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 ه.ش همراه برادرش به نجف1304در سال  ی طالبیه تبریز،در مدرسه او پس از تحصیالت دروس مقدماتی 

در  پرداخت.ی یک طالب علوم دینی است، حصیل علوم مختلف اسالمی که الزمهو ده سال در نجف به ترفت 

 علی قاضی طباطبایی، حاج سید ای،سید حسین بادکوبه نجف تحت تعلیم و تربیت استادان بزرگی همچون: )

در نجف حدود ده سال به طول انجامید .             اومدت تحصیل  .قرار میگیرد آقا سید ابوالقاسم خوانساری(

   

               

ی بازگشت به تبریز و اشتغال به کشاورزیدوره-  

 در نجف ماندن سخت بود.بسیار  بردند،در نجف به سر می ی در روزهایی که عالمه و برادرشگذران زندگ   

به همین  ی اینها اوضاع کشاورزی و زمین هایشان حسابی به هم خورده بود؛در کنار همه .امکان پذیر نبوددیگر 

شدند. به  -روستای شادآبادتبریز–ه.ش بالفاصله راهی ایران و دیار اجدادشان  1315جهت آن دو در سال

ر کشاورزی برای امرار معاش اطبایی( در آنجا سخت مشغول  کای فرزند عالمه)مهندس سید عبدالباقی طبگفته

ی نتیجه .ا قابل مشاهده بوده استم طول سال چه سوز و سرما و چه گرمشد و این سخت کوشی عالمه در تما

بود. های روستایشو الیروبی بسیاری از غنات های کشاورزی، آبادانی زمینهمه فعالیت طاقت فرسااین  

مهاجرت به قم -  

نام برد. وی ی زندگیترین دورهپرفضیلتمیتوان مهمترین و  زندگی عالمه طباطبایی در قم را  

 .کردعملی  1325و باالخره تصمیمش را در سال  به قم برود گرفتعالمه بعد از مدتی اقامت در تبریز ،تصمیم 

ی کوچهای در ت کوتاهی خانهمداما پس از یافتند اش ابتدا به منزل یکی از بستگانشان سکونت او و خانواده

 یخچال قاضی اجاره کردند.

عالمه در  های فلسفه و تفسیر درخشیدن گرفت.ویژه در رشتههی وجود عالمه در قم در علوم مختلف بستاره

که علم جویان دینی  کردو اصول  برگزار می ی تفسیر،فقهس های تفسیر را در کنار کالس هاکال ،یک دوره
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های تفسیر به درخواست برخی علما کالسمدتی پس از  ه بردند.ها بهروی درکالسبسیاری از دریای دانش 

. با اصرار آنان تدریس شفای ابن سینا را آغاز نمود و لغو  

طح باالی علمی و شناخته شدن وی بعنوان عنصر مهم در بدلیل س های درس عالمهی در کالسعلمای بسیار

استاد شهید شهید دکتر بهشتی ، دکتر مفتح و   )میتوان به که از بارز ترین شاگردان وی شدندحاضر می حوزه

.درخشان در علم و دیانت اشاره کردای مرتضی مطهری ( ستاره  

با بسیاری از دانشمندان عصر  ا دانشمندان ایرانی محدود نمی شد بلکهنه تنها بمراودات عالمه طباطبایی   

نیز مالقات و جلساتی داشتند. خویش در خارج از کشور   

:ی کوربنمالقات با پروفسور هانر  

  بود. با هانری کوربن، اسالم شناس و شیعه شناس غربی مالقات عالمه، ترین اتفاقات حیات فکریکی از مهمی

ه.ش از فرانسه برای 1336در سال  . هانری کوربنی فلسفی مهمی بوداین مالقات ها زمینه ساز تشکیل حلقه

جواب وی را های بیپاسخ سوال ،ی شیعهعنوان یک مفسر فلسفههب اوعالمه به ایران آمد تا شاید مالقات 

 یهایدر این بین کوربن پاسخ به گفته ی خودش،نجامید کهطول اهاین مالقات ها سال های طوالنی ب بدهند.

از علما در اینگونه ارتباطات در پاییز هر سال با حضور جمعی  .ه استتیافاز عالمه می دقیق و قانع کننده

شد.ی علمیه برگزار میدانشگاه تهران و حوزه  

جهان خاک را وداع و دعوت حق  1360آبان ماه سال  24این عالم جهان بین و عالیقدر در آخر در تاریخ 

.مانداز او دو پسر و دختر باقی تعالی را لبیک گفت.  

 

عالمهآثار   

ه اند.عالمه طباطبایی دو اثر شاخص دارد که بیشتر از سایر آثار وی مورد توجه قرار گرفت      
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ترین تفاسیرشیعی قرآن کریم از جامع البیان فی التفسیر قرآن که بیشتر به تفسیر المیزان مشهور است، -    

این تفسیر  .زبان عربی تألیف درآید طول انجامید تا بههببیست سال جلد و درحدود هفده تا  20که در  است

خود  یگفتهخود آیات قرآنی باشد. المیزان به  ،معیار اول برای تفسیر ی قرآن به قرآن است ، یعنیبر قاعده

توسط سید محمد باقر موسوی همدانی به فارسی ترجمه شده است.عالمه   

لیف شده تأه.ش  30و  20های طی دههی مقاله 14شامل اثر مهم دیگر وی اصول فلسفه و روش رئالیسم  -

این کتاب جزو  رسدنظر میهی تطبیقی شرح داده شده است. بسط مرتضی مطهری وبا رویکرد فلسفهو تو

ای حکمت فلسفی ردههایی است که به بررسی مباحث فلسفی با توجه به رویکین کتابترنخستین و مهم

ست.ی جدید غربی پرداخته ااسالمی و فلسفه  

 ی تفسیر بانو امین در مخزن العرفان و تفسیر عالمه طباطبایی در المیزان:یسهمقا_4

 ...(( مْوال ه مأَ م نْ قُواأَنْفَ ب ما َو بَعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ ب ما النِّساء   عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ)) 

 بر را بعضى خدا هآنچ بسبب( آنهایند معاش بامور قائم و آنها کارگذار که زیرا) است تسلطى زنها بر را مردها

 .دهندمی نفقه زنهاهب مالشان از مردها اینکه براى و داده برترى بعضى

 بانو امین: -43ص 4ج مخزن العرفانتفسیر

 بعض دیگر وهو فضل فزونى بعضى است نسبت ب )قیم( کسى را گویند که مهم کس دیگر را انجام دهد

ه د و چنانچها فزونى دارنهم در تدبیر و هم در نیرومندى و تحمّل شدائد مردها بر اغلب زن بالطبعچون غالبا 

 کارى و ظرافتتجربه معلوم شده زندگانى زنها احساسى و عاطفى است و بر نازکهاند و نیز بدانشمندان گفته

ها و مهر و بعض بر زن نیز از جهت انفاق مردها ویعنى (أَمْوال ه مْم نْوَب ماأَنْفَقُوا)این جهاتهتکیه دارد ب

دانست  ه و بایدها فضیلت دادخداى تعالى مردها را در این جهات بر زن(اللَّهُب مافَضَّلَ)خصوصیات دیگر فرموده

بطور  ست نهاها از جهت قوّت عقلى و نیروى بدنى بطور کلّى بر کلّى که این فضیلت و برترى مردها بر زن

اى که در قوقل بلعى بوده و هستند که در تدبیر و هایمام افراد زیرا چنانچه معلوم است خیلى از زنشمول بر ت

 بدنى بر بعضى از مردها فضیلت دارند.

 عالمه طباطبایی: -553: ص ،4ج المیزان، تفسیر ترجمه
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هایی و زیادتی نمایندمیزنان قیام  )قیم(یعنی کسی که مسئول قیام به امر شخص دیگر است. مردان به امور     

وت و گ ، قجن که خدای تعالی به مردان داده به حسب طاقتی که بر اعمال دشوار دارند و در امور عقلی و

ه درآی پس حکم رای حساسیت و شدت عاطفه و لطف هستندزنان داباشد ، درحالی که طاقت بیشتر دارند می

ن ه به آدارند،مثال قضاوت و حکومت که حیات جامععمومیت دارد، چون نوع مردان بر نوع زنان قیمومت 

 ضی را برحی بعبستگی دارد، قوام آنها به دست مردان است و علت آن هم یکی آن است که خداوند بنا بر مصال

 دهند.بعضی دیگر برتری داده است و دیگر آنکه مردن از مال خود زنان را نفقه می

 طباطبایی:دیدگاه بانو امین و عالمه بندی جمع 

د فراعیاربرتری ان است که منساء آ 34ر بانو امین نسبت به بخش اول از آیه یه مذکور دیدگاه و تفسیدر آ

ه یین کنندل تعجسمانی عام های افراد از لحاظ نیروی عقلی وبلکه توانایی تنها به جنست آنها وابسته نیست؛

 نها نسبت به یکدیگر است .برتری آ

تی که ه قدرببا توجه  یه مذکوره بدین گونه است که اوعالمه طباطبایی از بخش اول آفسیر دیدگاه و ت

ردان در ضور محخداوند بر مردان عنایت کرده است برتری مردان بر زنان را شایسته دانسته و به همین دلیل 

 .  امور اساسی و حیاتی جامعه مورد اهمیت است

 

 ((... ل لْغَیْب  ب ما حَف ظَ اللَّهفَالصَّال حاتُ قان تاتٌ حاف ظاتٌ ))  

را  کنند آنچهد . و در غیاب شوهران حفظ مینا ی حقوق شوهراننگهدارندهی مطیع و پس زنان شایسته 

 که خدا حفظ نموده. 

 بانوامین:  -63: ص ،4ج قرآن، علوم در العرفان مخزن تفسیر

 شاید و چیست در زنها فضیلت که برآمده زنها فضیلت بیان مقام در آیه ظاهرا زنها بر مردها فضیلت بیان از پس

 فضیلت را مردها از بعضى که جهاتى آن براى زنها بر را مردها که طورى همین که کند نشان خاطر میخواهد

 صفاتى این در زن فضیلت و داده فزونى آنها دیگر بعض بر نیز را زنها بعضى طور همین زنها از بعض بر داده
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 معنىهب قنوت (قان تاتٌ) -2 شایسته و صالح زنهاى( صالحات) -1: شده بیان آیه در آنها از بعضى که است

 غائب حال در را عورتشان و خودشان کنندمی حفظ یعنى (ل لْغَیْب  حاف ظاتٌ) -3 است دائمى خضوع و اطاعت

 .ازواجشان بودن

 :عالمه طباطبایی-552: ص ،4ج المیزان، تفسیر ترجمه

فع دا مناخباشند همانطورکه ن میصالح و شایسته فرمانبر و حافظ ناموس و منافع شوهرانشاپس زنان 

ن آاین به  رند وعت نموده و خضوع دانهارا حفظ فرموده یعنی زنان نیکو و شایسته همیشه از شوهران خود اطاآ

ر تقاللی دها اسناست که آ ننظور آنها استقاللی در حفظ حقوق فردی و اجتماعی ندارند بلکه ممعنی نیست که آ

وهر شبایست از که در امور زناشویی و استمتاع میست ا ندی و اجتماعی ندارند بلکه منظور آحفظ حقوق فر

و  یع نمودهتشر نهارانکه خداحقوق آیابش باشند بواسطه آاطاعت نمایند و همچنین نباید در غیاب شوهرانشان غ

 . هظ غیابشان را بر زنان واجب نمودنان و حفاطاعت از آامور زنان قرار داده و مردان را قیم 

 :جمع بندی دیدگاه بانو امین و عالمه طباطبایی

 د مقایسها مورزنان و مردان با توجه به جنسیت آنها درنوع خودر یه برتری و فضیلتبانوامین در این آ

 .دانند وبه صفات زنان نیز اشاره داردمی

ماع ند و در اجتدادر اطاعت از منافع همسرانشان می نهاراآایستگی عالمه طباطبایی صفات زنان و ش

و به نظر  انستهوری دت از مردان را به دلیل قیم بودن آنها امری ضرند اما اطاعبیمانعی برای استقالل زنان نمی

 .دانندبسته به اطاعت میرسد که این شایستگی را وامی

 

 عَلَیْه نَّ  تَبْغُوا فَال أَطَعْنَُکمْ فَإ نْ نَّوَاضْر بُوهُاج عنُشُوزَهُنَّ فَع ظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ ف ی الَْمضوَ الالَّت ی تَخافُونَ )) 

 (34) (( کَب یراا عَل یًّا کانَ اللَّهَ نَّ  إ سَب یالا 
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 ،دصیحت کنیه و نرا موعظو آن زنانی که از مخالفت و تمکین نکردن آنها میترسند ، در مرتبه ی اول آنها 

گر ردند، دیطاعت کاپس اگر  آنها را بزنید، و اگر فایده نبخشید، خواب دوری کنیدر نپذیرفتند از آنهادر رختاگ

 همانا که خدوند بزرگوار و عظیم الشان است.  هیچگونه حق ستم به آنها ندارید،

 

 :  64ص ،4ج قرآن، علوم در العرفان مخزن تفسیر

 .آنست آثار و عالئم ظهور (تَخافُونَ) داللتبه و تکبّر روى از است شوهر اطاعت از سرپیچى معنىبه نشوز ِ 

 ترتیببه که دهدمی دستور عمل به سه مردها به تعالى خداى شوهرش از زن نکردن تمکین از جلوگیرى براى

 که باشد ملزو و وجوب طوربه که مولوى نه است ارشادى حکم این ظاهرا و نمایند عمل زن نشوز عالج براى

 (فَع ظُوهُنَّ) -1 بزند دست عالج سه به دید را خود زن نشوز ظهور عالئم وقتى

 مائیدن دورى او بستر از نبخشید سودى موعظه اگر (الْمَضاج ع  ف ی اهْجُرُوهُنَّ وَ) -2 کنید نصیحت و موعظه را او

 .بزنید را او که رسدمی آن موقع (اضْر بُوهُنَّ وَ) نبخشید فائده عمل دو این اگر -3

 هر عمل هس آن از زن زنشو از جلوگیرى براى ارشادى حکم از پس آیه سَب یلاا(( عَلَیْه نَّ تَبْغُوا فَال أَطَعْنَکُمْ ))فَإ نْ

 و قوّت که نای به اشاره ندارید روا او بر ستم هیچ دیگر نمود تمکین زن اگر پس فرموده دیگرى از پس یک

 ه او را ک زن بر نمودن ستم که کنید گمان چنین و گردید مغرور خودبه که نشود سبب مردها شما برومندى

 .گیردمی مظال از را مظلوم حقّ و است غالب و بزرگ خدا بدانید باید است. روا دانیدمی خود از ترضعیف

 عالمه طباطبایی:-552: ص ،4ج المیزان، تفسیر ترجمه

ن به آاین است که عالئم  نشوز به معنای عصیان و استکبار از اطاعت بوده و مراد از)خوف نشوز(کلمه 

نان را پند و اندرز آفرماید ؛ در این صورت میتدریج ظاهر شود و معلوم گردد که زن قصد ناسازگاری دارد

ترتیب وجود دارد  ( قهر و زدنموعظه و  شاید که دست از ناسازگاری بردارند و بین عالجهای سه گانه ) ،دهید

این است که بستر محفوظ باشد ولی در  و مراد از )قهر در بستر( ید نه از حرف )واو(آکه از سیاق به دست می 

موثر واقع میلی خود را به او بفهماند و اگر این هم که بی او اعتنایی ننماید به طوری بستر با او قهر کند و به
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ماید دیگر نباید علیه او بهانه جویی کنید و مبادا که از قدرت و تفوقی که بر زنان فرنشد و سازگاری نمود می

 خود دارید مغرور شوید چون تنها پروردگار دارای مقام علو و برتری مطلق است .

 بانو امین و عالمه طباطبایی: دیدگاهجمع بندی 

ایفای  متناع ازاویی یا یه امتناع زوجه از ایفای وظیفه زناشآمفسران و فقها از واژه نشوز در این تلقی اکثر 

ل همین شک یز بهدگاه ایشان نشود که دییر بانو امین در این باره دیده میفستوظیفه همسری است .با توجه به 

 .و در مقایسه با تفسیر عالمه طباطبایی وجه اشتراکاتی وجود دارداست 

 م متعددیمفاهی تنبیه بدنی است اما ریشه این کلمه و )نشوز( نیزواژه )ضرب(در هر دو تفسیر در مفهوم 

 .و جزو واژگان کلیدی این بخش است دارد

می هنگا ؛اندا کردهو استیالء معنزوج یا زوجه را به تناسب معنای لغوی به ارتفاع  مفسران شیعی ))نشوز((

 ید.آیبر م ارتفاع و استیال بر همسر دکند درصدهمسری خود امتناع می یمل به وظیفهکه زن یا شوهر از ع

اری در سپس به صورت استع .))ضرب((در لغت زدن دوچیز به یکدیگر یا زدن چیزی به چیز دیگر است

همان معنای لغوی است و  در فعل ))اضربوهن(( بنابراین مقصود از ))ضرب(( رودموارد گوناگونی به کار می

 اند.ای خفیف بیان کردهربهظور از این واژه را ضدر تفاسیر مذکور من

  نتیجه گیری

 ها و مطالعات زمانه است.عصری این دو مفسر ،نشانگر دغدغه هم   

نی بودن مرد بر زن را به جهت فضیلت قوت عقلی و نیروی بد"قیم" علت بانوامین از منظر یک زن،

در  نانزدی برخی موار داند؛ چرا که درتمام افرادنمی ر))اغلب((مردان بر زن دانسته که البته این امر را شمول ب

قیم  مرد،علت ظر یکتدبیر و عقل و بلکه در قوای بدنی بر مردها فضیلت دارند. از طرفی ،عالمه طباطبایی از من

مطرح است، بیشتر از زنان”بالطبع“بودن مرد بر زن را به جهت فضیلت قدرت عقلی و نیروی بدنی مردان که

 مفسر است.مهم نشان از تاثیر جنسیت در نگاه کند.این می
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ات زنان مطالب و جزئی از زنان مطرح شده ی دفاع از حقوقی اخیر مسألهالبته با توجه به اینکه در چند دهه-

 ن از مردی اطاعت زی مهم دایرهی اخیر عالوه بر قیمومیت مرد بر زن به مسأله، در تفاسیر چند دههاست شده

تواند یای از معنا نمنوع سوم برخورد یعنی نوع ضرب که در چه حوزه بدنبال دارد و در نهایتکه نشوز را 

 باشد توجه خاصی شده است.

  امید است این تحقیق بستر جدیدی از تحقیق را در خصوص موارد ذکر شده فراهم نماید.
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