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Abstract 

One of the most important challenges in scientific and non-scientific areas in 

recent centuries in all parts of the world is the issue of women's rights. Islamic 

societies also have dealt with this issue and there have been many 

conversations and even conflicts about women and their place in Islam and 

Islamic jurisprudence. In this regard, it can be said that the most challenging 

verse about women in the Holy Quran is 4:34 which refers to issues such as 

the strength of men, the superiority of men, obedience to men and 

multiplication by men. Meanwhile, modernists such as "Islamic feminism" 

has offered different views. Therefore, in the present article, the views of 

Asma Barlas as one of the prominent modern thinkers of Islamic feminism 

regarding verse 4:34 are explained and evaluated in a descriptive-analytical 

manner. Barlas believes that the patriarchal interpretive tradition in Islamic 

societies has ignored the divine revelations of the Qur'an and attributed its 

patriarchal misconceptions to divine will. He interpreted “Qiwamah” to 

"protection", “Tafzil” to "financial superiority", “Qonoot” to " submission to 

God, not the husband", “nuzhuz” to "disruption of marital life, not 

disobedience to the husband" and “multiplication” to "symbolic act, not a 

beating." It is demonesterated that Barlas's thought, ie the historicity of the 

Qur'an, has serious shortcomings, and some of her Qur'anic views on verse 

4:34 are contrary to the Qur'anic appearances, lexical sources, and narrations 

of the Infallibles (peace be upon them). 
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نساء؛  هسور ۳۴ هیآ رامونیپ یاسالم یهاستینیآراء فم یابیو ارز نییتب
 اسما بارالس دگاهید یمطالعه مورد

 زادهصادق هدايتمحمد

 سهيال پيروزفر

 چکيده
له زنان و ر سده اخیر در اقصی نقاط جهان مسأد ترین مباحث محافل علمی و غیرعلمییکی از چالشی

های زیادی بهره نبوده و گفتگوهای و حتی کشمکشله بیاست. جوامع اسالمی نیز از این مسأحقوق آنان 
پیرامون زنان و جایگاه آنان در اسالم و فقه اسالمی صورت گرفته است. در همین راستا شاید بتوان گفت 

سوره نساء هست که به مباحثی همچون قوامیت مردان،  34یرامون زنان آیه ترین آیه قرآن کریم پچالشی
های برتری مردان، اطاعت زنان از شوهران و ضرب زنان توسط مردان اشاره دارد. در این میان جریان

رو در مقاله های متفاوتی عرضه کرده است. از ایندیدگاه« فمینیسم اسالمی»نواندیش همچون جریان 
عنوان یکی از نواندیشان برجسته فمینیسم اسالمی تحلیلی نظرات اسما بارالس به-ش توصیفیحاضر به رو
گردد. بارالس معتقد است سنت تفسیری پدرساالر سوره نساء تبیین شده و ارزیابی می 34پیرامون آیه 

خود را به های نادرست پدرساالرانه توجهی کرده و برداشتدر جوامع اسالمی به الهامات الهی قرآن بی
قانتات ، «برتری مالی»، تفضیل را به «حفاظت و حمایت»وی قوامیت را به  خواست الهی نسبت داده است.

اختالل در زندگی زناشویی، نه نافرمانی از »نشوز را به ، «قنوت و تسلیم در برابر خداوند، نه شوهر»را به 
تفسیر کرده است. در ادامه مقاله نشان « برخوردی نمادین، نه کتک زدن»و ضرب را به « تمکین شوهر

مندی قرآن نواقصی جدی دارد و برخی نظرات قرآنی او داده شده که مبنای فکری بارالس یعنی تاریخ
 السالم است. سوره نساء خالف ظواهر قرآنی، منابغ لغوی و روایات معصومین علیهم 34پیرامون آیه 

 

 كليد واژگان

 .اسما بارالس ؛های اسالمیفمینیست ؛فمینیسم اسالمی ؛آیه قوامون ؛سوره نساء 34آیه 
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 مقدمه

ترین مباحث علمی و اجتماعی در یکی از چالشی عنوانبههاست که موضوع زن مدت
ش نگر  یک از زاویهت. مکاتب علمی و فرهنگی مختلف هرجوامع اسالمی مطرح شده اس

از محققان و نواندیشان با انتقاد  اند. در این میان، برخیخاص خود بدین موضوع پرداخته
از سنت فکری و عملی موجود در این حوزه، به طرح نظرات نوین پرداخته و خواستار 

های فکری و عملی، نواندیشان منتسب ترین این جریاناصالحات هستند. یکی از اصلی
 است.  1«فمینیسم اسالمی»به جریان موسوم به 

از  برای تعریف و حمایت ا و تفکرات است کههای از فعالیتمجموعه 2«فمینیسم»
طورکلی برابری جنسیتی زن زنان و به فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، حقوق برابر سیاسی،

رای زنان ب اشتغال و تحصیالت در برابر هایو مرد بنیان نهاده شده و در پی ایجاد فرصت
و نه  ؛یک کل و گروه عنوانزنان به میالدی 19از قرن (. Badran, 2009, p. 25است )

افراد و اشخاص جدای از هم، وضعیت خود را مناسب ندیدند و مظلومیت و ستم و 
ها فمینیست (.29-27. ، صص1383قرار دادند )مشیرزاده،  موردانتقادفرودستی خویش را 

متنوعی ورود کرده و به  هایهای خود در رشتهدر راستای رسیدن به اهداف و آرمان
ادبی،  دنق زنان، هنر، مطالعات تاریخ شناسی،انسان شناسی،جامعه: انداختهبحث و نظر پرد

 و اجتماعی بر نقد روابطعالوه های فمینیسمغالب ایده. فلسفه و روانکاوی اقتصاد،
 .(Hooks, 2009, pp. 55-56دارد ) تأکید نیز زنان عالیق و حقوق ترویج بر سیاسی،
ه به اند کها به وجود آمدههای ایدئولوژی فمینیستی گوناگونی در طول این سالجنبش

دهند، های متفاوتی ارائه میهای اجتماعی، استراتژیعلت اختالف در نحوه نگرش به بنیان
(. Giddens, 2009, p. 615طور صریح مشخص نشده است )هرچند این تفاوت هرگز به

خواه )لیبرال(، : آزادیازجملهشاخه نیز رسیده است،  21لف به های مختتعداد این گرایش
آمریکایی، جهان سومی، -گرا، آسیاجنسطلب، افراطی )رادیکال(، فرهنگی، هم ومرجهرج

 گرا و... .فمینیسم عصر نو، پسامدرن، پسا ساخت

                                                                                                                                        
1. Islamic Feminism 

2. Feminism 
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؛ نوع اول آن از اواخر شده استتفکر فمینیسم در جهان اسالم به دو صورت ظاهر 
شرق در پی افزایش تحصیالت میالدی آغاز شده و زنان مسلمان در برخی نقاط  19ن قر

دلیل توسعه حضور اجتماعی و ارتباط بیشتر با جامعه، با هرفتن سطح آگاهی و بو باال
صدد های رایج و سنتی از قرآن درگیری از مفاهیم فمینیسم غربی و استفاده از برداشتالهام

طلب اسالمی، خواستار اند؛ اینان در متن جریانات اصالحودهتغییر اوضاع اجتماعی ب
 شدهانیبتجدید در اجتهاد و احیای حقوق زنان گردیدند، حقوقی که در قرآن کریم آشکارا 
ویژه در ولی در عمل از آنان مضایقه شده بود. اما نوع دیگر آن در اواخر قرن بیستم به

ای در جریان بود که طی آن ها تغییرات عمدهمیالدی، شکل گرفت. در این سال 90 دهه
شوند، سعی در نیز نامیده می 1«های هرمنوتیکفمینیست»گروهی از زنان مسلمان که 

 (. p, 2002 ,Badran .202در قرآن داشتند ) 2«تساوی جنسیتی»اثبات 

ام گرفت، زنانی بودند که با ن« فمینیسم اسالمی»سازان اصلی این جریان که قاعده
شان، سعی در بازنگری در تفسیر آیات های دینی خود و سطح تحصیالترفتن آموزهباال

قرآن و اثبات عدم اعتبار و برتری انحصاری مردان نمودند. این جریان به تدریج ظهور 
بتنیم کرد. در این دوره شاهد یک تغییر الگو به سمت نوعی فمینیسم هستیم که منحصراً

دوم را  و دسته 3«فمینیسم مسلمانان»اول را  شکل گرفت. دستهبر گفتمان مذهبی و دینی 
(. شایان ذکر است که عنوان Badran, 2002, p. 199گویند )می« فمینیسم اسالمی»
بلکه توسط شاهدانی بیرونی صورت گرفت  ،طراحان آن لهیوسبهنه « فمینیسم اسالمی»

های اسالمی فمینیست (.Badran, 2009, p. 325که متوجه وقوع این امر جدید شدند )
در این چند دهه از ابعاد متنوع تاریخی، فقهی، تفسیری، و عرفانی به تحلیل جایگاه زنان 

اند. هرچند رویکرد اصلی عزیزه الحبری مباحث فقهی در اسالم و بازبینی آن پرداخته
 از نواقص یتوجهقابلقرآن نیز ورود کردند، زیرا بخش  به حوزه یطورجدبهاست، اما 

 داند.از فهم نادرست از قرآن می دانش فقه را ناشی

ه شناختی جریان موسوم ببررسی روش»ری دکتای رساله نیازاشیپشایان ذکر است 
 شناختی در جریانتطور روش» مقاله ،«فمینیسم اسالمی و نقد آن با رویکردی اجتهادی

                                                                                                                                        
1. Hermeneutic Feminists 

2. Gender Equality 

3. Muslim Feminism 
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ریه ظقرآنی اسما بارالس با ن مقایسه هرمنوتیک»، مقاله «موسوم به فمینیسم اسالمی
 کردیرو یشناسانیجر»ری رساله دکت، «له جنسیتتفسیری عالمه طباطبائی با تأکید بر مسأ

های اسالمی تحلیل دیدگاه فمینیست»مقاله  ،«آن یابیو ارز لیو تحل یاسالم سمینیفم
وجود  رغماست. علینگاشته شده  «درباره حجاب، مطالعه موردی دیدگاه اسما بارالس

طور اختصاصی پیرامون دیدگاه اسما کدام از آنها بههیچ، در این تحقیقاتنکات ارزنده 
 .اندسوره نساء بحث تفصیلی انجام نداده و آن را ارزیابی نکرده 34بارالس درباره آیه 

 

 . مروری بر جریان موسوم به فمینیسم اسالمی1

درون یک پارادایم اسالمی گفتمان و کنش فمینیستی است که « فمینیسم اسالمی»
بی گیرد و در پی دستیااست. این نوع از فمینیسم فهم خود را از قرآن می ریزی شدهقالب

های به عدالت و حقوق زنان و همچنین مردان در کلیت زندگی هر دو است. فمینیست
مبر اجامعه که پس از وفات پیرایج در  اسالمی قائل هستند که تفکر و رفتار مردساالرانه

)ص( به اسالم نفوذ کرده و در قرن سوم در کتب فقهی جای گرفته، باید افشا شود. اکرم
مفاهیم اصلی فمینیسم اسالمی، اصول قرآنی، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی است. 

های اسالمی، برابری و عدالت درون یک نظام مردساالر هرگز محقق به اعتقاد فمینیست
تالش است تا پیام اصیل اسالم را پیش برده و مظاهر مردساالری  ، دررونیازاشود. نمی

 (.Badran, 2009, pp. 242 & 323در اسالم را نابود کند )

ه مربوط ب آیاتمردساالرانه از  های نادرست وند برداشتامعتقدمتفکران این جریان 
 بوده آنها معتقد درواقعاست.  گونه مطالعاتشناختی در اینهای روشکاستی دلیلزنان به

در  اند؛ردهک تفسیر بعدازآنقبل و  آیاتتوجه به مفسران قرآن آیات مربوط به زنان را بی
ترتیبی  فسیرتگونه . اینکنندرا حفظ  قرآن مضمونیو  ساختاریاند انسجام نتوانسته نتیجه
 دراق نیزکند و زن در عصر نزول ارائه نمی جایگاهو  موقعیتاز  درستی ترسیم، آیات

، 1394نماید )پارسا، بینی زن مسلمان در عصر حاضر را پیش برایالزم  احکام نیست
طورکلی پدیده موسوم به فمینیسم اسالمی جایگزین معرفتی برای بازاندیشی (. به52. ص

های مربوط به زنان در منابع و جوامع اسالمی را عدالتیمسائل زنان در اسالم است که بی
داند، ...( و فرهنگی میهای معرفتی )تفسیر، فقه، ادبی وریخی سنتناشی از رسوبات تا
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 ،1393، گلپایگانی و بدریم )میرخانی، شاکرینه برآمده از اصل دین اسال
 (. 170. ص

ا اند؛ برخی بفمینیسم اسالمی رویکردهای مختلفی اتخاذ نموده نواندیشان عرصه
 زآناپسخ عرب پیش از اسالم و رویکرد تاریخی به وقایع و تحوالت گوناگون تاری

الگویی متفاوت جهت اثبات برابری جنسیتی زن و مرد هستند؛  و درصدد ارائه کردهاشاره
حقوقی، سعی در ایجاد  - ای دیگر رویکرد حقوقی داشته و با طرح مباحث فقهیعده

دیگر نیز،  ایاند؛ دستههای فمینیستی داشتهتحولی در نظام حقوقی زنان متناسب با آرمان
با تأکید بر مباحث هرمنوتیکی و تفسیری، به خوانشی نوین از آیات قرآن کریم جهت 

(. 124. ، ص1395، زاده، شیرزاد و هدایتاند )شیرزاداثبات برابری جنسیتی همت گمارده
حقوقی  - هرچند رویکرد اصلی عزیزه الحبری که شخصیت اصلی این مقاله است، فقهی

به مباحث قرآنی نیز پرداخته، زیرا یکی  یطورجدبهعنوان یک مسلمان است، اما وی به
تن م عنوانبهاز دالیل ضعف و نقص فقه کنونی را ناشی از فهم نادرست از قرآن کریم 

 داند.اصلی دین اسالم می
 

 و روش او اسما بارالس. معرفی 2

 1991از سال  یوبه جهان گشود.  دهیدر پاکستان د میالدی 1950در سال  اسما بارالس
واقع  اتاکیدر کالج ا «تینژاد، و قوم ،یمرکز مطالعات فرهنگ» ریو مد یاسیاستاد علوم س

الملل نیخود را از دانشگاه دنور در رشته مطالعات ب ی. بارالس دکترادیگرد ورکیویدر ن
در دانشگاه  ینگارارشد خود را در رشته روزنامه یز کارشناسیاز آن ن شیخذ کرد و پأ

 شیافزا یتوجه او به قرآن و مطالعات قرآن ،یالدیم 90پنجاب گذراند. در اواسط دهه 
 Believing Women»کتاب بارالس در حوزه مطالعات زنان در قرآن،  نیترمهم .افتی

in Islam; Unreading Patriarchal Interpretation of the Quran  »در  ینام دارد. و
کرده است.  انیطور کامل بآن را به یخود درباره قرآن و بازخوان یهادگاهیکتاب د نیا

بر  یمسأله حجاب در قرآن، مرور رامونیپ بارالس دگاهیاز استخراج د شیدر ادامه پ
 .میینمایم یو یشناسروش
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یخاص خود را برآمده و مستخرج از قرآن م کیهرمنوت ای یریروش تفس بارالس
 یخود و با توجه به مفهوم پدرساالر یریدرصدد است تا با استفاده از روش تفس یداند. و

 یضدپدرساالر ذاتاً یقرآن یشناسمعرفت تنهانهدر دو بعد خُرد و کالن نشان دهد که 
 یپردازهیو تام دو جنس را نظر یادیبن یکه برابر دهدیماجازه را  نیاست، بلکه به ما ا

 ،یکامل اسالم از تفکر پدرساالرتنزیه  یدر راستا یو(. 146. ، ص1395.)بدره،  میینما
 کند:یم می)خُرد( و مدرن )کالن( تقس یخیآن را به دو دسته تار

ر خود را از تصو تیپدر است که مشروع تیاز حاکم ینوع ی: پدرساالریخیتار .1
 زنان/ یرواعنوان فرمانپدر به شوهر/ رونیازاگرفته و « پدر بودن خداوند»

 شدند.یم یدان تلقفرزن
 لیتبد قیمردان را از طر ،یجنس ضیتبع استیعنوان سبه یمدرن: پدرساالر .2

 دانسته و جنس «یخود»شده برتر و  یاسیس تیبه جنس یشناختستیجنس ز
 (. Barlas, 2005, pp. 10-11پندارد )یم «یگرید»زن را مادون و 

 

داند: اول آنکه یم یضدپدرساالر ذاتاً ل،یقرآن را به دو دل یشناساو معرفت اما
« مخلوق» یعنوان پدر، نه پسر، نه شوهر، نه مرد، نه مذکر و نه حتخداوند در قرآن نه به

از  با مذکرها و نفرت یهرگونه نسبت یقرآن ورا یخدا گریدعبارتبهنشده است،  یمعرف
پدر و مرد( و  تی)حاکم یرا چه در شکل سنت یپدرساالر رآن،هاست؛ دوم آنکه قنثؤم

کند و نه مورد یم بیبه نفع جنس مذکر(، نه تصو یجنس استیچه در شکل مدرن آن )س
 هامؤنثدادن مذکرها بر  یبرتر یبرا یشناختستیدهد. قرآن از جنس زیاغماض قرار م

را با قرار دادن منشأ هر دو در  دزن و مر یشناختیهست یقرآن برابر رایز د،یجویبهره نم
 ,Barlas, 2005؛ 155. ، ص1395بخشد )بدره، یاستقرار م« دهنفس واح»

p. 12.) 
]روش  یکیو الزم هر طرح هرمنوت یخداوند را مسأله ذات ییخود افشا بارالس،

خداوند  ییخودافشا یداند. ویاز آن م بخشیآزاد یها[ در فهم قرآن و خوانشیریتفس
کند و سپس یم فیتعر« بودن اسیق رقابلیغ»، و «عدل» ،«دیتوح»عد در قرآن را به سه بُ

خداوند و  یریناپذبخش شهینماد اند دی: توحدی( توحفپردازد: الیکدام مهر حیبه توض
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هکه خود را ب یمذکر تیحاکم هینظر چیاست و ه یخداوند تیحاکم یریناپذبخش زین
 دیتواند با توحیبا آن وارد تعارض شود، نم ایخداوند جا بزند  تیاز حاکم یعنوان امتداد

و محتاطانه  فیو لو ظر ازاتدهنده هرگونه مواز قرآن که نشان یسازگار باشد. خوانش
رد شود؛ ب(  تحملرقابلیغبدعت  کیعنوان به دیخداوند و افراد مذکر باشد، با انیم

 یها را گراممشخصه را دارد که حقوق انسان نیدر نفس خود ا یعدالت: عدالت خداوند
 یهاموزهتواند شامل آینم زیگفتار او ن نیکند، بنابرایستم نم یبدارد. اگر خداوند به کس

 رونیازاباشد و  زیستزنامکان ندارد که خداوند  بیترتنیبرآمده از ظلم و ستم باشد. بد
تی: قرآن به شکل گسترده، جنساسیققابلریباشد؛ ج( غ زانهیتواند زن ستینم زیگفتار او ن

 وانار یرا نسبت نیعنوان پدر )مذکر( را رد کرده و ابه خداوند به یبخشتیو جنس یانگار
دارد وجود ن یلیدل چیو ه مذکر کی هیخداوند نه مذکر است، و نه شب بیترتنی. بدداندیم

 با مذکرها داشته باشد یکه خداوند قرابت خاص
(Barlas, 2005, pp. 9-10 ؛Barlas, 2006-A, pp. 149-150.) 

 یاست که قرآن برا یاو، همان اصول یقرآن یکیکند که اصول هرمنوتیادعا م بارالس
متن  کی عنوانبهخواهد قرآن را یرهگذر م نیاز ا یکرده است. و یخوانش خود معرف

منظور او از خواندن باطن متن،  د؛ینما ریآن را تفس« ظهر»و هم « بطن»فهم کند تا هم 
ش ظاهر و منظور از خوان افتهی شیدایمتن در آن بستر پ هاست ک یخیبستر تار یبازساز
الرحمان ضلف ریحال است که خود به تعب یازهایدر پرتو ن« دوباره یبسترمندساز» زیمتن ن

از حال به گذشته و سپس از گذشته به حال است )بدره،  «حرکت دوطرفه» هینظر ازمندین
 (.157-156. ، صص1395

به  یقرآن یهاآموزه میبا تقس یگفت که و دیالرحمان بافضل هینظر نیا حیتوض در
ران دو ی، روش استنباط احکام برا«خاص ایمحدود »، و دسته «عام ای یشگیهم»دو دسته 

کند: حرکت از یم نییتب« حرکت دوطرفه»متأخر از صدر اسالم را با اجتهاد روشمند 
له . البته حرکت اول دو مرحبه زمان حاضر ازگشتبه عصر نزول و سپس ب یفعل طیشرا

 ؛یناحکام قرآ یخیتار نهیعربستان عصر نزول و زم یکل طیدارد: مرحله اول شناخت شرا
دستخاص مذکور و به یهاپاسخ لیبا تحل یقرآن یکل یهامرحله دوم استخراج ارزش

در کالبد همه  هک یارزش یو اخالق یعنوان اهداف عام اجتماعبه هیآوردن مناطات کل
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 یکل یهاارزش قیاست. حرکت دوم که بازگشت به عصر حاضر است، تطب یاحکام جار
در پاسخ  یعام قرآن یهاطور که ارزشهمان گریدعبارتبهمعاصر است.  طیبر شرا یقرآن

و  یکل یهاارزش نیخاص درآمدند، ا یدر قالب احکام امبریخاص عصر پ طیبه شرا
تا  رندیمعاصر قرار گ یاسیو س یاجتماع یخیتار طیبا شرا اجههدر مو دیاصول ثابته با

 (.94-93. ، صص1386 ،یمطابق با عصر حاضر فراهم آورند )علم یاحکام
 ،ینید یهااز آموزه یبرخ یمندخیبارالس با اشاره به تار ه،ینظر نیاز ا یریگالهام با

گذارد. یم زیو محدود( تما ریّ( و امور خاص )متغریشمول )ثابت و فراگامور جهان نیب
 یبه بسترها یتوجهیقرآن، قائل است که ب یخیرتاریو غ یبارالس با انتقاد به خوانش سنت

 دینبا آنکهحالشمول و خاص شده است. امور جهان یانگارکسانی همنجر ب ینزول وح
بافت خاص  کیرا منحصر و محدود به  ینید یهاآموزه ،یفهم از وح یمندسازخیبا تار
از آن با اتکا  یاستخراج معان ینو برا یهانسل ییقرآن در توانا یشمولجهان درواقعکرد. 

 (.Barlas, 2006-B, pp. 266-267است ) شانعلمبه عقل و 

 

 سوره نساء 34. بارالس و آیه 3

الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى »سوره نساء است:  34آیات قرآن پیرامون زنان آیه  نیتریچالشیکی از 
بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما  بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلىالنِّساءِ 

ال عْنَكُمْ فَتَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَ حَفِظَ اللَّهُ وَ الالَّتي
االت و شبهات زیادی که سؤطوری، به(34: )نساء« تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيالً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيراً

 پیرامون نگاه اسالم به زن و جایگاه زن در اسالم به وجود آورده است. 
یکی سوره نساء  34آیه سنت تفسیری مسلمانان از بارالس خوانش ناصحیح  ازنظر

ر د« برتری شوهر»و « نابرابری جنسی»نادرستی همچون  یهاانگارهاز دالیلی است که 
سرپرستی و حتی فرمانکه طوریجوامع اسالمی رواج داشته است، بهطول تاریخ در میان 

ین نوع ا کندیمیکی از تبعات این تفسیر نادرست است. وی اضافه روایی مردان بر زنان 
فزوده و است را به قرآن ا توجیهیرقابلغبستر و بافت  ازنظربی که مطال تنهانهتفاسیر 

های قرآنی در تعارض و تضاد با آموزه هانگاهتحریف کرده است، بلکه اصل این نوع 
 درباره برابری بشریت است.
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 قوامیت. 3-1

شود. بخش اول آن ناظر به این آیه به دو قسمت مجزا اما مرتبط تقسیم میبارالس  ازنظر
ان حافظ»به « قوامون»است. بارالس ترجمه « حافظان و حامیان زنان مثابهبهنقش مردان »

از فراز ابتدایی آیه دانسته، اما بیان وجه « یوسف علی»را ترجمه مناسبی از « و حامیان
 قلمداد« یوسف علی»برتری مرد بر زن در حوزه قدرت مردان را یک خطای سهوی از 

کند. بارالس قائل است که دستور قرآن ناظر به مسئولیتی اجتماعی بوده که ترجمه می
های ای اجتماعی به تفاوتباعث انحراف از مسأله« برتری در قدرت»به « تفضیل»
 .(Barlas, 2019, pp. 184-185ت )و هستی شناختی اس شناختییستز

 

 تفضیل .3-2

 به برخی از آنان بیش: »داندیمبارالس ترجمه مناسب برای تفضیل را ترجمه محمد اسد 
حاکی از توزیع نابرابر نعمتتواند این ترجمه می«. از سایرین ]نعمت[ داده شده است

های الهی بین خود مردان باشد ]نه بین مردان و زنان تا معنای برتری مردان بر زنان 
نیز همه  ه مردان به یک میزان مساوی نعمت نرسیده و قطعاًبه هم بدهد[، چون قطعاً

 با مراجعه به توانیمرا نیز  هانعمتمردان نعمات بیشتری از همه زنان ندارند. جنس این 
طور که اشاره کرده، همان« اموال»، به 34آیات قرآن به دست آورد. قرآن در همین آیه 

ا مکلف نموده. بنابراین از کنار هم گذاشتن حمایت از زنان را به مردان سپرده و آنان ر
توان مفهوم تفضیل الهی در نعمات می« پرداخت نفقه از اموال»و « حمایت مردان از زنان»

منابع  است که مردان تنها از طریق پرواضحتفسیر نمود. زیرا « منابع مالی»را به تفضیل در 
، هوش و بینش، قدرت وحشیانه، و توانند از زنان حمایت کنند، نه از طریق تقوامالی می

گوید می بارالساست. « تفضیل الهی»سایر صفاتی که ادعای مفسران مسلمان در تفسیر 
مردان مسئول »شود: برداشت نادرست مفسران مسلمان باعث ترویج این ترجمه از آیه می

 «و مدیر امور زنان هستند، چون خداوند یکی را بر دیگری برتری داده است
(Barlas, 2019, p. 186.) 

 

 قانتات. 3-3

بارالس برخالف تفکر رایج مسلمانان که قانتات را به معنای لزوم تبعیت همسر  ازنظر
، قرآن کلمه قانتات را در دیگر آیات اندپنداشته( از شوهرش )جنس مذکر( مؤنث)جنس 
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 خداوند[ در برابر مؤنثبرای اشاره به یک عمل انسانی ]نه مختص به جنس مذکر یا 
ها به اعمال بخشی از انسان توان این واژه را صرفاًمتعال بیان کرده است. بنابراین نمی

 ( محدود و مرتبط نمود. مؤنث)جنس 
گوید قرآن هرگز دستور تبعیت از شوهر به زن بارالس با اشاره به قول آمنه ودود می

نین قرآن این تبعیت بیان نکرده است. همچ« زن برتر»نداده و این عمل را مشخصه یک 
)ص( را مجبور به اطاعت از ایشان سلمان بودن ندانسته، زنان پیامبررا جزو شروط م

 و همچنین ری بر همسران خویش ننمودهطور که پیامبر)ص( نیز چنین اجبانکرده، همان
 به هنگام اختالفات زناشویی با آزار و تنبیه بدنی رفتار نکرده است قطعاً

(Barlas, 2019, p. 187.) 

 

 نشوز. 3-4

خیانت و سوء رفتار زنان ترجمه می مثابهبهکه مفسران نشوز را حالیبه همین نحو، در
کنند، معنای حقیقی نشوز در قرآن ناظر به یک حالت نابسامانی و اختالل کلی در زندگی 

 زناشویی است.
 

 ضرب. 3-5

زدن همسر کتکدر  حق شوهر»در این قسمت بارالس به بررسی قسمت دوم آیه یعنی 
پردازد. واژه ضرب بسیار با نشوز مرتبط است، زیرا ضرب یکی از می« غیرمطیع

گوید طرح مسأله ضرب رفع نشوز زنان بیان شده است. بارالس می گانهسهراهکارهای 
عنوان جوازی برای در این آیه و فهم نادرست مسلمانان از آن باعث شده بسیاری آن را به

تواند آمنه ودود می ازنظر« ضرب»که لیحا)همسر( محسوب نمایند. درزدن زن کتک
زدن »معنای که به « ضرّب»هم داشته باشد، برخالف « مثال زدن»معانی دیگری همچون 

 و اژه غیر مشدّد استفاده کرده )ضربآیه از و کهییازآنجااست. درواقع « مکرر و شدید
تری در خفیف به حالت« ضرّب»خود در نه ضرّب(، پس زدن در آیه از آن حالت شدید 

آیه باید طوری تفسیر شود که خشونت غیرکنترل شده  روینازایابد. کاهش می« ضرب»
به معنای جواز ضرب نیست، « فاضربوهن». بنابراین عبارت کندیمعلیه زنان را ممنوع 

نها ت بارالس، ازنظربلکه محدودیتی جدی و شدید بر اعمال رایج آن عصر هست. البته 
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کتک »معنای  یرازغبهراه بحث از واژه ضرب و تحلیل مراد اصیل قرآنی، تغییر معنای آن 
سبی انیست، بلکه حتی اگر این واژه به این معنای جنجالی خود باقی باشد، دالیل من« زدن

 وجود دارد که کارکردی محدودکننده برای این عمل محسوب شود.
 

 حضرت ایوب)ع(ماجرای  .3-5-1

خواهد اند، طبق این آیات خداوند از ایوب میطور که مفسران مسلمان نیز بیان کردههمان
که علف کوچکی )یا طبق قول برخی، یک دسته برگ( به دست گرفته و با آن عمل ضرب 
را انجام داده تا سوگند خود را نشکند. درباره مفعول ضرب این حکم الهی به ایوب، 

قیق ماهیت آن را بیان نکرده، توسط مفسران مسلمان طور صریح و دهرچند خود قرآن به
تفسیر شده است. طبق این تفسیر، زن ایوب کسی بوده که به خداوند متعال « زن ایوب»به 

 دشنام داده و ایوب هم سوگند خورد که وی را به خاطر این عمل قبیح تنبیه نماید. 
ضرب مذکور در این  سازد که عملمی خاطرنشانبارالس پیش از تحلیل این رخداد، 

واقعه به علت نافرمانی زن ایوب از شوهرش نبوده تا چنین برداشت شود که هرگاه یک 
تواند مثل ایوب آن را کتک بزند. سپس بارالس زن از شوهر خویش تبعیت ننمود، مرد می

های کتب مقدس بوده و حتی گوید تعیین مفعول ضرب در تفاسیر ناشی از گزارشمی
از دو حالت خارج نیست: یا « ضرب»د، این داستان حاکی از آن است که اگر صحیح باش

ری به و یا از حالت کیف است، نه یک رفتار کیفری و تنبیهییک حرکت و رفتار نمادین 
 است، زیرا علف برای مصدومیت جسمی کارساز نیست! یافتهانتقالحالت نمادین 

(Barlas, 2019, p. 187). 
 

 عصر نزولبافت تاریخی . 3-5-2

توان استنباط نمود که قرآن می« ضرب»با دقت و کنکاش در بستر و بافت تاریخی فعل 
ترتیب که این حکم در ده استعمال کرده یا تجویزی. بدینکننصورت محدودضرب را به

زدند، لذا در این خواه خویش، زنان را کتک میلزمانی نازل شده که مردان به راحتی و د
تواند کارکرد به جواز آزار و ضرب زنان نداشتند. بنابراین این آیه نمی دوره مردان نیازی

مردان نیازی به این جواز نداشتند تا زنان را  مجوز برای ضرب داشته باشد، زیرا اصالً
عنوان محدودکننده عمل ضرب تواند بهبزنند. در نتیجه در چنین موقعیتی، این آیه تنها می
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از حالت مطلق و آزاد رایج آن عصر، مقید به شرایط و دستوراتی باشد، زیرا انجام این عمل 
کرده تا وقوع آن را محدود نموده و کاهش دهد. برای مثال قرآن کریم، فعل ضرب را در 

حل اولیه که در جایگاه اول و دوم قرار خر قرار داده، یعنی پس از دو راهجایگاه راهکار آ
مرد تقلیل داده است. بارالس با بیان رویکرد و  دارند، این عمل را به گزینه سوم و آخر

ای که ضرب زنان رواج هدف قرآن در حکم ضرب قائل است که اگر قرآن در آن دوره
های برای فعل ضرب جعل نموده، پس به داشته، چنین شرایطی ایجاد کرده و محدودیت

مدن بودن طریق اولی هیچ دلیلی وجود ندارد که این آیه در عصر حاضر که ادعای مت
 دارد، مجوزی برای ضرب فهم شود. 

 

 . ارزیابی4

 پردازیم.در این قسمت به بررسی برخی نظرات اسما بارالس و روش کار او می
 

 شمول و خاصبه جهان ینید یهاآموزه یبندمیتقس .4-1

 زیاست و تما حیشمول و خاص صحبه جهان نید یهاآموزه کیتفک یبندمیاصل تقس
 زین یعیو ش یاسالم لیاص شمندانیدر نگاه اند ریّاصول ثابت و امور متغ نیگذاشتن ب

 در یبه اهداف واقع دنیرس یقائل است انسان برا یمطهر دیمثال شه یوجود دارد. برا
ثابت  اتاجیسلسله احت کیانسان  یعنیکند؛  وجهت دیدوم بشر با اجاتیهر عصر به احت

ا ب یثانو اجاتیاحت نیا آنکهحال زد،یخیبر م یگرید یازهاین اجات،یاحت نیدارد و از ا
)ع( تر توسط امام صادقگران یهاجامه دنیپوش»کند. یم دایپ رییتغ ،یاجتماع بشر رییتغ

)ع( یمحاسن توسط امام عل نخضاب نکرد»، «بر اصل مساواتیمبتن ینسبت به عصر نبو
در « اندشمن تیاصل عدم تقو بریمبتن شاناتی)ص( در زمان حامبریبرخالف دستور پ

-117. ، صص1، ج1388)مطهری،  هستند ریّامور ثابت و متغ نیب کیتفک قیزمره مصاد
 وجود دارد: یباب مالحظات نیاما در ا(. 135-134. و صص 122

 

 اریمعیب کیتفک. 4-1-1

استفاده از آن محل تأمل  یقبول است، اما حدود و چگونگقابل یبندمیتقس نیا اصل
طور مطلق و در مورد حاکم بر قرآن به یتوجه داشت که توجه به روح کل دیبا رایاست. ز

احکام  یو بعض یمربوط به احکام عباد یهادر بحث رایز ست؛ین اجراقابلاحکام  یتمام
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به  دنیعقل بشر قادر به رس ازآنجاکهخمس و زکات،  الق،مانند ازدواج، ط یاجتماع
است و  دهیگرد انیطور کامل ببه یو مناطات کل لی، احکام آن به تفصنیستآن  یاتزئج

 ،1398، زاده، پیروزفر و رئیسیاناست )هدایت اتیاز آن جزئ تیهر فرد تبع فهیوظ
 . (273. ص

شامل عبادات نشود و  یمندخینگرش تار طهیوجود دارد که ح یلیچه دل ضمناً
در اعراب  یپرستو بت تیجاهل یهاشهیمثال چون ر ینکند؟ برا جادیدر آن ا یراتییتغ

جهت کامل آنان به سمت عبادت خداوند  رییعصر نزول وجود داشت، تغ مسلمانتازه
محدود بود، اما  یفیو ک یکم ازنظر لیدل نیآن دوره به هم ینمازها نبود و مثالً سریم

 ایافزوده شود!  زیبر تعداد رکعات نماز ن دیبا ،یافتهنجات یپرستاکنون که جامعه از بت
دور ساختن مردم عصر نزول از  یبرا در نقطه مقابل ادعا کرد که نماز و روزه صرفاً

و  هیومینماز  زانیم نیشده، ا دهیبرچ یپرستها بود و امروزه که شرک و بتپرستش بت
 ،1391صالحی، )عربتوان آن را حذف کرد! یو م ستین ازین یطوالن یهاروزه
 (.259. ص

( و خاص )محدود و یشگیشمول )ثابت و همجهان یهاآموزه نیالرحمان ب فضل
مهم  یهاجنبه یدوره معاصر در برخ واحوالاوضاع دیگویقائل شده و م کی( تفکریّمتغ

ها مهم آموزه یچرا برخ ست؟یچ کیتفک نیا اریاست. اما مع زی)ص( متماامبریاز عصر پ
 احکام و امور کنار یو محدود هستند؟ اگر برخ ریّمتغ هیبوده، در مقابل بق یشگیو هم

قرآن و سنت هم کنار  یاصول اساس ایعناصر  گریوجود دارد که د ینیرود، چه تضم
دو نوع  نیب کیروش تفک روینازا (.170-169. ، صص1395)عباسی، گذاشته نشوند؟ 

 یحیصح جیانتظار نتا الگو لزوماً نیتوان از اینم لیدلنیو بد نشدهیانبطور متقن آموزه به
 ن داشت.یدر فهم د

 

 نقص مدل دوحرکتی .4-1-2

 یشمول و خاص، سازوکار عملجهان یهاآموزه نیب کیتفک اریبر ابهام در مععالوه
 طیراو بافت آنها در ش یانیکاربست اصول روشمند برگرفته از متون وح یعنیحرکت دوم 

روش  نییتب یبرا ییهاواقع فضل الرحمان، مثال. درستیروشن ن درمجموعامروز، 
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 یامعج فیبوده و ط یموضوع و مسأله خاص فقه دناظر به چن ذکر کرده که صرفاً شیخو
حل مسائل گوناگون و متعدد، راه  یروش برا نیا یجهدرنتشود. یاز مسائل را شامل نم

 یبرا یسبب نزول چیکه ه یر مواردمثال د ینهد. براینم اریرا در اخت یو مشخص نیّمع
 یمعتبر ثیو حد هیآ چیاز مسائل روز، ه یکیدرباره  نکهیا ایمطرح نشده باشد،  هیآ

 نشده است. نییتب یحل آن مسأله در جامعه اسالم یوجود نداشت، چگونگ
 

 قوامیت. 4-2

و  یسرپرست ت،یمسئول» ت،یقوام فیدر تعرقرآنی  ریو تفاس یوجه جامع کتب لغو
 یداراچندان واژه  نیا یدر معنا یستینیفم یهادگاهیدبرخی  آنکهحالاست،  «تیریمد

 مختار وجود دارد:  یمعنا نیا یبرا زین یقرآن یدمؤ. دو ستین یپشتوانه لغو
سوره نساء واژه قوامون با حرف  34 هیدر آ نکهیبا توجه به ا نکهیالف( اول ا

 ییلفه معناؤم یحرف همواره حاو نیبا ا امیماده ق بیگفت که ترک دیآمده، با «یعل»
 نیهم یگرید هیطور که در آو اعمال قدرت است، همان یریگینظارت و مراقبت و پ

الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ  وَ مِنْ أَهْلِ»است:  کاررفتهبه «یعل»و  «امیق» بیترک
ينَ  عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ ال يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِالَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ

. ، صص1398زاده، )هدایت (75: عمران)آل «وَ هُمْ يَعْلَمُونَ لْكَذِبَاسَبيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ 
296-297.) 

توجه  یجا زیآن ن یانیسوره نساء و فراز پا 34 هیآ نیهم لیذ نکهیب( دوم ا
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فاَل تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ  وَ الالَّتي»دارد: 

که مرد  افتیتوان دریمذکور م هی. با توجه در دو آ«سَبيالً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيراً يْهِنَّتَبْغُوا عَلَ
 یمعنا تیقوام یطورکلبهاست.  شدهشمرده یخاص خانوادگ نیات و قوانرمقر یمجر

خود در تضاد با بالغت و  یاصل یداشته خارج کردن آن از معنا یسرپرست تیریمد
 .(445 و 411. ، صص1393)مهریزی،  استفصاحت قرآن 

 

 توجهی به سیاقبی .4-3

 اقینسبت به مردان خالف س شدهیانب هیآ نیزنان در ا یکه برا یارتباط دانستن صفاتیب
صفت اول و با  قیاز طر« حافظات»، و «قانتات»، «صالحات»که صفات یطوراست. به
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 شدهجعل تیریو مد تیقوام یمعنا که در پنیمرتبط است، بد هیفاء به صدر آحرف عطف 
در قبال خانواده دارند.  یفیوظا زیکنند، زنان نیکه به زنان م یو انفاق لیمردان و تفض یبرا

کرده و  یتوجهیب ییوظائف زناشو نیاست که به هم یدرباره زنان زین هیآ لیذ نیهمچن
رسد ینظر مبه نیکنند. بنابرایزنان رفتار م یبرا شدهعلجصفات مذکور و  نیاخالف 

 .باشد هیآ اقی، در مخالفت با سشدهیانبها واژه نیا یکه برا یمتفاوت یمعان
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