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  نساء 34 هيبر آ هينشوز زن با تك يقيمطالعه تطب
  آملي جوادياهللا   تاصفهاني و آي با نگاه تفسيري بانو امين

  ***زينب السادات حسيني/  **حبيب اهللا حليمي جلودار/  *رقيه براريان

  دهيچك

سوره نساء است. اين مقاله با تأكيد بر  34نشوز زنان، يكي از مباحث مطرح در آيه 
آملـي در   جـوادي اهللا  تآيـ  اصـفهاني و  اين آيه بـه تبيـين آراء تفسـيري بـانو امـين     

پـردازد و هـدف آن مقايسـه ديـدگاه دو مفسـر       مـي » نشـوز «معناشناسي و حكـم  
روش توصـيفي ـ تحليلـي     غيرهمجنس در مفهوم و حكم نشوز است. اين تحقيق به

ها، حاكي از آن اسـت كـه دو    اي انجام پذيرفته است و يافته مبتني بر ابزار كتابخانه
را » نشـوز «اصـفهاني   نظـر دارنـد. امـين    مفسر فوق، در معنا و حكم نشوز، اخـتالف 

داند، اما  معناى سرپيچى از اطاعت شوهر با تكبر دانسته و حكم آيه را ارشادى مي به
 »نشوز«بدون قيد تكبر،  تمكين، از همسر آملي معتقد است سربرتافتن اهللا جوادي تآي

نامد. وي با خوف نشـوز،   مي »ناشزه« آميزش، در تمكين عدم زن را در صورت و است
معروف و نهي ازمنكـر از وظـايف مـرد     جهت امر به بهسه مرحله وعظ، هجر و ضرب را 

گانه در صورت خوف نشوز، ضرب را منوط به  داند و ضمن تصريح به ترتّب امور سه مي
در ايـن  » نشـوز «داند اما در نظر مختار، معنـاي   آشكارشدن نشوز و نه خوف نشوز مي

آيـه نيـز، بـا     است؛ نه عدم تمكين شوهر. در بيان حكـم » جمع شدن زن با غير«آيه، 
  تبيين وجوب تخييري به جمع ديدگاه دو مفسر پرداخته شده است.
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