
نگاهی به قوامیت مرد بر زن
ساجده العبدالخانی1

چکیده 
که برخی  آیه 34 س���وره نس���اء، از مهم ترین آیات مربوط به مسأله زن و حقوق وى است 
کرده اند با تفس���یرى ناعادالنه، نگاه اس���الم )داعی���ه دار برترین آیین  کج اندیش���ان تالش 
کنند. از این رو، فهم درس���ت ای���ن آیه، تأثیر  ترق���ی و تکامل انس���ان( را به زن خدش���ه دار 
کریم به »ش���خصیت و حقوق زن« دارد. در این نوش���تار  مهم���ی در بازنمای���ی نگاه ق���رآن 
با بهره گیرى از نظر دانش���مندان ش���یعی در حوزه تفس���یر، حدیث و لغت و با بررسی تطور 
معنای���ی قوامی���ت از بس���تر تاریخی اقوال و تأثیر تطورات اجتماعی بر آن، مش���خص ش���د 
که قیمومیت در زبان قرآن به معناى فرمان روایی و س���االرگرى نیس���ت، بلکه به معناى 
سرپرستی، مدیریت و مسئولیت پذیرى است. چنین قیمومیتی نه فقط مزیت، فضیلت 
و مقام نیس���ت بلکه باربرى مشقات زندگی و خدمتگزارى است. بیشتر مفسران مقصود 
که  از رجال در آیه 34 س���وره نس���اء را ش���وهران و نه تمامی مردان می دانن���د؛ همان گونه 

مقصود از نساء همسرانند نه همه زنان. 
کلیدی: رجال، قوامیت، نساء، فضل، نفقه، خانواده. گان  واژ

1. مقدمه 
که این تفاوت ها  که از نظر تکوینی، تفاوت هاى حکیمانه اى میان زن و مرد وجود دارد  روشن است 

در نظام آفرینش، متناسب با هدفی معین پی ریزى شده است.

فلسفه قانون گذارى، هموار ساختن راه دست یابی موجودات به هدف خویش است. قانون گذار 

گرفته و به فراخور حال و استعداد  گیر بین موجودات را در وضع مقررات در نظر  باید تفاوت هاى فرا

گرفتن برخی از  کند. نادیده انگاش���تن ای���ن تفاوت ها، در واقع نادی���ده  ه���ر صنف، ایش���ان را مکّلف 

نیازها و اس���تعدادهاى طبیعی انس���ان و ناهماهنگی بین مسئولیت هاى طبیعی زن و مرد و بحران 

سرنوشت جوامع انسانی و سعادت دنیا و آخرت ایشان است.

گرفته، با توجه  که قوانین آن از منبع زالل وحی سرچشمه  مکتب انسان س���از و جامع نگر اسالم 

کارشناسی ارشد فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از ایران. 1. دانش پژوه 

دوفصلنامه تخصصی پژوهش های فقهی زنان و خانواده / سال اول/ شماره دوم/ پاییز و زمستان 1398/ 74-59
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کرده است. تفاوت هاى  به تفاوت هاى تکوینی زن و مرد، میان حقوق و تکالیف ایشان تعادل برقرار 

گس���ترده زندگی بش���ر  که قوانین آن با توجه به ابعاد  حقوق���ی و تکالی���ف متفاوت زن و مرد در آیینی 

کرامت انس���انی وضع ش���ده، نمایانگر تفاوت  گرفتن اصل  و ب���ا نگاهی عادالنه و فرازمانی و با در نظر 

گذارى مسئولیتی چون سرپرستی خانواده به مردان، تأمین  در هویت انس���انی زن و مرد نیست. وا

نیازه���اى عاطف���ی خانواده و تولید و پرورش نس���لی مه���ذب به زنان، موجب برترى هویت انس���انی 

صنف���ی بر صنف دیگر نیس���ت و ثمره این حقوق و تکالیف عادالنه، چیزى جز بقاى نس���ل و س���یر و 

کمال او ارتباط دارد، نمی باشد. غفلت از این نکته، برخی  که با هدف آفرینش و  حرکت در مسیرى 

کیان واالى زن  کردن  کج اندیش���ان را به سوى تفاسیرى ناعادالنه از آیه 34 سوره نساء و خدشه دار 

و نظام خانواده سوق داده است.

2. معنا و مفهوم قوامیت 
کار رفته است: »قوامون« جمع »قوام«، صیغه مبالغه از قیام، در سه معنا به 

که یا به تس���خیر و به ناچار است مانند: »آیه 100 سوره هود« و یا به اختیار،  اول( قیام به ش���خص 

همچ���ون: »آیه 34 س���وره نس���اء« )راغب اصفهان���ی، بی ت���ا، ص 690؛ طباطبای���ی، 1417، 341/4 ؛ 

مصطفوى، 1385، 9/ 382(. 

که همان عمل مراعات و حفظ و نگهدارى ش���ئ اس���ت؛ برخی مفسران،  دوم( قیام براى چیزى 

کرده اند. )قرطبی، 1364، 5/ 168؛ اندلسی، 1422، 1 / 48  آیه 34 سوره نساء را بدین معنا تفسیر 

؛ ثعالبی،  1418، 229/2(

کارى و چیزى و ذکر قیام در آیه شریفه با صیغه مبالغه نیز دوام  کردن به قصد انجام  سوم( قیام 

مدیریت، سرپرس���تی و تدبیر امور زنان به دس���ت مردان معرفی شده اس���ت. )بالغی نجفی، 1430، 

 )104 /2

کار ادامه  کار، درس���ت و مرتب ش���د و »قام علی االمر«، به انجام دادن آن  »قام االمُر« یعنی، آن  

داد. »ق���ام الرجل علی المرأة« نیز به معناى مئونت زن و تأمین نیازهاى او از س���وى مرد اس���ت و بر 

این معنا، مقصود از قیام به امر زنان، تأمین نیازهاى ایش���ان اس���ت )ا ب���ن منظور، بی تا، 12/ 497؛ 

ضیف، 1426، ص 768؛ حسینی شیرازى، 1424، 1/ 745(. 

گاه قیام به معناى محافظت و اصالح آمده و »قوامون« در آیه شریفه به همین معنا تفسیر شده 

اس���ت. )ابن عاش���ور، بی تا، 4 / 114؛ نخجوانی، 1999، 1/ 151( »قوم« نیز در اصل، مصدرى قلمداد 

گرچه از روى َمجاز در مورد زنان  که به دلیل اس���تفاده زیاد، به مردان اختصاص یافته است؛ ا ش���ده 
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کار رفته است )فیومی، بی تا، 2/ 520؛ ا بن منظور، بی تا، 12/ 505(. نیز به 

که بدون حرف  برخی از مفس���ران و لغت شناس���ان، »قوام« را صیغ���ه مبالغه »قائم« دانس���ته اند 

گر قوام و قام، با »علی« به  کار می رود. ا »جر« و نیز همراه با حروف »ب، ل، فی، عن، إلی و علی« به 

کارى با ایستادن بر پایه چیزى و با تکیه بر چیزى است  کار رود، به معناى مراقبت، دوام و ثبات بر 

که در آیه ش���ریفه، معناى اول اراده شده است )قرش���ی، 1378، 6/ 51؛ فیومی، بی تا، 2/ 520؛ ا بن 

منظور، بی تا، 12/ 497؛ ضیف، 1426، ص 868(. از این رو، معانی اراده، سرپرس���تی، پاس���دارى، 

کارگزارى، مراقب���ت و مواظبت در  حفاظ���ت، نگاه���دارى و نگاهبان���ی، مراعات، حمایت، پای���دارى، 

گذش���ت زمان، معانی دیگرى چون تسلط، س���یطره، احاطه، چیرگی و تکیه گاه  تفس���یر آن آمده و با 

ب���ودن، ب���ه حوزه معنایی آن را یافته اس���ت  )طریحی، 1375، 6/ 142؛ س���مرقندى، بی تا، 1/ 298؛ 

گنابادى، 1408، 2/ 14؛ حس���ینی شاه عبدالعظیمی، 1363، 2  حس���ینی شیرازى، 1423، ص 95؛ 

کاش���انی، 1336، 2 / 442؛ موس���وى سبزوارى، 1409، 8/  / 419؛ میرزا خس���روانی، 1390، 197/2؛ 

گسترش معنایی، برداشت هاى برخی مفسرین از عبارت »بما فّضل اهلل«  184( و چه بسا دلیل این 

گر مراد این دسته از مفسران از تسلط و سیطره، همان سرپرستی و مدیریت  در آیه ش���ریفه باش���د. ا

باش���د، با توجه به آنکه تس���لط، احاط���ه و تکیه گاه بودن از لوازم مدیریت و سرپرس���تی اس���ت، این 

گر مراد آنها از س���یطره، نوعی فضیلت و فزونی جایگاه مردان بر  گس���ترش معنا توجیه پذیر اس���ت و ا

زنان باشد، تفسیرى بر خالف ریشه معنایی قوامیت است.

ک���ه برخی، ق���ّوام را مبالغه در صفت  کن���ار ق���ّوام، واژه ه���اى قائم، قیوم، قیم و قیام آمده اس���ت  در 

که  کس���ی است  »قیم« دانس���ته اند. »قیم« به معناى آقا، س���ید، س���رور، سرپرس���ت و سیاس���ت گذار و 

کارهاى مهم شخص دیگرى باشد؛ چه اینکه »قیم المرأة زوجها« به معناى سرپرست زن،  عهده دار 

که همه نیازهاى همس���ر خود را فراهم نموده، عهده دار تدبیر و مدیریت شئون اوست  ش���وهر اوست 

)فراهیدى، 1408، 5/ 231؛ نجفی خمینی، 1398، ص 217؛ مکارم شیرازى ، 1383، 3 /412(. 

ل���ت دارد )مظهرى، 1412، 2/  که قوام، بی���ش از قیم و قیام بر مبالغه دال برخ���ی مفس���ران برآنند 

97( و قیام مرد بر زن  مانند قیام والی بر رعیت است، بنابراین، سیطره و احاطه توأم با قدرت دارد، 

کثیر دمشقی،  کاشانی، 1418، 1/ 207؛ ابن  گویی حیات زن قائم و نیازمند وجود مرد اس���ت )فیض 

کاشانی، 1415، 1/ 448(.  کاش���انی، 1423، ص 536؛ فیض  1419، 2/ 256؛ ش���ّبر، 1412، ص 114؛ 

منابع اولیه لغت فاقد چنین معنایی است.

کارها  با توجه به معناى قوامیت در آیه ش���ریفه به معانی مراقبت، پایدارى و ایس���تادگی بر امور، 
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کتاب هاى لغت، برترى این ام���ور را براى مردان  ک���ه  و نیازه���اى زنان، این نتیجه به دس���ت می آید 

نگفته ان���د و تعابیر برخی مفس���ران با عباراتی چون آموختن، پ���رورش دادن، تأدیب، تدبیر، نظارت 

ب���ر رفت وآم���د، مواظبت از خان���ه و منع از بیرون رفتن از خانه )طوس���ی، 1420، 4/ 449؛ طبرس���ی، 

1372، 3/ 69؛ ثعلب���ی نیش���ابورى، 1422، 3 /302؛ بغ���دادى، 1415، 1 / 371؛ عامل���ی، 1413، ص 

111؛ حائرى تهرانی، 1377، 3/ 96؛ طوس���ی ، بی تا،  189/3؛ طبرى، 1412، 37/5؛ بغوى، 1420، 

1/ 611؛ نیش���ابورى ، بی تا، 1 / 238؛ البروس���وى، بی تا، 2/ 201؛ آل س���عدى، 1408، ص 111؛ شریف 

ک���ه از دگرگونی هاى  الهیجی، 1373، 1/ 469؛ س���ورآبادى، 1380، 1/ 412(، برداش���ت هایی اس���ت 

مختل���ف حیات اجتماعی زن تأثیر پذیرفته اس���ت و آنچه در حفظ ش���خصیت زن و تأمین نیازهاى 

روحی و جسمی او و قوام خانواده دخالت دارد، در محدوده قوامیت مرد بر زن می گنجد.

که مرد با توجه به  گذش���ت، وظیفه مندى اس���ت. از آنج���ا  که  روح قیوم و قوام بودن به معنایی 

گذاشته  عبارت »بما أنفقوا« مس���ئول تأمین هزینه زندگی اس���ت، سرپرستی داخل منزل بر عهده او 

ش���ده و این سرپرستی و مس���ئولیت اجرایی هرگز بر برترى، فضیلت، شرافت، امتیاز یا سلطنت مرد 

کار می رود و  لت ندارد. با توجه به آنکه »قام«، همراه با »علی«، بیش���تر درباره امور و وظایف به  دال

که او بدان قیام دارد، معنا  که قائم به امر است و آن چیزى  کس���ی  در آنجا علو و نسبت س���نجی بین 

کثیر دمشقی،  ندارد، غفلت از این نکته موجب تفس���یر نادرس���ت برخی مفس���ران از آیه شریفه  )ابن 

لت آن بر تضعیف شخصیت و حقوق زن شده است. 1419، 2/ 256 ( و دال

3. قلمرو قوامیت مردان بر زنان 
در اینکه واژه »قوامون« در آیه ش���ریفه، به تمام مردان جامعه نظر دارد یا فقط ش���امل ش���وهران در 

چارچوب خانواده می ش���ود، اختالف  نظر بسیارى میان مفس���ران وجود دارد. بسیارى از قدما، آن 

را بیان گر مطلق برترى مردان بر زنان دانس���ته  و تفاوت میان زنان و مردان را به تفاوت میزان تعقل 

کرده اند و چون آن را امرى ذاتی می دانس���تند، حکم به برترى مردان در تمامی شئون  زنان مربوط 

که با نیروى تعقل و تفکر مرتبط اس���ت، داده اند. با پیش���رفت جوامع در دوره هاى اخیر  اجتماع���ی 

گس���تره قوامیت را  و دگرگونی هاى اجتماعی ناش���ی از آن، برخی از مفس���رین ش���یعه و اهل س���نت، 

محدود به روابط خانوادگی دانسته اند. با این همه، شمارى از متأخرین  )قرائتی، 1383، 2/ 282؛ 

گیرى آن را باور  صادق���ی تهران���ی، 1365، 7/ 36(  از جمله عالمه طباطبایی در تفس���یر المیزان، فرا

داشته، می نویسند:

ک���ه حکم مبتنی بر آن علت یعن���ی، قیم بودن مردان  از عمومی���ت علت به دس���ت می آید 
که مردان فقط  نیز عمومیت دارد و منحصر به ش���وهر نسبت به همسر نیست و چنان نیست 
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ع  ع مردان و بر نو بر همس���ر خود قیمومیت داش���ته باشند، بلکه حکمی که جعل شده براى نو
ک���ه ارتباط با زندگی ه���ر دو طایف���ه دارد. از این رو، آن  زن���ان اس���ت، البت���ه در جهات عمومی 
که عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قیمومیت دارند، عبارت اس���ت از:  جهات عمومی 
َمَثل حکومت و قضا که حیات جامعه به آنها بستگی دارد و قوام این دو مسئولیت، بر نیروى 
که در مردان بالطبع بیشتر و قوى تر اس���ت تا در زنان؛ همچنین دفاع از سرزمین  تعقل اس���ت 
که هر دوى آنها در  که قوام آن به داش���تن نیروى بدنی و هم نیروى عقلی اس���ت  با اس���لحه 
س���اِء« اطالقی تام و تمام دارد.  جاُل َقّواُموَن َعَلی الّنِ مردان بیش���تر اس���ت تا در زنان. پس »الّرِ

)طباطبایى، 1417، 4/ 314(

ک���ه بین زن و  عالم���ه، جمالت بعدى آی���ه یعنی، »َفالّصاِلح���ات قاِنتات « را ظاه���رًا در ویژگی هایی 

که این عبارت را شاهدى بر عدم اطالق آیه  ش���وهر اس���ت، می داند و برخالف دیدگاه بیشتر مفس���ران 

کلی نه  دانس���ته اند، آن را فرع���ی از فروع حکم مطلق قوامیت مردان بر زن���ان و جزئی از جزئیات حکم 

که بیش���تر مفس���ران تصریح  مقید آن می داند. )طباطبایی، 1417، 4-314( به نظر می رس���د آن گونه 

که  کرده اند، مقصود از مردان در آیه 34 س���وره نس���اء، ش���وهران اس���ت، نه تمامی مردان، همان گونه 

که در ذیل آیه آمده،  مقصود از نس���اء، همس���ران اس���ت نه همه زنان. از جمله »َفالّصاِلحات قاِنتات « 

که  منظور آیه همس���ران اند نه مطلق زنان و مردان؛ زیرا زن وظیفه فرمان بردارى و  اس���تفاده می شود 

اطاع���ت از مرد بیگانه را ن���دارد )فضل اهلل، 1419، 7 / 226؛  جعفرى، بی ت���ا، 2/ 431 ؛  بالغی،1386، 

2/ 39؛ موس���وى س���بزوارى، 1409، 8/ 156؛ آلوسی 1415، 1/ 355؛ نجفی خمینی، 1398، 3/ 217؛ 

فیضی دکنی، 1417، 2/ 30؛ جرجانی، 1404، 440/6؛ مغنیه، بی تا، ص 105؛ خطیب، بی تا، 780/3(. 

که در این حوزه،  نتیجه آنکه، قوامیت و مدیریت مردان بر زنان، محدود به حوزه خانواده است 

زن باید در چهارچوپ میثاق مقدس و الهی ازدواج در برابر خواس���ته هاى مش���روع شوهر با فروتنی 

ج از  کن���د. در خار و خض���وع تس���لیم ش���ود و در غی���اب وى، ناموس مال و فراش همس���رش را حفظ 

مس���ائل زناش���ویی نیز زن، داراى استقالل و آزادى هاى فردى است و مرد نمی تواند از اراده، تصرف 

کارهاى مقدماتی  کند و یا مان���ع  و اس���تقالل او در حق���وق فردى، اجتماعی و دف���اع از آن جلوگیرى 

کار در محیط خانه و یا بیرون از آن  که نمی تواند او را وادار به  دفاع از حقوق خود ش���ود؛ همان گونه 

که در روابط اعضاى خانواده اختالل ایجاد نماید و حضور زن در  کند. البته این استقالل در صورتی 

اجتماع، مس���ئولیت خطیر همس���رى، مادرى و تأمین نیازهاى معنوى خانواده را با مشکل مواجه 

سازد، از سوى سرپرست و قیم خانواده با توجه به صدر و ذیل آیه 34 سوره نساء باید محدود شود 

تا جایگاه واالى زن و مسئولیت اصلی او خدشه دار نشود.
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4. بررسی مهم ترین علل و معیارهاى قوامیت مردان بر زنان 
���َل اهلل« و جمله پ���س از آن »ِبما أنفقوا«، باى س���ببیت 

َ
ک���ه حرف »ب���اء« در جمله »ِبم���ا َفّض از آنج���ا 

کلمه »م���ا« در این جمله ها  و متعل���ق ب���ه قوامون اس���ت و ح���رف »واو« در »و ِبما أنفق���وا«، عاطفه و 

موصوله و یا مصدریه اس���ت )الدعاس، 1425، 1/ 196؛ درویس، 1415، 2/ 209؛ عکبرى، بی تا، ص 

کریمی حس���ینی، 1382، ص 84؛ آلوس���ی، 1415، 3/ 24؛ فاضل  104؛ نیش���ابورى، 1416، 2/ 409؛ 

مقداد، 1419،  2/ 48( بس���یارى از مفس���ران شیعه و اهل س���نت، دو عامل اساسی را علت والیت و 

سرپرستی مردان بر زنان برشمرده اند:

4-1. موهبت فطرى و ذاتی

این موهبت از س���وى پروردگار به مرد ارزانی ش���ده و بر اس���اس آن، مردان در بسیارى از امور بر زنان 

کمال عقل، حس���ن تدبیر، قدرت جس���می و روح���ی در عرصه هاى  برت���رى یافته ان���د؛ امورى مانند: 

مختل���ف علمی و عبادى، دوراندیش���ی و شایس���تگی، ع���زم و اراده فوالدین. از این رو، مقام ش���امخ 

نب���وت، رس���الت، امامت جامعه و والیت امر مردم در مردان اس���ت و انبوه دانش���مندان عرصه هاى 

گون جبهه و جهاد، اذان، مساجد، خطابه، اعتکاف در معابد الهی  گونا علم و دانش در رشته هاى 

کودکان و سفیهان،  و اداى تکبیرهاى روزهاى تش���ریق )روزهاى یازدهم و دوازدهم هر ماه(  والیت 

حق طالق و رجوع در آن، تعدد زوجات، انس���اب فرزندان، عمامه، محاس���ن مردانی، اجراى حدود 

کم قضایی و فزونی ارث به مردان اختصاص یافته اس���ت )بهبودى، 1404،  و اقامه ش���هادت در محا

ص 48؛ اب���ن عجبی���ة، 1419، 1/ 499؛ صادقی تهرانی، 1419، ص 84؛ س���بزوارى نجفی، 1406، 2/ 

کاظم���ی، 1365، 3/ 257؛ قمی مش���هدى، 1368، 3/  285؛ مق���دس اردبیل���ی، بی ت���ا، ص 536؛ 

396؛ بیضاوى، 1418، 2/ 72(. 

کتسابی 4-2. حق ا

ک���ه م���ردان به دلیل پرداخ���ت مهریه و نفقه، تأمی���ن نیازهاى خانواده، تحمل س���ختی ها و وظایف 

سنگین این مسئولیت، سرپرست و مدیر اجرایی خانواده اند. )طبرسی، 1377، 1/ 253( در تبیین 

که مفس���ران درباره معیارهاى برترى مردان بر زنان و قیمومیت  این دو عامل، مهم ترین توجیهاتی 

ح زیر است: گفته اند، به شر مرد بر زن 

اول( فزون���ی ق���درت تعقل م���ردان بر زنان، چون جنبه عواطف و احساس���ات زن���ان برتر از مردان 

است )طیب، 1378، 1 / 71؛ شّبر، 1407، 2/ 41؛ آل غازى، 1382، 5/ 551 ، ص 95؛ طبرى، 1412، 

َل اهلل« را فزونی قوه تعقل و 
َ

5/ 37؛ جعف���رى، بی ت���ا، 2/ 431(. عالمه طباطبایی، مراد از »ِبم���ا َفّض
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کارهاى سخت و سنگین می داند و می گوید: فروع آن مانند هماوردى، تحمل شداید و 

طایفه مردان، به دلیل داشتن عقِل نیرومندتر و ضعف عواطف، ممتازتر از زنان اند و زنان 
کمتر و عواطف بیشتر، ممتازتر از زنانند و از این رو اسالم هرگز زمام امور هیچ  به داشتن عقل 
قومی را به دست زنان نسپرده و به هیچ زنی منصب قضا نداده و زنان را براى جنگیدن، نه 

صرف شرکت در جهاد، دعوت نکرده است. )طباطبایى، 1417، 4/ 346(

دوم( یقی���ن و باور دینی قوى تر در مردان؛ زی���را زنان از نظر خردمندى و دیانت داراى نقصان اند 

و در ایام حیض از نماز و روزه محروم اند. )آلوس���ی، 1415، 24/3؛  بغوى، 1420،  1/ 611؛  اندلس���ی، 

1422، 1/ 48؛ نیشابورى، 1416، 2/ 409(

کم قضایی، در همه موارد حقوقی پذیرفته می شود، در حالیکه  س���وم( ش���هادت مردان در محا

ش���هادت زنان در بسیارى از موارد، به تنهایی پذیرفته نیس���ت؛ هم چنین شهادت دو زن در موارد 

پذیرفت���ه ش���ده، معادل ش���هادت ی���ک مرد اس���ت )آلوس���ی، 1415، 24/3؛  بغ���وى، 1420،  1/ 611؛  

اندلسی، 1422، 1/ 48؛ نیشابورى، 1416، 2/ 409(. 

چهارم( حق تصرف در اموال و تجارت.

پنج���م( وج���وب جهاد بر م���ردان و معافیت زن���ان از جنگیدن. )بیض���اوى، 1418، 2/ 72؛ ثعلبی 

نیشابورى، 1422، 3/ 302؛ طریحی، 1375، 3/ 69(

شش���م( اختص���اص جمعه و جماعت به مردان و معاف بودن زن���ان )ابن جوزى، 1422، 1/ 401؛ 

بغدادى، 1415، 1/ 371؛ قمی مشهدى، 1368، 3/ 396؛ مظهرى، 1412، 2/ 97(. 

هفتم( تعدد زوجات.

که در اختیار مردان اس���ت و در برابر آن، عده بر عهده زنان نهاده شده است  هش���تم( حق طالق 

)اب���ن جوزى، 1422، 1/ 401؛ بغدادى، 1415، 1/ 371؛ قمی مش���هدى، 1368، 3/ 396؛ مظهرى، 

 .)97 /2 ،1412

نه���م( فزون���ی م���ردان در ارث و دیه. )مراغ���ی، بی تا، 5/ 27؛ س���بزوارى نجف���ی، 1406، 258/2؛ 

قرطبی، 1364، 168/5(

دهم( رسالت، نبوت، امامت، مناصب قضا، خالفت و حکومت دینی ویژه مردان است؛ چنانکه 

در تاریخ ادیان آسمانی و اسالم، هیچ گاه زنی تولیت این مناصب را بر عهده نداشته است. )کاشانی، 

کثیر دمشقی، 1419، 2/ 275- 277؛ مظهرى، 1412، 2/ 97؛ محلی، 1416،  1336، 2/ 422؛ ابن 

ص 87(

کار و عبادت. )ابن  یازده���م( برترى فیزیکی و روحی مردان در برابر ش���داید و صبر آنه���ا در میدان 
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شهر آشوب، 1410، 2/ 28؛ مصطفوى، 1380، 5 /360(

دوازده���م( وج���وب مه���ر و نفق���ه ب���ر م���ردان. )مجمع البی���ان، 69/3؛ مدرس���ی، 1419، 2/ 74؛ 

کنزالعرفان، 211/2؛ تفسیر نمونه، 412/3؛ مفاتیح الغیب، 441/6(

گذارى سرپرس���تی و  با توجه به این علت ها و توجیهات مفس���ران ش���یعه و اهل س���نت درباره وا

که مفسران  قیمومیت زنان بر مردان، به نظر می رسد بیشتر ادله و نمونه هاى برترى مردان بر زنان 

گفته اند، خدش���ه پذیر اس���ت؛ مانند داش���تن یقین و ب���اور دینی قوى تر در م���ردان به دلیل  فریقین 

کم  محرومیت زنان از نماز و روزه در ایام حیض. برخی موارد نیز بیان گر اوضاع و احوال اجتماعی حا

کلیت ندارد، مثل غلبه علم و تدبیر  کنون در بسیارى از جوامع بشرى  که ا بر زنان در جوامعی است 

که موجب دورى ایشان از مس���ائل اجتماعی و مشارکت و اظهار نظر  در مردان و خانه نش���ینی زنان 

در حوزه هاى مختلف می شده است.

ش���مارى م���وارد نیز مانند تعدد زوجات، رس���الت، نب���وت، وجوب جهاد بر م���ردان، حق طالق و 

وجوب مهر و نفقه، فضیلت هاى حقوقی برخاسته از تفاوت هاى تکوینی زن و مرد و تکالیف مترتب 

بر آن در راس���تاى حرکت صعودى و نیل ایش���ان به غایت حقیقی اس���ت و فقط بیان گر مس���ئولیت 

و مش���قت بیش���تر مردان در باربرى خانه و جلوگی���رى از هدر رفتن رکن اصلی خان���واده در پرورش و 

گرما بخش خانواده یعنی، زن  تربیت نس���ل سالم و مهذب و تقویت اس���اس عواطف و احساسات و 

ک���ه برخی از موارد  اس���ت و ای���ن علت ها فضیلت و برترى م���ردان بر زنان را اثب���ات نمی کند، به ویژه 

گیرد. گذارى است و زن می تواند در متن عقد نکاح آن را در اختیار  مانند حق طالق، قابل وا

ج می شود و حال آنکه  در صورت معیار بودن آن، با اختیار حق طالق، قیمومیت از عهده مرد خار

قیمومیت و سرپرستی خانواده طبق آیه شریفه، به مردان اختصاص یافته است، بنابراین، این وجوه 

که مفسران فریقین  از سویی خدشه پذیر است و از سوى دیگر، ارتباط این احکام با فزونی قوه تعقل 

آن را موهبتی ذاتی می دانند، روشن نیست و چه بسا قابل توجیه با ادله اى دیگر باشد. بر این اساس 

کت اس���ت  )مغنیه، 1424، 314/2( و فقط  که آیه ش���ریفه در وجه فضل مردان بر زنان س���ا گفت  باید 

که مرد را در سرپرستی هر چه بهتر خانواده و مصلحت اندیشی امور ایشان  وجوهی قابل توجیه است 

کند. و تأمین هزینه هاى زندگی آبرومندانه همسر و فرزند و پرداخت مهر، یارى 

5. تفاوت هاى تکوینی یا ارزشی 
آی���ا تفاوت ه���اى تکوینی میان زن و مرد و حق���وق و تکالیف مترتب بر آن، موجب فرودس���تی یکی و 

فرادستی دیگرى است؟ پاسخ به این پرسش از دو محور قابل بررسی است:
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5-1. دیدگاه اسالم

که زن یا مرد بودن، هیچ تأثیر مثبتی در ارزش گذارى  کرده اند  آیات و روایات اسالمی به روشنی بیان 

ح الگوهاى انسانی زن و مرد در مسیر تعالی و انحطاط در  افراد جامعه ندارد. ش���اهد این مدعا، طر

آیات وحی است:

ذیَن أَمنوا إمَرأة 
َّ
 ِلل

ً
وط ... َو َضَرب اهَّلل َمَث���ا

ُ
وا إمرأة ُنوح َو إم���َرأة ل َكَفُر ذیَن 

َّ
 ِلل

ً
َض���َرَب اهَّلل َمَث���ا

َی ابَنِت ِعمران  ن ِمن ِفرَعون َو َعَمِلِه ... َو َمر ِ
ّ َ
ة َو ن  یِف اَلّنَ

ً
ت َرّبِ ابِن یل ِعنَدَك بیتا

َ
ِفرَعون إذا قال

ا َو كتبه َو كاَنت ِمَن القاِنتنی . هّبِ ِلماِت َر
َ

وِحنا َو َصدقت ِبك ىت احصنت فرجها َفَنَفخنا فیِه ِمن ُر
َّ
ال

کس���انی  کف���ر ورزیدند، زن ن���وح و زن ل���وط را َمَثل آورد.... و براى  که  کس���انی  خ���دا براى 
ک���ه ایمان آوردند، همس���ر فرعون را َمَث���ل آورد، آنگاه که گفت: »خدایا در بهش���ت نزد خودت 
ک���ردارش نجات بخش...«. و ]ی���ادآور[ مریم  کافر و  خان���ه اى برایم بس���از و مرا از ش���ر فرعون 
کدامن نگاه داش���ت و در او از روح خود دمیدیم و  ک���ه خود را پا دخ���ت عمران را، همان کس���ی 
کرد و از فرمانبرداران بود. )تحریم: 10- 12( کتاب هاى او را تصدیق  سخنان پررودگار خود و 

گی هاى صنفی زن  گرفتن ویژ ج گذارى عمل صالح از انسان مؤمن، بدون در نظر  ش���اهد دیگر، ار

و مرد )ر.ک.، نحل: 97؛ آل عمران: 195( و ارزیابی انسان ها با میزان تقوا، این آیه است: 

م 
ُ

كَرَمك  ِلَتعاَرُفوا إّنَ ا
َ

 َو َقباِئ���ل
ً
ُكم ُش���ُعوبا َكٍر َو أنىث َو َجَعلنا ُكم ِمن َذ قنا

َ
���ا الّناُس إّنا َخل َ ی���ا اّیُ

ُكم إّنَ اهَّلَل َعلمٌی َخبیٌر. ِعنَداهَّلِل أتقا

گردانیدیم تا با  اى مردم ما ش���ما را از مرد و زنی آفریدیم و ش���ما را ملت ملت و قبیله قبیله 
کنید، در حقیقت ارجمندترین ش���ما نزد خدا پرهیزگارترین  یکدیگر شناس���ایى متقابل حاصل 

گاه است. )حجرات: 13( شماست. بى تردید خداوند داناى آ

کارکردهاى تفاوت هاى تکوینی در خانواده و اجتماع 5-2. واقعیت خارجی و 

که تفاوت هاى موجود میان افراد بش���ر، مانند هر  گفت  در م���ورد واقعیت ه���اى خارجی نیز می توان 

کارکردى مثبت یا منفی باشد. این تفاوت  که در خدمت انسان است، می تواند داراى  ابزار دیگرى 

از اراده و اختیار انس���ان ها ناش���ی می ش���ود و به اراده اشخاص بس���تگی دارد؛ البته آنچه مستقیم و 

خ اجتماع  کارکرد طبیعی تفاوت ها به ش���مار م���ی رود، چر گرفته و  اصی���ل، م���ورد اراده خداوند ق���رار 

است. )ر.ک.، زخرف: 32(

کارکرد تفاوت بی���ن زن و مرد نیز صادق اس���ت؛ یعنی ای���ن تفاوت هاى  گفته ش���د، درب���اره  آنچ���ه 

کارکرد  کارکرد مثبت مانند تأمین نیازهاى مادى و امنیت خانواده، یا  تکوینی و حقوقی، دو دس���ته 

کارکرد  کردن دختران دارد. از این رو، مثب���ت یا منفی بودن  منفی مانند همس���رآزارى و زنده به گ���ور 

ع مقدس  تفاوت هاى زن و مرد به چگونگی برخورد ایش���ان با این موضوع بس���تگی دارد. آنچه شار
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براى تبیین تفاوت هاى تکوینی و تکالیف و حقوق زن و مرد می گوید، تقس���یم مس���ئولیت ها است و 

که معیار ارزیابی بش���ر، تقواس���ت  اختالف هاى تکوینی، نقش���ی در ارزش گذارى زن و مرد ندارد؛ چرا 

گرچه برخی همسرآزارى ها، غیرت هاى بی جا و تحقیر دختران در  و جنس���یت در آن نقش���ی ندارد؛ ا

خانواده، با خواست الهی مغایرت دارد.

 اهَّلل َبعضهم َعیل َبع���ٍض« و »ِبا أنفقوا 
َ

ل
َ

ب���ا این همه، عده اى از مفس���ران با اس���تناد به جمله »ِب���ا َفّض

که در راس���تاى تحکیم بنیان خانواده  ِمن أمواِلم «، تفاوت هاى تکوینی برخاس���ته از حکمت الهی را 

کرده، به برترى مطل���ق مردان و نقص  و تأمی���ن هزین���ه زنان اس���ت، نوعی فضیلت و برترى قلم���داد 

زنان در عرصه هاى مختلف زندگی فردى و اجتماعی باور دارند. )مظهرى، 1412، 2/ 97؛ موس���وى 

کاشانی، 1336، 2/ 442؛ آلوسی، 1415، 3/ 24( سبزوارى، 1409، 4/ 11؛ 

کسیر می نویسد: صاحب حجة التفاسیر و بالغ اال

 و بالذات این اس���ت که مرد نس���بت به زن، مانند عدد یک اس���ت نس���بت به عدد دو. 
اً

اول
در ش���مردن، همیش���ه عدد یک مقدم بر عدد دو و قیم بر آن اس���ت و دو را در آغوش دارد و در 
کریم فرموده اس���ت: »الرجال قوامون علی  حقیقت دو، عبارت اس���ت از یک و یک و لذا قرآن 

النساء...«. )بالغی، 1386، 2/ 39(

که طبیعت زن را پست تر از  این اندیش���ه ارسطویی، برخاسته از نگاه برخی مفسران به زنان است 

کم و محکوم جهان قرار می دهند.  مرد می دانند و زنان را به طور طبیعی در دومین مرتبه از عوامل حا

گروه  که با  کودکان ادامه دهند  ب���ه نظر آنان، زن���ان در صورتی می توانند به زندگی خود چون بردگان و 

کم )که به طور طبیعی مردها هستند( متحد شوند. )زاهدى، 1387، ص 105( این برداشت، ناشی  حا

کمال و بالندگی زن و مرد  که نظام آفرینش در راستاى  از تفسیر نادرست آیه شریفه و مسئولیتی است 

گذاشته است. استاد شهید مرتضی مطهرى در این باره می نویسد: بر عهده ایشان 

که برخ���ی اصرار دارند  که براى من موجب تعجب اس���ت، این اس���ت  یک���ی از موضوعاتی 
کامل تر  تفاوت زن و مرد را در اس���تعدادهاى جس���می و روانی، به حس���اب ناقص بودن زن و 
ب���ودن م���رد بگذارند. چنین وانم���ود می کنند که قانون خلقت بنا ب���ه مصلحتی، زن را ناقص 
کمال. قانون خلقت، خواسته  آفریده است. تفاوت هاى زن و مرد »تناسب« است نه نقص و 
است با این تفاوت ها، تناسب بیشترى میان زن و مرد- که قطعااً براى زندگی مشترك ساخته 
ش���ده اند و مجرد زیس���تن انحراف از قانون خلقت اس���ت- به وجود آورد. )مطهرى، 1384، 

ص160- 161(

 اهَّلل َبعضُهم َعیل َبعٍض« براى تبیین برترى مردان و نقص و ضعف زنان، 
َ

ل
َ

استناد به عبارت  »ِبا َفّض

که مفهوم تفضیل، مفهومی ذات االضافه است و تصور آن متوقف بر سه چیز است:  در حالی اس���ت 
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گی مفضل ب���ه در یک مرحله،  که ویژ مفضل ب���ه، مفض���ل و مفضل علیه. الزمه این مفهوم آن اس���ت 

بین دو طرف مورد مقایس���ه مش���ترك باشد تا هنگام مقایسه، یکی بر دیگرى برترى یابد. در نتیجه، 

گی در یکی موجود  تفاوت هاى موجود بین زن و مرد باید در یک مرحله مش���ترك باش���د نه آنکه ویژ

کلی وجود نداش���ته باش���د؛ زیرا با این حال، تفضی���ل )برترى دادن( صدق  و در ط���رف دیگر به طور 

ح می ش���وند؛ یعنی زن و مرد در  نمی کند. در این صورت، تفاوت ها به صورت اش���تداد و ضعف مطر

ک دارند، جز اینکه  گی، مث���ل برخوردارى از رفتارهاى مطب���وع یا درایت و تدبیر اش���ترا اص���ل آن ویژ

که آن ه���م با تفاوت نق���ش زن و مرد در نظام  س���هم یکی، بیش���تر از حد مقرر براى انس���انیت اس���ت 

گروه باش���د، در مقایس���ه با طرف مقابل  گر نقصی براى یکی از دو  خانواده توجیه پذیر اس���ت. پس ا

که این مقدار از نیاز  که این گونه نیست  قابل پذیرش است؛ افزون بر این، این امر نقص نیست؛ چرا

او برآورده نش���ده باشد، بلکه مقدار موجود پاسخ گوى نیاز آن صنف خاص است و به مقدار بیشتر، 

نیازى نیست. )جمشیدى و دیگران، 1385، ص 237- 52(

گذاش���ته است. بدیهی  نظام آفرینش، وظیفه و مس���ئولیت تولید و پرورش نس���ل را بر عهده زن 

که براى انجام این مس���ئولیت، باید پایه هاى بروز چنین رفتارى را نیز در جس���م و روان وى  اس���ت 

که زن در مس���ئولیت مادرى خود پیوس���ته و مس���تقیم ب���ا دنیایی از ظرافت،  کند. از آنجا  پی ریزى 

حساس���یت و ناتوان���ی، یعنی جنین و نوزاد روبه رو اس���ت و پ���رورش این موجود ظریف و حس���اس، 

نیازمند روحی لبریز از عواطف و احساسات مثبت، بخشش و ایثار است، زن باید از قدرت ارتباطی 

که از زبان، منطق و استدالل بهره اى  قوى ترى نس���بت به مرد برخوردار باشد تا بتواند با موجودى 

گ���ر نیازمندى هاى درون���ی ایفاى این  ن���دارد، ارتب���اط برقرار نموده، پاس���خ گوى نیازهاى او باش���د. ا

مس���ئولیت، در نهاد زن پیش بینی نش���ده باش���د، بدون تردید ناهنجارى هاى مختلف، نس���ل بشر 

کرد. براى ایفاى مطلوب نقش زن در تولید و پرورش نس���لی س���الم و مهّذب، رفع  را تهدید خواهد 

ک و مانند آن، ضرورى است. در غیر  نیازمندى هاى  اولیه وى مانند امنیت، مسکن، پوشاك، خورا

این صورت تداوم نس���ل بشر با مشکل مواجه خواهد شد. استاد شهید مرتضی مطهرى دراین باره 

ک���ه زن از نقطه نظر مالی و اقتصادى  می نویس���د: »وظایف طبیعی زن در تولیدمثل ایجاب می کند 

نقطه اتکایی داشته باشد« )مطهری ،1384، ص 237(. 

گرچه هر  ب���راى تأمی���ن نیازهاى زندگی، مجهز ش���دن به دو اب���زار قدرت و تدبیر ضرورى اس���ت. ا

یک از زوجین به مقتضاى انس���ان بودن و داش���تن نعمت اختیار، از دو ابزار یاد ش���ده برخوردارند، 

متول���ی نیازمندى ه���اى اولیه حیات به علت مس���ئولیت مضاعف باید از آن بهره بیش���ترى داش���ته 
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کار و ت���الش براى تأمین نیازه���اى مادى، با مس���ئولیت هاى خطیرى  ک���ردن زن به  باش���د. موظف 

کانون خانواده در تعارض بوده و موجب غفلت زن از  چون مادرى، پرورش نس���ل و رونق بخش���ی به 

مس���ئولیت اصلی خود و قرار دادن خانواده در معرض تهدید و سراشیبی مفاسد فردى و اجتماعی 

که زمینه جسمی و روانی این مسئولیت در مردان  کرده  اس���ت. بر این اس���اس، حکمت الهی اقتضا 

فراهم آید تا بهترین پشتوانه و تکیه گاه خانواده باشند.

تفک���ر واقع بینان���ه، تدبیر، س���نجش و داورى صحیح در فضایی بدون احس���اس روى می نماید. 

که دور  کرد. برخالف زنان  ازاین رو، پیش از هرگونه تصمیم گیرى باید این مانع بزرگ را از صحنه دور 

کمترى صورت می گیرد.  کردن عواطف را با دش���وارى انجام می دهند، این امر در مردان با س���ختی 

بنابراین، فزونی قدرت تعقل و توان جس���می مردان براى مدیریت و پش���تیبانی خانواده، ناش���ی از 

قوت آن در نوع مردان نیست، بلکه معلول ضعف دشمن تعقل یعنی، عواطف و احساسات است. 

گرایش به امور  کم رنگ بودن موانع تعقل، اقتضاى تعقل، و در زنان،  بنابرای���ن، در مردان به دلیل 

عاطفی و احساسی براى تکوین شخصیت فرزندان و سالم سازى محیط خانواده بیشتر شده است 

گوید  که در برابر وى قرار می گیرد، به محرکی پاس���خ  گونی  گونا گردیده از میان محرك هاى  و موجب 

که تناسب و سنخیت بیشترى با روح حساس و عاطفی او دارد. )جمشیدى، 1385، ص130-129(

که  برخ���الف نظر برخی مفس���ران، تفاوت هاى زن و مرد، مانند اختالف اعضاى یک بدن اس���ت 

گرفته اند. اختصاص آفرینش و مس���ئولیتی  کدام براى هدفی خاص در جاى مش���خص خود قرار  هر 

گ���ذارى قیمومیت  خانواده به  خ���اص به یک���ی، هرگز به معناى تبعیض و جفا به دیگرى نیس���ت. وا

که براى تعدیل رواب���ط زن و مرد و  م���ردان و پرداخ���ت مه���ر و نفقه، نتیج���ه تدبیر ماهرانه اى اس���ت 

که اقتضاى  کار رفته اس���ت. این تدبی���ر ماهرانه بیانگ���ر وظیفه اى اس���ت  پیون���د آنه���ا ب���ه یکدیگر به 

کوچك اجتماعی، همانند هر اجتم���اع دیگر نیازمند رهبر  نظام حیاتی اس���ت. خانواده، این واح���د 

که زن و مرد ب���ا هم آن را به عهده داش���ته  و سرپرس���ت اس���ت و رهبرى و سرپرس���تی دس���ته جمعی 

باش���ند، بی معناس���ت. بنابراین مرد یا زن، یکی سرپرس���ت و دیگرى معاون و تحت نظارت اوست. 

ح و اندیش���ه و دومی  که اولی موجب طر توانایی چیرگی بر عواطف و قدرت و توان جس���می بیش���تر 

س���بب دفاع از حریم خانواده اس���ت، مسئولیت و وظیفه سرپرس���تی و نگاهبانی خانواده را بر عهده 

گذاش���ته است و این، هرگز به معناى اس���تبداد و اجحاف و تبعیض نسبت به زنان نیست؛ زیرا  مرد 

که به تعبیر برخی  ای���ن مدیریت اجرایی نه فقط ح���ق برترى و مقام و امتیازى براى مردان نیس���ت 

مفس���ران فریقین، باربرى و خدمتگزارى اس���ت. )فض���ل اهلل، 1419، 7/ 226؛ مطهری، 1384، ص 

159؛ مکارم شیرازی، 1383، 3/ 412؛ عاملی، 1360، 2/ 397؛ مکارم شیرازى، 1421، 3/ 216(
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گ���ر اختالف ه���اى تکوینی مرد و زن و پرداخت نفقه، عامل تف���وق و برترى جنس مردان بر زنان  ا

گر مرد  باش���د، ب���ا عدم این عوامل، دیگر مرد حق مالکیت و سرپرس���تی بر زن را ن���دارد. براى نمونه ا

توانایی پرداخت نفقه زن را نداشته باشد، زن حق درخواست طالق دارد )قرطبی، 1364، 169/5؛ 

که زن،  گذارى اس���ت و در صورت���ی  ش���وکانی، 1414، 1/ 531( و دیگ���ر آنک���ه ای���ن قیومی���ت، قاب���ل وا

اس���تقالل اقتصادى و شایستگی اداره، تدبیر، نگهبانی و نگهدارى حیثیت خویش را داشته باشد، 

کیان وجودى  کند تا به استقالل و  می تواند در متن عقد نکاح، محدوده آن را با توافق شوهر تعیین 

او آسیبی نرسد )جوادى آملی، 1386، ص 327(. 

6. نتیجه گیرى 
گیر توجه دارد و یا فقط مردان را  در اینکه واژه »قوام« در آیه شریفه، به مردان جامعه به گونه اى فرا

در چارچوپ خانواده ش���امل می شود، اختالف  نظر بس���یاری میان مفسران فریقین وجود دارد. در 

گیرى قوامیت مردان بر زنان را می پذیرد و انفاق و دیگر احکام  بین متأخرین، عالمه طباطبایی فرا

کلی می داند، ولی بیش���تر  ح ش���ده در آیه ش���ریفه را از احکام فرع���ی و جزیی برگرفته از آن حکم  مطر

مفسران، قوامیت مردان بر زنان را محدود به خانواده دانسته و بحث نفقه و قنوت صالحات، نشوز 

ع شده را دلیل انحصار قوامیت در رابطه  که به دنبال قوامیت آمده و بر آن متفر و راه حل هاى آن، 

زن و شوهر می دانند.

کتس���ابی را علت والیت و سرپرس���تی م���ردان بر زنان  بس���یارى از مفس���ران، دو عام���ل موهبی و ا

که از یک س���و،  کرده و براى توجیه فضل مردان بر زنان، به معیارهایی تمس���ك جس���ته اند  قلمداد 

که مفسران  برخی از آن معیارها خدشه پذیر است و از سوى دیگر ارتباط آنها با عامل موهبتی تعقل 

بسیارى، آن را علت برترى مردان بر زنان دانسته اند، روشن نیست.

فزونی قدرت تعقل در مردان، ناش���ی از قوت آن در مردان نیس���ت، بلکه معلول ضعف دش���من 

تعقل، یعنی عواطف و احساس���ات اس���ت. به عب���ارت دیگر، تفکر واقع بینان���ه و ژرف نگرانه، فقط در 

گرفتن هر تصمیمی باید به اخراج این  که قبل از  فضاى خالی از عواطف و احساسات روى می دهد 

عامل مزاحم پرداخت. در زنان، این طرد و اخراج به دلیل چیرگی احساسات و عواطف، با دشوارى 

بس���یار صورت می گیرد. از این رو، مردان آس���ان تر به تصمیم گیرى منطقی دس���ت می یابند. بر این 

اساس، قیمومیت و سرپرستی خانواده به مردان اختصاص یافته است.

همچنی���ن قیمومیت در زبان قرآن به معناى فرمان روایی و س���االرگرى نیس���ت، بلکه به معناى 

سرپرس���تی، مدیریت و مس���ئولیت پذیرى اس���ت. چنین قیمومیتی نه فقط مزیت و فضیلت و مقام 
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که باربرى مشقات زندگی و خدمت گزارى است. نیست 

گیر به مردان جامعه دارد یا فقط ش���امل ش���وهران در  در اینکه »قّوامون« در آیه ش���ریفه، نظر فرا

که بیش���تر مفسران مقصود از  چارچوب خانواده می ش���ود، میان مفس���ران اختالف نظر وجود دارد 

که مقصود از نساء  رجال در آیه 34 س���وره نس���اء را شوهران و نه تمامی مردان می دانند، همان گونه 

که  همس���ران اند نه همه زن���ان. از جمل���ه »َفالّصاِلحات قاِنتات« در ذیل آیه نیز اس���تفاده می ش���ود 

منظور آیه مورد بحث، همسران اند نه مطلق زنان و مردان؛ زیرا زن وظیفه فرمان بردارى و اطاعت 

از مرد بیگانه را ندارد.

گذارى قیمومیت و سرپرستی خانواده به مردان و پرداخت مهر و نفقه، نتیجه تدبیر ماهرانه اى  وا

کار رفته  ع مقدس، ب���راى هماهنگ���ی روابط زن و م���رد و پیوند آنه���ا به یکدیگر ب���ه  ک���ه در ش���ار اس���ت 

که اقتضاى نظام حیاتی خانواده است و مدیریت  اس���ت. این تدبیر ماهرانه، بیانگر وظیفه اى اس���ت 

کرده تا زمینه هاى جسمی و روانی  دس���ته جمعی، بی معناس���ت. بر این اس���اس، حکمت الهی اقتضا 

این مس���ئولیت سخت نیز فراهم شود. دارا بودن مردان از توان جسمی باال، چاره اندیشی و مدیریت 

احساس���ات براى بهره گی���رى از ابزارهاى الزم تأمین نیازهاى مادى اعضاى خانواده، داش���تن روحیه 

سلطه جویی، پرخاشگرى و صالبت، بهترین پشتوانه را براى  سرپرستی خانواده فراهم آورده است.

که با ه���دف آفرینش وى در  تکام���ل ه���ر یک از دو جنس مرد و زن، با حرکت در مس���یرى اس���ت 

که قوانین فیزیولوژى و پسیکوفیزیولوژى فرا  ارتباط اس���ت و این قلمرو جبرى حرکت انس���انی است 

کار و تالش براى تأمین نیازهاى مادى  کردن زن به  گذاش���ته اس���ت. موظف  راه هر یک از دو جنس 

اعضاى خانواده و تشویق ایشان به مبارزه با عواطف و احساسات و مردسازى زنان به بهانه دفاع از 

حقوق و شخصیت زن با مسئولیت هاى خطیرى چون مادرى، پرورش نسل نو، رونق بخشیدن به 

کیان واالى زن را خدش���ه دار می کند. کانون خانواده و تأمین نیازهاى عاطفی آن در تعارض بوده و 

روش پس���ندیده زن در اسالم، تالش در شوهردارى، مادرى، پرورش نسل مهّذب، رونق بخشیدن 

گرچه این امور بر زنان واجب نیس���ت، ولی  کانون خانواده و تأمین نیازهاى عاطفی آن اس���ت. ا به 

با ترغیب و تحریص استحبابی زنان بر آن در فضایی دینی و آمیخته به تقوا، پافشارى شده است.

فهرست منابع 
کریم          * قرآن 
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