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Abstract 
Women's social activity is one of the issues that has become very important 

today with human progress and the expansion of human relations, because 

women, as half of the society, can play effective roles. On the other hand, 

from the perspective of the Holy Quran, the family has a special place, and 

in order to observe family and social interests, the Quran has set special 

instructions to regulate the relations between spouses. The guardianship of 

men over women, which is stated in the holy verse "Men are the guardians 

of women" is one of these commands that at first seems to be in conflict with 

the social activity of women. The present research, using descriptive and 

analytical method and aiming at analyzing the concept of guardianship and 

its impact on women's social activity, explores this important issue with 

careful attention to the lexical meaning and correct interpretation of it. Men 

are advised to use this advantage in order to manage family affairs, not to 

hinder women's social activities. Because, according to the evidence in the 

other verses, guardianship belongs to the family, and women can participate 

in any kind of political, economic and scientific activities as long as their 

social activities do not harm their role in family. 
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زنان از منظر قرآن  یاجتماع تیآن بر فعال ریمردان و تأث تیقوّام

 میکر
 

 

 .رانی، اتهران، دانشگاه تهران اریدانش   ییرضا حاج بابا دیحم

  

 .رانی، اتهران، دانشگاه تهران اریاستاد  واحد جوان  دیوح
 

 .رانی، اتهران، دانشگاه تهران یتخصص یدکتر   زادهیعل میمر
  

 چکیده
 تیاهم ،یبشر و گسترش روابط انسان شرفتیاست که امروزه با پ یزنان از جمله مسائل یاجتماع تیفعال

در اجتماع داشته باشند. از  یمؤثر یها نقش توانند یاز جامعه م یمیزنان به عنوان ن رایاست. ز افتهی یاریبس

مصالح  تیرعا یکه برا یا است به گونه یا ژهیو گاهیجا یدارا م،یخانواده از منظر قرآن کر گرید یسو

مردان بر  تیروابط همسران وضع کرده است. قوام میرا جهت تنظ یدستورات خاص ،یو اجتماع یخانوادگ

دستورات است که به نظر  نیاز ا یکیشده به عنوان  انیب« النساء یالرجال قوامون عل»  فهیشر هیزنان که در آ

وبا  یلیو تحل یفیپژوهش با روش توص نیتعارض است. ا درزنان  یاجتماع تیصاحبنظران با فعال یبرخ

 یموضوع را مورد بررس نیزنان، ا یاجتماع تیآن بر فعال ریو تأث تیمفهوم قوام یو بررس لیهدف تحل

بودن بر زن بلکه به  سیرئ یرا نه به معنا تیاز آن، قوام حیصح ریو تفس یلغو یقرارداده و با توجه به معنا

 تیقوام نیآن، امور خانواده را اداره کنند بنابرا لهیکه بتوانند به وس داند یمردان م اریاختدر  یعنوان ابزار

 اتیآ هیبراساس قرائن موجود در آ تیقوام رایزنان محسوب شود. ز یاجتماع تیفعال یبرا یمانع تواند ینم

 یو علم آموز یقتصادا ،یاسیس تیدر هر نوع فعال توانند یاختصاص به خانواده دارد و تا زنان م گرید

 .نزند بیآنها آس یآنان به نقش خانوادگ یاجتماع تیکه فعال یمشارکت داشته باشند تا زمان

  .میزنان، قرآن کر ،یاجتماع تیمردان، فعال ت،یقوام :ها واژهکلید
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 .مقدمه و طرح مسأله0

شریفه یکی از مهمترین مسائل درباره جایگاه زنان، قوامیت مردان بر زنان است که در آیه 

( مطرح شده است. مفسران با بر اساس مبانی خاص 43)نساء/« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»

اند. این امر در برخی موارد های متفاوتی از مفهوم قوامیت در این آیه داشتهخود، برداشت

مخالفان اسالم زمینه بروز شبهاتی اساسی درباره جایگاه زن در اسالم شده است تا جایی که 

های نادرست از این گونه آیات و استناد به سخنان برخی از و قرآن کریم با ارائه تحلیل

مفسران، سعی در نادرست جلوه دادن دیدگاه اسالم نسبت به جایگاه زنان دارند. آنها با 

ه دانند که نها میتحلیل نادرست از مفهوم قوامیت، آن را به معنای رئیس زن در همه عرصه

تنها با مفهوم لغوی و تفسیری آیه در تعارض است، بلکه با آیات دیگر نیز سازگاری ندارد. 

شود که برخی با استناد به مفهوم قوامیت، معتقدند ضرورت این بحث زمانی آشکارتر می

توانند مانع فعالیت اجتماعی زنان خود شوند. در خداوند به مردان حقیّ عطا کرده که می

توانند در بسیاری از ساس مفهوم صحیح قوامیت به همراه آیات دیگر، زنان میحالی که بر ا

 های علمی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی فعالیت داشته باشند. عرصه

 . هدف پژوهش2

این پژوهش با هدف ارائه تفسیری دقیق و صحیح از مفهوم قوامیت به بررسی این موضوع 

رسش است که قوامیت به چه معناست و در فعالیت پردازد و در پی پاسخ به این پمی

اجتماعی زنان چه تأثیری دارد؟ ضمن بررسی این موضوع، عالوه بر این که معنای دقیق 

توان تأثیر قوامیت مردان بر فعالیت شود، میها در این باره روشن میقوامیت و اختالف نظر

 د.اجتماعی زنان را نیز مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار دا

 . پیشینۀ پژوهش3

قوامیت مردان از »است از جمله درباره قوامیت مردان بر زنان مقاالت متعددی نوشته شده

زاده که به نقد از فائزه عظیم« نگاه قرآن کریم و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

رویکرد اندیشوران شیعه به »پردازد. همچنین مقاله کنوانسیون نسبت به حکم قوامیت می
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دار و حامد مصطفوی فرد که به بررسی از حمید ایمان« سوره نساء 43مفهوم قوامیت در آیه 

مفهوم شناسی قوامیت مرد بر »پردازد. عالوه براین مقاله ای دیدگاه مفسران شیعه میمقایسه

به بررسی موضوع قوامیت مردان در تفاسیر « زن در تفاسیر عرفانی با رویکرد انتقادی

دازد. اما پژوهش حاضر با واکاوی مفهوم دقیق قوامیت میزان تأثیر آن بر پرعرفانی می

 دهد. فعالیت اجتماعی زنان را با توجه به آیات دیگری از قرآن کریم مورد بررسی قرار می

 . بررسی شأن نزول آیه3

سورۀ  نساء از جمله آیات است که دارای شإن نزول است، در ابتدا  43از آن جایی که آیه 

الرِّجاُل قَوَّاُموَن »فرماید: الزم است شأإن نزول آن ذکر شود. خداوند متعال ا در این آیه می

َل اللَُّه بَْعَضُهْم َعَل الِحاُت قاِنتاٌت   َعََل النِّساِء ِِبا فَضَّ بَْعٍض َو ِِبا أَنَْفُقوا ِمْن أَْموالِِهْم فَالصَّ

الالَِِّت تَخافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َو اْهُجُروُهنَّ ِِف الَْمضاِجعِ حاِفظاٌت لِلَْغْيِب ِِبا َحِفَظ اللَُّه َو 

بُوُهنَّ فَِإْن أَطَْعَنُكْم فاَل تَْبُغوا َعلَيِْهنَّ َسِبيالً إِنَّ اللََّه كاَن َعلِيًّا كَِبرياً   (.43)نساء/ «َو اْْضِ

خدا بعضی از آنها ترجمه اولیۀ آیه چنین است که مردان سرپرست زنان هستند چون 

کنند پس را بر بعضی برتری داده است و به سبب آنکه اموالشان را )برای آنها( خرج می

زنان صالح فرمانبردارند و در غیاب )همسر( به خاطر آنچه خدا حفظ کرده اسرار او را 

 کنند و آن دسته از زنان را که از سرکشی آنها بیم دارید، پندشان دهید و در بسترحفظ می

از آنها دوری کنید و اگر مؤثر واقع نشد تنبیه شان کنید پس اگر اطاعت شما کردند بر آنها 

 جویی مکنید همانا خدا واالی بزرگوار است)ر.ک؛ ترجمه ابوالفضل بهرام پور(. بهانه

واحدی نیشابوری شأن نزول این آیه را درباره سعد بن ربیع از بزرگان انصار و 

کند و معتقد است به سبب نشوز حبیبه، سعد به ن أبی زهیر نقل میهمسرش حبیبه بنت زید ب

او سیلی زد. حبیبه برای شکایت نزد پیامبر اکرم )ص( رفت ایشان نیز فرمودند باید همسرش 

قصاص شود اما جبرئیل این آیه را نازل کرد. پیامبر )ص( فرمود ما چیزی اراده کردیم و 

کرده خیر است و به این ترتیب حکم قصاص خدا چیز دیگری را و آنچه خدا اراده 

( با وجود 161: 1311؛ غازی عنانه، 111: 1،ج1311برداشته شد)ر.ک؛ واحدی نیشابوری، 

است)ر.ک؛ این که همین شأن نزول در بیشتر منابع اهل سنت و شیعه نقل شده
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مون (اما در برخی دیگر این داستان پیرا161: 1، ج1463؛ قرطبی، 141،: 1،ج1431طبرسی،

اشخاص دیگری مانند سعد بن ربیع و همسرش خوله یا جمیله دختر عبداهلل بن أبی و 

( هرچند نام 14: 4،ج1311است)ر.ک؛ آلوسی،شوهرش ثابت بن قیس بن شماس نقل شده

ها متفاوت است اما در همه آنها داستان یکی است و و مشخصات افراد در این شأن نزول

 سرش است. پیرامون نشوز زنی در برابر هم

است اشکال اساسی به آن علّامه طباطبائی با پذیرش این که آیه درباره نشوز زن بوده 

کند؛ ظاهر این روایت نشانگر صدور حکم قصاص از سوی حضرت وارد کرده و بیان می

است درحالی که جواب مسئله سائل، باید حکم باشد نه قضاوت، زیرا طرف دعوی آنجا 

: 4،ج1313ر.ک؛ طباطبایی،))ص( حکم را در غیاب او صادر نماید حاضر نبوده تا پیامبر

بر همین اساس شأن نزول آیه این گونه بدون اشکال خواهد بود که رسول خدا پس  (431

از شنیدن شکایت زن، تا نزول آیه سخنی نگفت تا حضرت حکم را به آنها ابالغ 

 (.131: 11،ج1411کند)ر.ک؛ جوادی آملی،

نقل هم الزم است گفته شود که سه سندی که در اسباب النزول البته دربارۀ سند 

توان آمده، مرسل است و از اعتبار سندی کافی برخوردار نیستند. از این رو، در مجموع می

چنین بیان کرد که شأن نزول نقل شده درکتب تفسیری بر فرض اعتبار سند که خود محل 

)ص( تا پیش از نزول آیه حکمی را  اشکال است، به صورتی مورد قبول است که پیامبر

گوید، در نتیجه از نظر این پژوهش از اعتبار الزم صادر نکردند و چون شأن نزول چنین نمی

 برخوردار نیست.  

 شناسی قوّامیت. مفهوم8

واژه قوّام از ریشه )قوم( گرفته شده که در اصل برای مردان وضع شده است زیرا مردان 

توانند آن را اقامه کنند)ر.ک؛ ابن هستند که زنان نمیاقامه کننده اموری 

( ولی این واژه در قرآن کریم، عالوه بر مردان، زنان را نیز در بر 104: 11،ج1311منظور،

( قوّام، صیغه مبالغه اسم فاعل است )ر.ک؛ 614: 1311گیرد)ر.ک؛ راغب اصفهانی، می

است. همانطور که در قیّوم به دلیل ( که واو در آن، قلب به یاء نشده11: 1،ج1311صافی،
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است. قوّام کسی است که در قائم اجتماع سه واو همراه با ضمه باعث تبدل واو به یاء شده

است و بر بودنش مبالغه شده و بدون استناد به غیر خودش در مقام فعلیت منصوب شده

 (.414: 1،ج1340تدبیر امور اشراف دارد)ر.ک؛ مصطفوی،

ه به حروف اصلی قوّامون که به معنای ایستاده و اقامه کننده امور است بنابراین با توج

توان قوّام را به معنای کسی دانست که است، میو ساختار آن که به صیغه مبالغه آمده

مسئول اقامه امور شخص دیگری است و به صورت مبالغه آمیزی در انجام امور او تالش 

 کند.می

 . مفهوم تفسیری قوامیت9

پردازد که در واقع شریفه در قسمت اول به بیان حکم قوامیت مردان بر زنان میآیه 

ای برای تشریع احکام بعدی است. طبق این آیه، مردان مسئول امور زنان هستند و  مقدمه

اداره زندگی آنها را برعهده دارند. از آن جایی که مفسران در مفهوم این واژه نظرات 

تواند تأثیر آن را بر فعالیت وم تفسیری قوامیت میمختلفی دارند، کشف صحیح مفه

اجتماعی زنان معین نماید. دو دیگاه کلی از نگاه مفسران درباره مفهوم تفسیری قوامیت 

 وجود دارد: 

 .دیدگاه نخست9-0

هر چند اسالم تحول عظیمی را در فرهنگ جاهلی ایجاد نمود ولی چون زنان پیش از ظهور 

منزلت بسیار پایینی برخوردار بودند، بسیاری از مفسران اهل تسنن مفهوم اسالم در جامعه از 

اند. طبری از مفسران متقدم اهل سنت، قوامیت را با دیدگاه ارتکازی خود آمیخته کرده

داند که اهل قیام بر زنان خود در ادب کردن قواّم بودن مرد بر زن را به معنای کسی می

، 1311گیرند)ر.ک؛ طبری، در مورد خودشان دستشان را میهستند و در انجام اوامر الهی 

( فخررازی نیز همین دیدگاه را دارد و قوّام بودن مردان را به معنای مسلط بودن در 43: 1 ج

أَي ُمَسلَّطُون َعَل أََدِبِهنَّ َو األَخُذ فَوَق »نویسد: گیرد و میادب کردن زنان در نظر می

، فََكأَنَّه تَعَ  َهاأَيِديِهنَّ ( 30: 10،ج1310)فخر رازی،« اىل َجَعلَه أَِمرياً َعلَيها و ناِفَذ الُحكِم ِِف َحقِّ
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الَرُجُل قَیٌِّم َعلی املَرأَة أَی ُهو رَئِیُسها و کَِبیرُها » است:ابن کثیر نیز قوّام را این گونه معنا کرده

( یعنی مرد رئیس و 111: 1،ج1311،ابن کثیر...«)َو الَحاکُِم َعلَیَها َو ُمَؤِدبُّها إَِذا اِعَوَجت

 بزرگ زن است و حاکم بر اوست و وظیفه تأدیب او را برعهده دارد.

َو أَخَرَج اِبُن اَِبی »نویسند:کند و میسیوطی نیز کالم خود را به ابن ابی حاتم مستند می 

: 1،ج1303سیوطی،«)ی أَعطَاَهاَحاتَم َعن الَشعِبی َو ِِبَا أَنَفُقوا ِمن أَمَوالِِهم قَاَل الِصَداُق ألَّذِ 

( از نظر آنها به دلیل اینکه مردان موظف به پرداخت نفقه هستند این سرپرستی به مردان 111

سپرده شده که منشأ آن در نظر گرفتن برتری و ریاست مرد بر زن است. البته بغوی با در 

ا این تفاوت که قوّام ابلغ داند بنظر گرفتن صیغه مبالغه در قوّام این واژه را مترادف قیّم می

 (.611: 1، ج1310است و به معنای قیام به مصالح و تدبیر و تأدیب است)ر.ک؛ بغوی، 

رسد این گروه از مفسران بدون توجه به ریشه لغوی قوّام و بر اساس پیشینه به نظر می 

 اعراب جاهلی، دیدگاه ارتکازی خود را در برداشت تفسیری از مفهوم قوامّیت دخالت

اند. رئیسی که مواظبت بر دادند و آن را به معنای رئیس بودن مرد نسبت به زن ترجمه کرده

 اعمال و رفتار زن داشته باشد تا او را ادب کرده و از انحراف او جلوگیری کند.

 . دیدگاه دوم9-2

توجه  بیشتر مفسران شیعه با دقت در ریشه لغوی به تفسیر این آیه پرداخته و معنای قوّام را با

است، در اند. از آن جایی که قوّام در صیغه مبالغه آمدهبه صیغه مبالغه آن در نظر گرفته

دهد البته با این تفاوت که مبالغه در حقیقت مبالغه در قیام است و معنای کثرت در قیام می

زن کیفیت و کثرت در کمیت است. مراد ازمبالغه در اینجا نیز دوام قیام مرد بر زن در شئون 

( این نوع قیام مانند قیام والی بر رعیت 101: 1، ج1310است)ر.ک؛ بالغی نجفی،

( علّامه طباطبائی نیز با توجه به مفهوم لغوی 103: 1، ج1311است)ر.ک؛ فیض کاشانی،

قوّام( به معنای قیام کننده به امور کسی به صورت مبالغه است. از »)دهد: قوّام چنین نظر می

ه معنای آن کسی است که مسئول قیام به امر شخص دیگر است، کلمه آن جایی که قیّم ب

 (.133: 3،ج1313طباطبایی،«)قوّام نیز مبالغه در همین قیام است
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بنابراین با توجه به این که لفظ قوّام و قیام دارای ریشه یکسانی هستند، در مفهوم اقامه 

ه دلیل صیغه مبالغه، اهمیت موضوع امور، اشتراک دارند؛ با این تفاوت که تعبیر به )قوّام( ب

اِمنَي لِلَِّه ُشَهَداَء » کند مانند آیه شریفه را بیشتر بیان می يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُونُوا قَوَّ

( چون اجرای عدالت در محاکم قضایی از اهمیت بسیاری برخوردار است 1مائده/«)ِبالِْقْسِط 

( بنابراین قوّامیت 111: 11،ج1411جوادی آملی،است)ر.ک؛ در قالب صیغه مبالغه آمده

مردان بر زنان نیز همچون اجرای عدالت دارای اهمیت است و به همین دلیل از صیغه مبالغه 

 است.در آیه شریفه استفاده شده

از آنجایی که دیدگاه دوم با در نظر گرفتن ریشه لغوی و سیاق کالم به بیان مفهوم 

رسد و از پشتوانه علمی بیشتری نیز تری به نظر میاه موجهاست دیدگ)قوامیت( پرداخته

برخوردار است. بنابراین )قوّام( در آیه شریفه به معنای کسی است که امور خانواده را اداره 

تواند تأثیر قابل توجهی در فعالیت کند و این قوّامیت و مسئولیت در اداره زندگی می می

این تأثیر را از نظر مفسران مورد بررسی قرار خواهیم  اجتماعی زنان داشته باشد. در ادامه

 داد. 

 قوامیت مردان بر فعالیت اجتماعی زنان   . تأثیر6

گذارد، اهمیت بسیاری خانواده به عنوان اولین مکانی که انسان در آن پا به عرصه وجود می

امل انسان و تواند در همه مراحل زندگی انسان اثرگذار باشد و باعث رشد و تکدارد و می

جامعه بشری گردد. به همین دلیل از نظر اسالم، خانواده نسبت به بقیه نهادهای اجتماعی 

 شود. برترین نهاد محسوب می

این خانواده به عنوان یک واحد کوچک اجتماعی، باید همانند یک اجتماع بزرگ 

زن و مرد به رهبر و سرپرست واحدی داشته باشد. زیرا رهبری و سرپرستی دسته جمعی که 

صورت مشترک آن را به عهده بگیرند، مفهومی ندارد در نتیجه مرد یا زن یکی باید رئیس 

کند که مقام و دیگری معاون و تحت نظر او باشد. قرآن کریم طبق این آیه، تصریح می

سرپرستی و تدبیر امور خانواده باید به مرد داده شود تا هرج و مرج در خانواده ایجاد 

در واقع از آن جایی که نهاد خانواده از  (430: 4،ج1433؛ مکارم شیرازی،نشود)ر.ک
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ارزش واالیی در اسالم برخوردار است، خداوند متعال برای حفظ و حراست از این نهاد 

بسیار تأثیرگذار بر انسان و جامعه انسانی و برای این که در مسیر صحیح خود قرار گیرد، 

است تا با هدایت او بر طبق قوانین اسالمی، ارکان قرار دادهمرد را به عنوان مسئول خانواده 

 خانواده از ثبات الزم و کافی برخوردار باشد.

سؤال اساسی این است که قوامیت مردان به معنای مسئولیت مردان در مدیریت 

تواند در فعالیت اجتماعی زنان محدویت ایجاد کند یا خیر؟ مفسران در این خانواده، می

توان در نظر گرفت. در صورتی ات متفاوتی دارند ولی در مجموع دو دیدگاه را میباره نظر

تواند مانعی که محدوده قوامیت مردان شامل صنف مردان و زنان شود، حکم قوامیت می

جدی برای فعالیت اجتماعی زنان محسوب شود، اما اگر اثبات شود که قوامیت اختصاص 

تواند مانع فعالیت اجتماعی همسرش شود که رد میبه محیط خانواده دارد، در صورتی م

چنین فعالیتی از سوی زنان در خانواده آسیبی جدی ایجاد نماید. در غیر این صورت زن 

ها و اختیار در اکتساب مادی آزادانه به فعالیت تواند با تکیه بر اصل آزادی انسانمی

 اجتماعی خود بپردازد. 

َو الُحكُم الَِّذي ِِف ِهِذه اآليَِة ُحكٌم » نویسد: ـیز میابن عاشور از مفسران اهل سنت ن 

یعنی معتقد است )ال( جنس بر سر )الرجال(، بیانگر حکم «  َء ِبه لِتَعلِيِل ََشٍع َخاص   َعامٌّ ِجي

( عالمه طباطبایی نیز معتقد 114: 3کلی و عمومی رد آیه است)ر.ک؛ ابن عاشور، بی تا، ج

( و )النساء( در آیۀ شریفه صنف مرد و زن است و داللت بر همه است که مراد از )الرجال

از عمومیت علت هم به »کند: مردان و زنان دارد و در نهایت دلیل آن را چنین بیان می

آیدکه حکمی که مبتنی بر آن علت است یعنی قیّم بودن مردان بر زنان نیز دست می

، چنان نیست که مردان تنها بر همسر عمومیت دارد و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست

خود قیمومت داشته باشند بلکه حکمی که جعل شده برای نوع مردان و بر نوع زنان است. 

 (.133: 3، ج1313طباطبایی،«)البته در جهات عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طایفه دارد

آن جا »است:  اهلل جوادی آملی نظری متفاوت نسبت به ایشان دارد و معتقداما آیت

شود، هرگز مرد قوّام و قیّم بر زن نیست و نیز زن که زن و مرد به عنوان دو صنف مطرح می
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: 1416جوادی آملی، «)تحت قیمومت مرد نیست بلکه قیمومت در رابطه با زن وشوهر است

( طبق این نظر قوامیت مردان بر زنان اختصاص به محیط زندگی و مسائل مربوط به 416

و مرد دارد نه این که قوامیت به صورت مطلق در همه مسائل زن و در همه  زوجیت زن

 نهادهای اجتماعی باشد. 

بنابراین اگر مراد از مردان و زنان را به صورت کلی همه مردان و زنان در نظر گرفته 

تواند مانع فعالیت اجتماعی زنان شود ولی شود و مرد میشود، محدویت قوامیت عام می

ت به مسئولیت مرد در مقابل خانواده محدود شود، تا زمانی که فعالیت اجتماعی اگر قوامی

تواند مانع جدی در زنان، آسیبی به خانواده و ارکان آن وارد نسازد، اصل قوامیت نمی

 فعالیت اجتماعی لحاظ شود. 

 . تحلیل و بررسی 7

خانواده، زنان همان طور که بیان شد، در صورت محدود شدن مفهوم قوامیت به محیط 

توانند در فعالیت اجتماعی حضور داشته باشند برای اثبات این دیدگاه دالیل متعددی در می

آیه مورد نظر و آیات دیگر وجود دارد که در ادامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد 

 گرفت.

 . سیاق آیه 7-0

تفسیر به معنای : ذیل س( در اصطالح 1431سیاق به معنای اسلوب و روش)ر.ک؛ دهخدا، 

ها و جمالت در نوعی ویژگی برای واژگان یا عبارت است که از طریق همراهی با کلمه

سیاق به عنوان یکی از اصول عقالیی  (110: 1413 ر.ک؛ بابایی،)شودیک کالم ایجاد می

رود که هر مفسری در روند تفسیر آیات از آن بهره محاوره، قرینه پیوسته لفظی به شمار می

هرچند نامی از آن نیاورده باشد. درباره سیاق در این آیه باید به قرائن لفظی که در  برده

آید توجه نمود. همان طور که بیان شد قوامیت در این آیه در رابطه ادامه بحث قوامیت می

شود، پس با زوجیت مطرح است زیرا زمانی که زن و مرد به عنوان دو صنف مطرح می
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ها دارد و هرگز به صورت کلی مورد نظر نیست)ر.ک؛ ی آناختصاص به نقش خانوادگ

 (.416: 1416جوادی آملی، 
رسد دو قرینه لفظی در این آیه وجود دارد که محدودیت قوامیت به به نظر می 

رساند. قرینه اول آن چیزی است که در ادامه آیه شریفه یعنی خانواده را به اثبات می

ِبا فّضل الله بعضهم و ِبا أنفقوا »فرماید:مطرح شده و می قیّومیت مرد بر زن به عنوان دلیل

یعنی این قیّومیت به دو دلیل است. در تعلیل دوم، به انفاق مردان نسبت به زنان « من أموالهم

کند. تقریباً همه مفسران این عبارت ازآیه که همان پرداخت مهر و نفقه است، اشاره می

اند. در حدیثی از امام مثل مهر و صداق و نفقه معنا کردهشریفه را به پرداخت مالی به زنان 

علت اعطاء نصف میراث به زن :»است رضا )ع( در جواب سوالی از ایشان چنین نقل شده

کند گیرد و مرد پرداخت میکند میدر مقابل مرد این است که زن وقتی ازدواج می

ر مردان واجب است که نفقه همچنین علت دیگر این است که زنان عیال مردان هستند و ب

( در ادامه نیز حضرت به آیه مورد 333: 1،ج1311ر.ک؛ حویزی، «)آنها را پرداخت کنند

 (.41: 1، ج1316کنند )ر.ک؛ بحرانی، نظر استناد می

است بنابراین به دلیل وظیفه مردان در پرداخت نفقه، این سرپرستی به آنان سپرده شده 

گیرد نه در جامعه، این رابطه ه فقط در خانواده صورت میو از آن جایی که پرداخت نفق

شود. به همین دلیل قوامیت اختصاص به به خانواده و ارتباط بین زن و شوهر محدود می

 خانواده دارد.

از آن جایی که مردان در مسائل اجتماعی و شمّ اقتصادی و همچنین تالش در کسب 

گی توانایی بیشتری دارند، قوامیت و مدیریت مال و تأمین نیازهای خانواده و اداره زند

است. بنابراین قوّام بودن مردان مربوط به امور اجرایی خانواده ها سپرده شدهخانواده به آن

اختصاص دارد. زیرا مرد از جانب خداوند مسئول تأمین هزینه زندگی است، سرپرستی خانه 

یلتی برای مرد نیست، بلکه یک نوع است. این سرپرستی فضو خانواده نیز به او سپرده شده

 (.416: 1416کار اجرایی و وظیفه است)ر.ک؛ جوادی آملی،
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قرینۀ دوم سیاق، همان احکامی است که در ادامه آیه پیرامون حکم زن ناشزه بیان 

بُوهُ :» شد ِِت تََخافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِِف الَْمَضاِجعِ َواْْضِ بیان این ....«  نَّ َوالالَّ

احکام که در رابطه بین زن و شوهر است، اختصاص به خانواده دارد و قوّام بودن مرد در 

خانواده، به جهت حفظ سالمت خانواده بیان شده که نشانگر اختصاص قیومیت مردان به 

ان تورسد با وجود این دو قرینه در ذیل آیه میمدیریت خانواده است. بنابراین به نظر می

حکم صدر آیه را نیز مختص به خانواده و ارتباط بین زن و شوهر دانست نه این که در هر 

 اجتماعی، مردان باید قوّام بر زنان باشند.

هرچند علّامه طباطبائی به حکم عام اول آیه تمسک کرده و معتقد است؛ مراد از  

عل شده برای نوع حکمی که ج»نویسد: صدر آیه، صنف مرد و زن است اما در نهایت می

مردان و بر نوع زنان است. البته در جهات عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طایفه 

ترین ارتباط یبن زن و مرد به خانوده باز ( که اولین و مهم133: 3،ج1313طباطبایی،«)دارد

و معنای قیمومت مرد این نیست »کند گردد. حتی در توضیح قوامیت مردان نیز اشاره میمی

که استقالل زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او و دفاع از منافعش را سلب کند. پس 

تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را زن همچنان استقالل و آزادی خود را دارد، هم می

هایش به تواند برای رسیدن به این هدفتواند از آن دفاع نماید و هم میحفظ کند و هم می

( بنابراین سیاق آیه 131رساند متوسل شود.)همان: هایش میبه هدف مقدماتی که او را

تری برای تعیین محدوده قوامیت در آیه است و نشان از محدودیت حکم قرینه محکم

 قوامیت به زندگی خانوادگی دارد.

 . نقض عمومیت ابتدایی آیه 7-2

َل اللَُّه بَْعَضُهْم َعَلِِبا  »فرماید: خداوند متعال پس از بیان اصل قوامیت مردان می « بَْعٍض   فَضَّ

است. هر چند برخی یعنی این حکم به واسطه تفضلی است که خدا بر بعضی از مردان داده

مفسران بر اساس این آیه معتقد به فضیلت ذاتی برای مردان شدند و جنس مردان را به طور 

امامت و... برای آن ذکر دانند و دالیلی را مانند نبوت، جهاد، کلی برتر از زنان می
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و باور دارند که مردان  (111: 1، ج1311؛ ابن کثیر،14: 4، ج1311کنند)ر.ک؛ آلوسی،  می

 (.101: 1، ج1303استحقاق چنین فضیلتی را دارند، )ر.ک؛ زمخشری، 

ولی با دقت در مضاف الیه محذوف )بعض( این استحقاق و فضیلت ذاتی از بین 

گردد. زیرا با توجه به تقابل بین رجال و نساء در ابتدای می رود و چنین حکم کلی نقض می

شود یعنی بر الیه کلمه )بعض( دوم در آیه شریفه )هنّ( میشود که مضافآیه مشخص می

شود که خداوند بعضی از مردان اساس قرینه لفظی کالم، این بخش از آیه این گونه معنا می

 است.را بر بعضی از زنان فضیلت داده

شود حکم کلی و مطلق ابتدای آیه، نقض گردد و گروهی از ن امر باعث میهمی

َل اللَُّه بَْعَضُهْم َعََل بَْعٍض » کند و بفرماید: مردان را از این حکم استثنا  خدا بعضی « ِِبَا فَضَّ

فرمود،  مى« فضلهم علیهنّ»از مردان را بر بعضی از زنان برتری داده است. اگرخداوند متعال 

که این مقصود نیست؛ زیرا  شد، درحالى ، برترى تمام مردان بر تمام زنان استفاده مىاز آن

( 311: 1 ج ،1431بسا زنى که از هزار مرد برتر است)ر.ک؛ مغنیه،  دور از واقعیّت است. چه

-البته ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا بعض را به مردان نسبت داده و فرموده

َل » است:  شود.در حالی که این بعض شامل زنان نیز می...« اللَُّه بَْعَضُهْم َعََل بَْعٍض ِِبَا فَضَّ

-رفته« اعم اغلب»در جواب باید به این نکته توجه کرد که حکم روى به اصطالح 

است یعنى اگر نوع زنان و مردان را در نظر بگیریم، برترى جسمانى و عقالنى مرد بر زن را 

ولى ممکن است زنانى باشند که به مراتب از شوهران خود کنیم  به خوبى مالحظه مى

هاى نادر را  گذارى، نمونهتر بوده و دارای عقل و درایت بیشترى  باشند. در مقام قانون قوى

: 1تا،جکنند)ر.ک؛ جعفری، بی هاى غالب را مالحظه مى گیرند بلکه نمونه در نظر نمى

341.) 

عض ( در قسمت دوم اشاره به این است بنابراین عدم ذکر ضمیر و مضاف الیه )ب

برخی از زنان نیز بر مردان برتری دارند. چرا که اگر فقط مردان بر زنان فضیلت داشتند،  که

فرمود )بما فضلهم اهلل علیهن( در حالی که کلمه )بعض( نشانۀ این است که همانطور که می
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ر دیگری بر مردان فضیلت مردان در برخی امور بر زنان فضیلت دارند، زنان نیز در امو

 (.41: 3 ، ج1461دارند)ر.ک؛ صادقی تهرانی، 

طور که مردان بر بعضی از زنان تفضل دارند، در برخی موارد زنان بر مردان همان

افضل هستند. همین امر تأیید دیگری بر اختصاص قوامیت به محیط خانه است زیرا در 

ود و مسائل خارج از خانواده را نیز در بر صورتی که قوامیت مردان بر زنان یک امر مطلق ب

 رفت تا حکم عام اولیه را از عمیومیت خارج کند. گرفت، واژه بعض در آیه به کار نمیمی

 . قرینۀ منفصل آیات  7-3

یکی دیگر از قرائن بسیار مهم در تفسیر آیات، استفاده از قرائن ناپیوسته لفظی است که در 

و تفسیر آیه مورد نظر کمک کند. با مراجعه به آیات قرآن تواند به فهم آیات دیگر می

شود که امور متعدد اجتماعی مانند کسب علم و معنویت، کریم و بررسی آن مشخص می

اشتغال و کسب اقتصادی و همچنین فعالیت سیاسی از جمله اموری هستند که در قرآن 

 شود.اشاره می است که در زیر به برخی از مواردکریم به آنها پرداخته شده

های سیاسی های اجتماعی زنان، شرکت در امور فعالیتترین فعالیتیکی از مهم

است. نمونه قرآنی از فعالیت زنان در عرصه سیاسی، ملکه سبأ است که به عنوان حاکم از 

ای برخوردار بوده و به عنوان زنی با درایت که اهل مشورت و تفکر و تعقل جایگاه ویژه

قَالَْت »است: شود. در قرآن کریم پیرامون مشورت او با بزرگان قوم آمدهیاد می است، از او

 (.41نمل/ «) يَا أَيَُّها الَْمََلُ أَفْتُوِِن ِِف أَْمِري َما كُنُْت قَاِطَعًة أَْمرًا َحتَّى تَْشَهُدونِ 

از آن جایی که در ملل مختلف، زنان دارای جایگاه اجتماعی نبودند، بنابراین به 

توانستند در امور مختلف سیاسی مشارکت داشته باشند. اما پس از اسالم، صورت غالب نمی

به دستور خداوند متعال به برکت اقداماتی که پیامبر اکرم)ص( انجام دادند، زنان نیز در 

های چشمگیری اقدام کردند. اولین قدم زمانی بود عرصه سیاسی حاضر شدند و به فعالیت

أَْن ال   يا أَيَُّها النَِّبيُّ إِذا جاَءَك الُْمْؤِمناُت يُبايِْعَنَك َعَل»( بر طبق آیۀ شریفۀکه پیامبر اکرم)ص

( با زنان بیعت کرد و وجود زنان در عرصه اجتماع را به 11)ممتحنه/....«  يُْْشِكَْن ِباللَِّه َشيْئاً 

ین اگر شرایط جامعه رسمیت شناخت و زمینه را برای فعالیت سیاسی آنان فراهم نمود. بنابرا
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ای باشد که زن به راحتی بتواند در اجتماع حضور یابد، از نظر اسالم و بر طبق آیات به گونه

 های سیاسی اجتماعی او وجود ندارد. قرآن هیچ مانعی برای فعالیت

های اقتصادی فعالیت داشته باشند. توانند در عرصهعالوه بر این زنان در اسالم می

های اشتغال بانوان در قرآن کریم، فعالیت اقتصادی دختران حضرت شعیب یکی از نمونه

علیه السالم است که به دلیل کهولت سن پدر با کمال متانت و حیاء به شغل شبانی مشغول 

فََجاَءتُْه إِْحَداُهََم ََتِِْش َعََل اْسِتْحيَاٍء قَالَْت إِنَّ »فرماید: ها میبودند. قرآن کریم درباره آن

يََك أَْجَر َما َسَقيَْت لَنَاأَِب  ِِ ( در واقع این آیه عالوه بر اشتغال 11قصص/ «) يَْدُعوَك لِيَْج

دختران حضرت شعیب به شغل شبانی، به نحوه حضور زنان برای اشتغال و تعامل صحیح با 

 فرماید. مردان نیز اشاره می

ار نبودند بلکه به عنوان البته زنان عمدتاً در طول تاریخ نه تنها از حق مالکیت برخورد

شدند، اما اسالم، استقالل مِلک دیگران نگریسته شده و به عنوان ارث به دیگران منتقل می

های اقتصادی اعالم کرد که زنان اقتصادی زنان را به رسمیت شناخت و نسبت به فعالیت

باشند و با  توانند اکتساب اقتصادی داشتهمانند مردان از حق مالیت برخوردار هستند و می

این کار گام بلندی در تثبیت جایگاه اجتماعی زنان برداشت. خداوند متعال در قرآن کریم 

لِلرِّجاِل نَِصيٌب ِمَمَّ اكْتََسبُوا َو لِلنِّساِء نَِصيٌب ِمَمَّ »فرماید:با تکیه بر این حق می

  است که دارد.( هر کسى چه مرد و چه زن بهرمندیش از کار و کسبى 41نساء/«)اكْتََسْبَ 

توان چنین ادعا کرد که اصل قوّامیت مردان مانع بهرمندی زنان بنابراین در مرحله اول می

  در امور اقتصادی نیست.

در واقع حتی از نظرحق مالکیت و فعالیت اقتصادی، وضعیت زنان در اسالم با عنایت 

ن کریم است، زنان از ای همراه است. زیرا بر اساس قوانین اسالم که برگفته از قرآویژه

توانند امالک شخصی خود را به استقالل کامل و آزادی در امور مالی برخودار هستند و می

تواند بدون اذن زن، در اموال او هر گونه که تمایل دارند، مصرف کنند و هیچ کس نمی

 (.11: 1411تصرف نماید)ر.ک؛ محمدی، 



 1811 بهار | 84شماره | سیزدهم سال |نامه معارف قرآنی  پژوهش یفصلنامه علم | 118

صادی برای زنان، با اشتغال آنان زنان بنابراین اسالم عالوه بر اثبات حق مالکیت اقت

ای که برای پرورش نسل آینده قائل هیچ گونه مخالفتی ندارد. فقط به دلیل اهیمت ویژه

کند)ر.ک؛ است، اشتغال مادران را در صورت تعارض با ایفای نقش مادری، تأیید نمی

یز در تعارض ( البته در صورتی که اشتغال زن با حرمت و جایگاه او ن31: 1411بستان، 

تواند با تکیه بر اصل قوامیت و سرپرستی خانواده، مانع فعالیت اقتصادی باشد، همسر او می

او شود. چرا که با اشتغال زن ممکن است مصالح خانواده به خطر بیافتد. به طور مثال زمانی 

را که زنان برای رفع مشکالت مالی و فرار از فقر دست به کارهایی بزنند که شأن خود 

 مورد آسیب قرار دهند.

عالوه بر فعالیت اقتصادی و سیاسی، کسب امور معنوی از جمله ایمان، عمل صالح و 

های اجتماعی مرتبط است. زنان نیز علم آموزی نیز با گستردگی دنیای امروز به فعالیت

توانند برای علم آموزی در اجتماع حضور داشته باشند. چرا که طبق همانند مردان می

، 1304)مجلسی، « طَلَُب اَلِْعلِْم فَِريَضٌة َعََل كُلِّ ُمْسلٍِم َو ُمْسلَِمةٍ » مایش پیامبر اکرم )ص( فر

تواند مانعی برای ( طلب علم بر زنان نیز واجب است. قوامیت مردان بر زنان نمی61: 63ج

 علم آموزی زنان به عنوان یک فعالیت اجتماعی محسوب گردد.  

ی است که اساساً احکام خاصی مانند حکم حجاب برای زنان تذکر این نکته ضرور

يا أَيَُّها النَِّبيُّ قُْل أِلَزْواِجَك َو بَناِتَك َو نِساِء الُْمْؤِمِننَي يُْدنِنَي َعلَيِْهنَّ ِمْن » در آیه

( برای حضور اجتماعی زنان گزارده شده است. زیرا لزوم استفاده از 11احزاب/«)َجالِبيِبِهنَّ 

برای زمانی است که زن بیرون از خانه و در حضور مردان است. به خصوص انتهای حجاب 

أَْن يُْعرَفَْن فَال يُؤَْذيَْن َو كاَن اللَُّه َغُفوراً   ذلَِك أَْدىن» فرماید:آیه که به حکمت آن اشاره می

( به این صورت که حجاب برای مصون ماندن زنان از آزار مردان در 11احزاب/«)َرِحيَم

امعه است. عالوه بر این آیات غصّ بصر، پوشاندن زیورآالت و ممنوع بودن تبرج برای ج

 است.زنان به همین منظور نازل شده
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 . سیرۀ معصومان7-8

تواند عالوه بر آیات، سیره معصومین به عنوان اولیاء الهی و الگوی رفتاری برای مسلمین می

عصومین از همان صدر اسالم تاکنون، سیره م. قرینه دیگری برای فهم بهتر آیات باشد

ای  برای زنان در عرصه فعالیت اجتماعی است. عالو بر حضور زنان در بیانگر جایگاه ویژه

های بیعت با پیامبر)ص( که در قسمت قبل بیان شد، تاریخ حضور فعالی برای زنان در زمان

ضور حضرت فاطمه تاریخی، ح ترین نمونهاست. مهممختلف در اجتماع به ثبت رسانده

زهرا)س( در جریان مباهله و همچنین خطبه فدکیه است. این خطبه که به منظور پس گرفتن 

فدک و احقاق حّق خالفت امام علی )ع( است، از یک جهت فعالیت سیاسی محسوب 

شود و از طرف دیگر چون حاوی معارف نابی از علوم و معارف دینی است، یک نوع می

 (.13: 1،ج1304.ک؛ طبرسی،تعلیم و تدریس است)ر

این خطبه تقریباً یک جزء قرآن کریم است که با انگیزه قیام و اقدام آن حضرت، به 

تعلیم، تدریس و مناظره سیاسی و شرکت و حضور در صحنه استرداد خالفت و فدک بیان 

گردید. با این که بر آن حضرت واجب نبود برای استرداد فدک یا استحقاق خالفت 

 (.403: 1416خطبه مفصل توحیدی را بیان کند)ر.ک؛ جوادی آملی، همسرش، آن

توان عدم محدودیت زنان برای فعالیت با تمسّک به سیره پیامبر اکرم)ص( می

اقتصادی را به دست آورد. حضرت خدیجه )س( به عنوان یکی از تجّار موفق آن دوران، 

اکرم )ص( نیز برای مدتی به عنوان ای داشتند و حتی پیامبر فعالیت اقتصادی بسیار گسترده

( در صورتی 10: 1، ج1301کردند)ر.ک؛ بیهقی،عامل اقتصادی ایشان اقدام به تجارت می

گاه از اکرم )ص( هیپچداشت، پیامبر  یاشکال اناقتصادی و تجارت برای زن که اگر فعالیت

-به نیکی یاد نمیاو به عنوان همسری شایسته که مال خود را در راه گسترش اسالم بخشید، 

کرد. بنابراین اسالم با فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان مخالفتی ندارد و قوامیت مردان نیز 

 مانعی برای آن نیست.  
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 های طبیعی زن و مرد . تفاوت7-9

شود اختصاص قوامیت به مردان در خانواده لحاظ شود، یکی دیگر از دالیلی که باعث می

های روانی جسمی بین زنان و مردان است. اساساً وجود تفاوت هایی روانی ووجود تفاوت

و جسمی )روانشناختی و بیولوژیک( در انسان موجب تفاوت در کارکردهای اجتماعی او 

شود. به طور قطع برای زن و مرد در خانواده و جامعه،کارکرد متفاوتی وجود دارند. این می

این دو عملی گردد و جهان بشری بر  شود اهداف آفرینش از تفاوتها باعث میتفاوت

رسد عدم توجه به این تری  باشد. به نظر میاساس اهداف، دارای نظم و روند مطلوب

شود و آرامش و سکون جامعه را بر هم ها موجب بر هم خوردن نظم نسبی مزبور میتفاوت

ی سرپرستی زند. بر اساس همین دیدگاه، برخی مفسران معقتدند قوامیت مردان به معنامی

شود تا زنان با آرامش بیشتری بتوانند به تربیت مرد در اداره امور زن و خانواده ایجاد می

 فرزند و اداره امور داخل خانه بپردازند. 

بنا براین قوّام بودن به معنای سرپرستی مردان در این آیه بیانگر یک نوع وظیفه و 

مردان سرپرست زنان و عهده دار اداره تکلیف آنان در قبال زنان است. به این معنا که 

معیشت آنان هستند. این وظیفه بیان کننده یک نوع تقسیم کار بین زن و مرد در خانواده 

تواند در خانواده و جامعه در معرکه زندگی در این تقسیم کار آن کسی که بهتر می است.

ی باشد، زن است و دهندۀ دیگرتواند آرامشوارد نبرد شود، مرد است و آن که بهتر می

این بهترین راه برای حفظ سالمت فرد و جامعه است؛ به همین دلیل است که خداوند 

کند و چنین متعال، زن را به عنوان یک آیت، مایه آرامش و تسکین خاطر مرد معرفی می

إِلَيَْها َوَجَعَل بَْينَُكْم َمَودًَّة  َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَزَْواًجا لِتَْسُكُنوا»فرماید:می

 (.11روم/«)َوَرْحَمةً 

البته این تقسیم کار به این معنا نیست که زن در محیط خانواده از استقالل برخودار 

نباشد و مرد به عوان رئیس و زن نیز به عنوان مرئوس لحاظ شود، بلکه در طبق آیۀ 

( الزم است مرد در امور زندگی با همسر خود 11نساء/ «)َوَعاَِشُوُهنَّ ِبالَْمْعُروِف »شریفۀ



 111 |  و همکاران ییحاج بابا...؛   زنان از یاجتماع تیآن بر فعال ریمردان و تأث تیقوّام

مشارکت داشته باشد و مسئولیت امر داخلی خانواده از جمله تربیت فرزندان را به زن 

 بسپارد.

بنابراین وظیفه کسب درآمد به عهده مرد است تا همچنان آرامش خانه از زن باشد. 

خواست حضرت زهرا)س( نیز اجرایی این تقسیم کار در برترین خانواده این جهان به در

شد. وقتی پیامبر اکرم )ص( کارهای خارج از منزل را به عهده امام علی)ع( و کارهای 

العاده خود داخل خانه را به عهده ایشان گذاشتند، آن را بهترین راه و مایه خشنودی فوق

 (.41و 11: 34، ج1303دانستند)ر.ک؛ مجلسی، 
یه خود به پسرش محمد حنفی به این تفاوت اشاره کرده امام علی علیه السالم در توص

َِّ  »اند: و فرموده يَا بُنَيَّ إَِذا قَِويَت فَاقَْو َعََل طَاَعِة اَللَِّه َو إَِذا َضُعْفَت فَاْضُعْف َعْن َمْعِصيَِة اَللَِّه َع

ا َما َجاَوَز نَْفَسَها فَافَْعْل فَِإنَُّه أَْدَوُم لَِجََملَِها َو اَلَْمْرأََة ِمْن أَْمرِهَ  َُتَلَِّك  َو َجلَّ َو إِِن اِْستَطَْعَت أَْن الَ

َحاٍل َو  أَْرَخى لِبَالَِها َو أَْحَسُن لَِحالَِها فَِإنَّ اَلَْمْرأََة َريَْحانٌَة َو لَيَْسْت ِبَقْهرََمانٍَة فََدارَِها َعََل كُلِّ 

ْحبََة لََها لِيَْصُفَو َعيُْشَك  ى فرزند عزیزم اگر قدرتى ( ا116: 4، ج1303بابویه،  ابن«)أَْحِسِن اَلصُّ

در تو هست آن را در طاعت و فرمان خدا بکار بر، و اگر ناتوانى در معصیت خداوند ناتوان 

به خودش اختیار ندهى همین کار را    باش، و چنانچه بتوانى همسرت را جز در امور مربوط

ست و هم براى آسودگى خاطرش و هم بکن، زیرا این براى جمال و بزرگوارى او بهتر ا

براى راحتى حالش، چون زن شاخۀ ریحان را ماند بسیار لطیف و زود رنج است، قهرمان و 

دالور نیست همیشه با او بمدارا و نرمى رفتار کن، و با زبان خوش و روى باز با وى بیامیز تا 

 .زندگیتان با آرامش و صفا بگذرد

عقالیی اشاره دارد و آن این است که نباید بیش از در واقع این روایت، به یک امر 

حد توان افراد به آنان مسئولیت داد. زنان نیز به دلیل وضعیت احساسی و عاطفی خاصی که 

ها تطابق داشته باشد تا آسایش و دارند، باید دارای مسئولیتی باشند که با توانایی جسمی آن

هد آنچه باعث محدودیت اشتغال و فعالیت دهمین امر نشان می آرامش او را بر هم نزند.

گردد توانایی و روحیات متفاوت آنهاست نه قوامیت مردان)ر.ک؛ اجتماعی زنان می

 (.3: ش1411شاهدی، 
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البته این نوع از تقسیم کار با فطرت خدادادی هر یک از زن و مرد نیز تناسب بیشتری  

درواقع فطرت زن بر پایه عطوفت و پسندد. دارد به طوری که ذات او چنین فعالیتی را می

داری دریغ نهاده شده که با وظایف مرتبط با پرورش کودک و شئون خانهمهرورزی بی

متناسب است ولی فطرت مرد بر اساس صالبت و مقاومت نهاده شده که متناسب با وظیفه 

، 1411دریغ او در حق آنان است)ر.ک؛ معرفت،جانبه از خانواده و انفاق بیحمایت همه

 (.361: 1ج

هر چند برخی از جامعه شناسان چنین تقسیم کاری را برگرفته از انتقال آداب و رسوم 

: 1433دانند)ر.ک؛ استوارت میل،های مرد ساالرانه به صورت نسل به نسل میو ارزش

( ولی این تقسیم کار امری است که به قدمت تاریخ بشر است. در واقع تحقیقات 141

های پارینه سنگی، دهد که در دورانهای اولیه به دست آمده نشان میانسانتاریخی که از 

شکار حیوانات و گردآوری مواد غذایی به صورت سازمان یافته بر عهده مردان بود و زنان 

( 131: 1463پرداختند)ر.ک؛ شرمن ووود، نیز به گردآوری میوه و سبزیجات و غالت می

دیگری مانند دورکیم نیز رسیده و آنها معتقد هستند که  این موضوع به تأیید جامعه شناسان

ها برگردد ریشه در تقسیم کار جنسیتی بین زن و مرد بیش از آن که به عادات و رسوم ملت

 (.31: 1461ها دارد)ر.ک؛ دورکیم، های جنسیتی آنتفاوت

عی زنان، بنابراین برای قضاوت درباره مفهوم قوّامیت و مانع بودن آن در فعالیت اجتما

ها، های جسمی و روحی زن و مرد داشت و بر اساس این تفاوتباید نگاهی به تفاوت

ها را در خانواده در نظر گرفت. زنان روحیه لطیف و های هر یک از آنوظایف و مسئولیت

حساسی دارند و برای تربیت فرزندان و مردان نیز با داشتن توان جسمی بیشتر برای کار در 

تر هستند. بر این اساس و با لحاظ وجود این های خانواده خود مناسبین نیازجامعه و تأم

ها بین زنان و مردان، قوامیت به معنای سرپرستی مردان در امور خانواده است که تفاوت

 وظیفه تامین مخارج خانواده را نیز بر عهده دارند.  

نیت در زنان ها به خصوص در غلبه عواطف بر عقالدر حقیقت وجود این تفاوت

باعث شده که سرپرستی خانواده به مردان سپرده شود ولی این امر به معنای پذیرش سلطه 
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توان دیدگاه جبرگرایانه را درباره قوامیت مردان به مردان بر زنان نخواهد بود بنابراین نمی

اسالم نسبت داد زیرا بحث قوامیت مردان تبیینی کارکردگرایانه دارد و با توجه به 

( نه 11: 1413های زنان و مردان به تقسیم کار در خانواده اشاره دارد)ر.ک؛ بستان،  فاوتت

این که مردان با استفاده از این سلطه، بتوانند مانع فعالیت اجتماعی زنان گردند. زیرا با توجه 

به دالیل دیگری که ازآیات و روایات بیان شد، از نظر اسالم زمینه را برای فعالیت 

 زنان فراهم است.   اجتماعی

تواند در امور اجتماعی بر این اساس و با توجه به مفهوم قوامیت و محدوده آن زن می

فعالیت داشته باشد تا جایی که بتواند به وظایف خانوادگی خود رسیدگی کند و سالمت 

تواند به جهت حفظ خانواده را در معرض خطر قرار ندهد اما در غیر این صورت مرد می

خانواده و بر اساس اصل قوامیت که بیان شد، مانع فعالیت اجتماعی زن شود. در واقع  ارکان

اسالم بر اساس تأمین سالمت خانواده و جامعه و حفظ شخصیت زنان چنین اصلی را قرار 

داده تا مانع تبدیل شدن زنان به ابزاری برای ارضای تمایالت نفسانی مردان، اختالط مرد و 

احساسات و عواطف بین آنها در خارج از چهارچوب خانواده بشود. به  زن نامحرم و تبادل

همین دلیل تقسیم کار جنسیتی در خانواده به این شکل برای وجود زنان و حفظ سالمت 

 تواند داشته باشد.جامعه نقش بسیار مؤثری می

 گیریبحث و نتیجه

 یافت:توان به این نتایج دست با توجه به مطالبی که بیان شد می

. قوّامیت به معنای مسئول اقامه امور شخص دیگر است که بر اساس نظر مفسران به 1

آمیزی باید در اداره امور همسر و معنای ابزاری در اختیار مردان است که به صورت مبالغه

 فرزند خود تالش کند تا وسایل آسایش آنها را فراهم نماید است.

ه هر یک از زن و مرد با توجه به طبیعت و . حکم الهی قوامیت برای این است ک1

فطرت خود به کاری که متناسب با خود اوست بپردازد ولی این به معنای سلب آزادی از 

های اقتصادی، اجتماعی و علمی توانند در فعالیتزن نیست و زنان همانند مردان می

 مشارکت فعال داشته باشند. 
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های اجتماعی را خانواده است و همۀ عرصه . قوّامیت مردان بر زنان محدود به محیط4

گیرد تا بتواند مانع فعالیت اجتماعی زنان باشد فقط در برخی موارد که سالمت در بر نمی

تواند به خانواده درخطر باشد و یا انحرافی در خانواده ایجاد شود، الزام آور شده و می

 های اجتماعی زن بشود.عنوان یک اصل، مانع فعالیت

از افراد  یمردان در اسالم با آنچه که در تصور برخ یو سرپرست تیقوّام نیبرابنا. 3

 یگونه مطابقت چیبدون منطق است، نه تنها ه یحد و حصر و سرپرست یبا قدرت ب یمساو

خود سوء استفاده  تیکه از موقع یاسالم با اعمال قدرت مردان زین یندارد بلکه از نظر قانون

 .کندیبه شدت برخورد م گذارند،یپا م ریرا ز نانو عدالت بر ز کنندیم
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 منابع
 پور.، ترجمه ابوالفضل بهرامقرآن کریم

 . قم: مؤسسه نشر اسالمی.من ال یحضره الفقیه(. 1303ابن بابویه، محمد بن علی. )
 مؤسسه التاریخ.. بیروت: التحریر و التنویرتا(. ابن عاشور، محمد بن طاهر. ) بی

 العربی.. بیروت: داراحیاء تراثالعربلسان(. 1311ابن منظور، محمد ابن مکرم. )

 . بیروت: دارالکتب العلمیه.تفسیر القرآن العظیم(. 1311ابن کثیر، اسماعیل بن عمر. )
 . بیروت: دارالکتب العلمیه. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم(. 1311) آلوسی، سید محمود.

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناسی تفسیرروش(. 1413بابایی، علی اکبر. )
 . تهران: بنیاد بعثت.البرهان فی تفسیر القرآن(. 1316) بحرانی، هاشم بن سلیمان.

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.اسالم و جامعه شناسی خانواده(. 1411) بستان، حسین.

. قم: پژوهشگاه حوزه و شناسی خانواده به نگاهی به منابع اسالمیجامعه(. 1413. )_________
 دانشگاه.

 . بیروت: داراحیاء تراث العربی.معالم التنزیل فی تفسیر القرآن(. 1310) بغوی، حسین بن مسعود.
 .. قم: بنیاد بعثتآالء الرحمن فی تفسیر القرآن(. 1310بالغی نجفی، محمد جواد. )

 . بیروت: دارالکتب العلمیه.دالیل النبوه(. 1301) بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین.

 . قم: هجرت.تفسیر کوثرتا(. )بی جعفری، یعقوب.
 . قم: نشر اسراء.تفسیر تسنیم( 1411) جوادی آملی، عبداهلل.

 قم: نشر اسراء.زن در آیینه جالل و جمال. (. 1416. )___________
 سرای بابل. . ترجمه حسن حبیبی. بابل: کتابدرباره تقسیم کار اجتماعی(. 1461) دورکیم، امیل.

 . تهران: دانشگاه تهران.لغت نامه( 1431دهخدا، علی اکبر. )
 . بیروت: دارالعلم.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(. 1311) راغب اصفهانی، حسین ابن محمد.

 . بیروت: دار الکتب العربیه.غوامض التنزیلالکشاف عن حقایق (. 1303) زمخشری، محمود. 
. قم: کتالبخانه آبت اهلل الدر المنثور فی تفسیر المأثور(. 1303) سیوطی، عبد الرحمن ابن ابی بکر.

 مرعشی.
جایگاه شغلی زن در خانواده و اجتماع از دیدگاه (. 1411شاهدی، سامره؛ محمدعلی فرجودی. )

 چهارم.. فصلنامۀ زن و جامعه. شماره قرآن
. ترجمه مصطفی ازکیا. تهران: مرکز نابینایان دیدگاه نوین جامعه شناسی(. 1463شرمن، وود. )

 رودکی.
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 . قم: فرهنگ اسالمی.الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن(. 1461) صادقی تهرانی، محمد.
راحیاء تراث . بیروت: دا الجدول فی اعراب القرآن الکریم(. 1311) صافی، محمود بن ابراهیم. 

 العربی.

ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی. قم: تفسیر المیزان.(. 1313) طباطبایی، سید محمد حسین.
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

. ترجمه مترجمان. تهران: مجمع البیان فی تفسیر القرآن(. 1431) طبرسی، فضل بن حسن.
 ناصرخسرو.

 . مشد: نشر المرتضی.االحتجاج علی اهل اللجاج (.1304طبرسی، احمد بن علی. ) 

 . بیروت: دارالمعرفه.الجامع البیان فی تفسیر القرآن(. 1311) طبری، ابوجعفر محمدبن جریر.
 . قم: اسماعیلیان.نور الثقلین( 1311) عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه.

 جبل. . بیروت: دار الاسباب النزول القرآنی(. 1311عنایه، غازی حسین. ) 
 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.مفاتیح الغیب(. 1310) فخر رازی، محمدبن عمر.

 . قم: دفتر تبلیغات اسالمی.االصفی فی تفسیر القرآن(. 1311) فیض کاشانی، مال محسن.

 . قم: نشر زائر.زن از دیدگاه اسالم و فمینیسم(. 1411محمدی، مسلم. )
 بی جا: دار احیاء تراث العربی. ر االنوار.بحاتا(. )بی مجلسی، محمد باقر.

 . بیروت: دارالکتب العلمیه.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(. 1340) مصطفوی، حسن.
 . تهران: دارالکتب االسالمیه.تفسیر نمونه(. 1433) مکارم شیرازی، ناصر.

 . قم: مؤسسه التمهید.تفسیر و مفسران(. 1411معرفت، محمد هادی. )
 . ترجمه موسی دانش. قم: بوستان کتاب.تفسیر کاشف(. 1431مغنیه، محمد جواد. )

 . ترجمه خسرو ریگی. تهران: بانو.کنیزک کردن زنان(. 1433میل، استوارت. )
 . بیروت: دارالکتب العلمیه.اسباب النزول(. 1311واحدی نیشابوری، علی بن احمد. )
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