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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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چکیده
فعالیت اجتماعی زنان از جمله مسائلی است که امروزه با پیشرفت بشر و گسترش روابط انسانی ،اهمیت
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قوّامیت مردان و تأثیر آن بر فعالیت اجتماعی زنان از منظر قرآن

مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی

بسیاری یافته است .زیرا زنان به عنوان نیمی از جامعه میتوانند نقشهای مؤثری در اجتماع داشته باشند .از
خانوادگی و اجتماعی ،دستورات خاصی را جهت تنظیم روابط همسران وضع کرده است .قوامیت مردان بر
زنان که در آیه شریفه « الرجال قوامون علی النساء» بیان شده به عنوان یکی از این دستورات است که به نظر
برخی صاحبنظران با فعالیت اجتماعی زنان در تعارض است .این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی وبا
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سوی دیگر خانواده از منظر قرآن کریم ،دارای جایگاه ویژهای است به گونهای که برای رعایت مصالح

هدف تحلیل و بررسی مفهوم قوامیت و تأثیر آن بر فعالیت اجتماعی زنان ،این موضوع را مورد بررسی
قرارداده و با توجه به معنای لغوی و تفسیر صحیح از آن ،قوامیت را نه به معنای رئیس بودن بر زن بلکه به
نمیتواند مانعی برای فعالیت اجتماعی زنان محسوب شود .زیرا قوامیت براساس قرائن موجود در آیه آیات
دیگر اختصاص به خانواده دارد و تا زنان میتوانند در هر نوع فعالیت سیاسی ،اقتصادی و علم آموزی
مشارکت داشته باشند تا زمانی که فعالیت اجتماعی آنان به نقش خانوادگی آنها آسیب نزند.

کلیدواژهها :قوامیت ،مردان ،فعالیت اجتماعی ،زنان ،قرآن کریم.
 نویسنده مسئولalizadeh62@ut.ac.ir :
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عنوان ابزاری در اختیار مردان میداند که بتوانند به وسیله آن ،امور خانواده را اداره کنند بنابراین قوامیت
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.0مقدمه و طرح مسأله
یکی از مهمترین مسائل درباره جایگاه زنان ،قوامیت مردان بر زنان است که در آیه شریفه
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» (نساء )43/مطرح شده است .مفسران با بر اساس مبانی خاص
خود ،برداشتهای متفاوتی از مفهوم قوامیت در این آیه داشتهاند .این امر در برخی موارد
زمینه بروز شبهاتی اساسی درباره جایگاه زن در اسالم شده است تا جایی که مخالفان اسالم
و قرآن کریم با ارائه تحلیلهای نادرست از این گونه آیات و استناد به سخنان برخی از
مفسران ،سعی در نادرست جلوه دادن دیدگاه اسالم نسبت به جایگاه زنان دارند .آنها با
تحلیل نادرست از مفهوم قوامیت ،آن را به معنای رئیس زن در همه عرصهها میدانند که نه
تنها با مفهوم لغوی و تفسیری آیه در تعارض است ،بلکه با آیات دیگر نیز سازگاری ندارد.
ضرورت این بحث زمانی آشکارتر میشود که برخی با استناد به مفهوم قوامیت ،معتقدند
خداوند به مردان حقیّ عطا کرده که میتوانند مانع فعالیت اجتماعی زنان خود شوند .در
حالی که بر اساس مفهوم صحیح قوامیت به همراه آیات دیگر ،زنان میتوانند در بسیاری از
عرصههای علمی ،اجتماعی ،سیاسی و حتی اقتصادی فعالیت داشته باشند.

 .2هدف پژوهش
این پژوهش با هدف ارائه تفسیری دقیق و صحیح از مفهوم قوامیت به بررسی این موضوع
میپردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که قوامیت به چه معناست و در فعالیت
اجتماعی زنان چه تأثیری دارد؟ ضمن بررسی این موضوع ،عالوه بر این که معنای دقیق
قوامیت و اختالف نظرها در این باره روشن میشود ،میتوان تأثیر قوامیت مردان بر فعالیت
اجتماعی زنان را نیز مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار داد.

 .3پیشینۀ پژوهش
درباره قوامیت مردان بر زنان مقاالت متعددی نوشته شدهاست از جمله «قوامیت مردان از
نگاه قرآن کریم و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» از فائزه عظیمزاده که به نقد
کنوانسیون نسبت به حکم قوامیت میپردازد .همچنین مقاله «رویکرد اندیشوران شیعه به
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مفهوم قوامیت در آیه  43سوره نساء» از حمید ایماندار و حامد مصطفوی فرد که به بررسی
مقایسهای دیدگاه مفسران شیعه میپردازد .عالوه براین مقاله «مفهوم شناسی قوامیت مرد بر
زن در تفاسیر عرفانی با رویکرد انتقادی» به بررسی موضوع قوامیت مردان در تفاسیر
عرفانی میپر دازد .اما پژوهش حاضر با واکاوی مفهوم دقیق قوامیت میزان تأثیر آن بر
فعالیت اجتماعی زنان را با توجه به آیات دیگری از قرآن کریم مورد بررسی قرار میدهد.

 .3بررسی شأن نزول آیه
از آن جایی که آیه  43سورۀ نساء از جمله آیات است که دارای شإن نزول است ،در ابتدا
الزم است شأإن نزول آن ذکر شود .خداوند متعال ا در این آیه میفرماید« :ال ِّر ُ
جال قَ َّوا ُمو َن

َع ََل النِّسا ِء ِبِ ا فَضَّ َل اللَّ ُه بَ ْعضَ ُه ْم َعَل بَ ْع ٍ
َالصالِحاتُ قا ِنتاتٌ
ض َو ِبِ ا أَنْ َفقُوا ِم ْن أَ ْموالِ ِه ْم ف َّ
حا ِفظاتٌ لِلْ َغ ْي ِ
ِف الْ َمضا ِجعِ
ج ُرو ُه َّن ِ
ب ِبِ ا َح ِفظَ اللَّ ُه َو الال ِ
َِّت تَخافُونَ نُشُ و َز ُه َّن فَ ِعظُو ُه َّن َو ا ْه ُ
ِن َسبِيالً إِنَّ اللَّ َه كانَ َعلِ ًّيا كَبِريا ً»(نساء.)43 /
اْضبُو ُه َّن فَ ِإنْ أَطَ ْع َن ُ
َو ْ ِ
ك ْم فَال تَ ْبغُوا َعلَ ْيه َّ

ترجمه اولیۀ آیه چنین است که مردان سرپرست زنان هستند چون خدا بعضی از آنها
را بر بعضی برتری داده است و به سبب آنکه اموالشان را (برای آنها) خرج میکنند پس
زنان صالح فرمانبردارند و در غیاب (همسر) به خاطر آنچه خدا حفظ کرده اسرار او را
حفظ می کنند و آن دسته از زنان را که از سرکشی آنها بیم دارید ،پندشان دهید و در بستر
از آنها دوری کنید و اگر مؤثر واقع نشد تنبیه شان کنید پس اگر اطاعت شما کردند بر آنها
بهانهجویی مکنید همانا خدا واالی بزرگوار است(ر.ک؛ ترجمه ابوالفضل بهرام پور).
واحدی نیشابوری شأن نزول این آیه را درباره سعد بن ربیع از بزرگان انصار و
همسرش حبیبه بنت زید بن أبی زهیر نقل میکند و معتقد است به سبب نشوز حبیبه ،سعد به
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
خدا چیز دیگری را و آنچه خدا اراده کرده خیر است و به این ترتیب حکم قصاص
برداشته شد(ر.ک؛ واحدی نیشابوری،1311 ،ج111 :1؛ غازی عنانه )161 :1311 ،با وجود
این که همین شأن نزول در بیشتر منابع اهل سنت و شیعه نقل شدهاست(ر.ک؛
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طبرسی،1431،ج141 :،1؛ قرطبی ،1463 ،ج)161 :1اما در برخی دیگر این داستان پیرامون
اشخاص دیگری مانند سعد بن ربیع و همسرش خوله یا جمیله دختر عبداهلل بن أبی و
شوهرش ثابت بن قیس بن شماس نقل شدهاست(ر.ک؛ آلوسی،1311،ج )14 :4هرچند نام
و مشخصات افراد در این شأن نزولها متفاوت است اما در همه آنها داستان یکی است و
پیرامون نشوز زنی در برابر همسرش است.
علّامه طباطبائی با پذیرش این که آیه درباره نشوز زن بودهاست اشکال اساسی به آن
وارد کرده و بیان میکند؛ ظاهر این روایت نشانگر صدور حکم قصاص از سوی حضرت
است درحالی که جواب مسئله سائل ،باید حکم باشد نه قضاوت ،زیرا طرف دعوی آنجا
حاضر نبوده تا پیامبر (ص) حکم را در غیاب او صادر نماید(ر.ک؛ طباطبایی،1313،ج:4
 )431بر همین اساس شأن نزول آیه این گونه بدون اشکال خواهد بود که رسول خدا پس
از شنیدن شکایت زن ،تا نزول آیه سخنی نگفت تا حضرت حکم را به آنها ابالغ
کند(ر.ک؛ جوادی آملی،1411،ج.)131 :11
البته دربارۀ سند نقل هم الزم است گفته شود که سه سندی که در اسباب النزول
آمده ،مرسل است و از اعتبار سندی کافی برخوردار نیستند .از این رو ،در مجموع میتوان
چنین بیان کرد که شأن نزول نقل شده درکتب تفسیری بر فرض اعتبار سند که خود محل
اشکال است ،به صورتی مورد قبول است که پیامبر (ص) تا پیش از نزول آیه حکمی را
صادر نکردند و چون شأن نزول چنین نمیگوید ،در نتیجه از نظر این پژوهش از اعتبار الزم
برخوردار نیست.

 .8مفهومشناسی قوّامیت
واژه قوّام از ریشه (قوم) گرفته شده که در اصل برای مردان وضع شده است زیرا مردان
اقامه کننده اموری هستند که زنان نمیتوانند آن را اقامه کنند(ر.ک؛ ابن
منظور،1311،ج ) 104 :11ولی این واژه در قرآن کریم ،عالوه بر مردان ،زنان را نیز در بر
میگیرد(ر.ک؛ راغب اصفهانی )614 :1311 ،قوّام ،صیغه مبالغه اسم فاعل است (ر.ک؛
صافی،1311،ج )11 :1که واو در آن ،قلب به یاء نشدهاست .همانطور که در قیّوم به دلیل
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اجتماع سه واو همراه با ضمه باعث تبدل واو به یاء شدهاست .قوّام کسی است که در قائم
بودنش مبالغه شده و بدون استناد به غیر خودش در مقام فعلیت منصوب شدهاست و بر
تدبیر امور اشراف دارد(ر.ک؛ مصطفوی،1340،ج.)414 :1
بنابراین با توج ه به حروف اصلی قوّامون که به معنای ایستاده و اقامه کننده امور است
و ساختار آن که به صیغه مبالغه آمدهاست ،میتوان قوّام را به معنای کسی دانست که
مسئول اقامه امور شخص دیگری است و به صورت مبالغه آمیزی در انجام امور او تالش
میکند.

 .9مفهوم تفسیری قوامیت
آیه شریفه در قسمت اول به بیان حکم قوامیت مردان بر زنان میپردازد که در واقع
مقدمه ای برای تشریع احکام بعدی است .طبق این آیه ،مردان مسئول امور زنان هستند و
اداره زندگی آنها را برعهده دارند .از آن جایی که مفسران در مفهوم این واژه نظرات
مختلفی دارند ،کشف صحیح مفهوم تفسیری قوامیت میتواند تأثیر آن را بر فعالیت
اجتماعی زنان معین نماید .دو دیگاه کلی از نگاه مفسران درباره مفهوم تفسیری قوامیت
وجود دارد:

.0-9دیدگاه نخست
هر چند اسالم تحول عظیمی را در فرهنگ جاهلی ایجاد نمود ولی چون زنان پیش از ظهور
اسالم در جامعه از منزلت بسیار پایینی برخوردار بودند ،بسیاری از مفسران اهل تسنن مفهوم
قوامیت را با دیدگاه ارتکازی خود آمیخته کردهاند .طبری از مفسران متقدم اهل سنت،
قواّم بودن مرد بر زن را به معنای کسی میداند که اهل قیام بر زنان خود در ادب کردن
هستند و در انجام اوامر الهی در مورد خودشان دستشان را میگیرند(ر.ک؛ طبری،1311 ،
ج ) 43 :1فخررازی نیز همین دیدگاه را دارد و قوّام بودن مردان را به معنای مسلط بودن در
ِن َو األَخ ُذ ف َ
َوق
ادب کردن زنان در نظر میگیرد و مینویسد« :أَي ُم َسلَّطُون َعَل أَ َد ِبه َّ
أَ ِ
ِف َح ِّق َها» (فخر رازی،1310،ج)30 :10
ِن ،فَ َ
حكمِ ِ
يديه َّ
كأَنَّه تَ َعاىل َج َعلَه أَ ِمريا ً َعلَيها و نا ِف َذ ال ُ
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ابن کثیر نیز قوّام را این گونه معنا کردهاست «:ال َر ُج ُل قَ ِّی ٌم َعلی امل َرأَة أَی ُهو َرئی ُِسها و کَبِی ُرها
حا ِک ُم َعلَی َها َو ُم َؤ ِدبُّها ِإذَا اِع َو َجت(»...ابن کثیر،1311،ج )111 :1یعنی مرد رئیس و
َو ال َ
بزرگ زن است و حاکم بر اوست و وظیفه تأدیب او را برعهده دارد.

بن اَبِی
ج اِ ُ
سیوطی نیز کالم خود را به ابن ابی حاتم مستند میکند و مینویسندَ «:و أَخ َر َ

َال ِ
َحاتَم َعن الشَ عبِی َو ِبِ َا أَن َفقُوا ِمن أَم َوالِهِم ق َ
الصد ُ
َاق أل َِّذی أَعطَا َها»(سیوطی،1303،ج:1
 ) 111از نظر آنها به دلیل اینکه مردان موظف به پرداخت نفقه هستند این سرپرستی به مردان
سپرده شده که منشأ آن در نظر گرفتن برتری و ریاست مرد بر زن است .البته بغوی با در
نظر گرفتن صیغه مبالغه در قوّام این واژه را مترادف قیّم میداند با این تفاوت که قوّام ابلغ
است و به معنای قیام به مصالح و تدبیر و تأدیب است(ر.ک؛ بغوی ،1310 ،ج.)611 :1
به نظر می رسد این گروه از مفسران بدون توجه به ریشه لغوی قوّام و بر اساس پیشینه
اعراب جاهلی ،دیدگاه ارتکازی خود را در برداشت تفسیری از مفهوم قوامّیت دخالت
دادند و آن را به معنای رئیس بودن مرد نسبت به زن ترجمه کردهاند .رئیسی که مواظبت بر
اعمال و رفتار زن داشته باشد تا او را ادب کرده و از انحراف او جلوگیری کند.

 .2-9دیدگاه دوم
بیشتر مفسران شیعه با دقت در ریشه لغوی به تفسیر این آیه پرداخته و معنای قوّام را با توجه
به صیغه مبالغه آن در نظر گرفتهاند .از آن جایی که قوّام در صیغه مبالغه آمدهاست ،در
حقیقت مبالغه در قیام است و معنای کثرت در قیام میدهد البته با این تفاوت که مبالغه در
کیفیت و کثرت در کمیت است .مراد ازمبالغه در اینجا نیز دوام قیام مرد بر زن در شئون زن
است(ر.ک؛ بالغی نجفی ،1310،ج )101 :1این نوع قیام مانند قیام والی بر رعیت
است(ر.ک؛ فیض کاشانی ،1311،ج )103 :1علّامه طباطبائی نیز با توجه به مفهوم لغوی
قوّام چنین نظر میدهد (« :قوّام) به معنای قیام کننده به امور کسی به صورت مبالغه است .از
آن جایی که قیّم به معنای آن کسی است که مسئول قیام به امر شخص دیگر است ،کلمه
قوّام نیز مبالغه در همین قیام است»(طباطبایی،1313،ج.)133 :3
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بنابراین با توجه به این که لفظ قوّام و قیام دارای ریشه یکسانی هستند ،در مفهوم اقامه
امور ،اشتراک دارند؛ با این تفاوت که تعبیر به (قوّام) به دلیل صیغه مبالغه ،اهمیت موضوع

ني لِلَّ ِه شُ َهدَا َء
را بیشتر بیان میکند مانند آیه شریفه « يَا أَيُّ َها ال َِّذ َ
ين آ َمنُوا كُونُوا قَ َّوا ِم َ
بِالْ ِق ْس ِط»(مائده ) 1/چون اجرای عدالت در محاکم قضایی از اهمیت بسیاری برخوردار است
در قالب صیغه مبالغه آمدهاست(ر.ک؛ جوادی آملی،1411،ج )111 :11بنابراین قوّامیت
مردان بر زنان نیز همچون اجرای عدالت دارای اهمیت است و به همین دلیل از صیغه مبالغه
در آیه شریفه استفاده شدهاست.
از آنجایی که دیدگاه دوم با در نظر گرفتن ریشه لغوی و سیاق کالم به بیان مفهوم
(قوامیت) پرداختهاست دیدگاه موجهتری به نظر میرسد و از پشتوانه علمی بیشتری نیز
برخوردار است .بنابراین (قوّام) در آیه شریفه به معنای کسی است که امور خانواده را اداره
میکند و این قوّامیت و مسئولیت در اداره زندگی میتواند تأثیر قابل توجهی در فعالیت
اجتماعی زنان داشته باشد .در ادامه این تأثیر را از نظر مفسران مورد بررسی قرار خواهیم
داد.

 .6تأثیر قوامیت مردان بر فعالیت اجتماعی زنان
خانواده به عنوان اولین مکانی که انسان در آن پا به عرصه وجود میگذارد ،اهمیت بسیاری
دارد و میتواند در همه مراحل زندگی انسان اثرگذار باشد و باعث رشد و تکامل انسان و
جامعه بشری گردد .به همین دلیل از نظر اسالم ،خانواده نسبت به بقیه نهادهای اجتماعی
برترین نهاد محسوب میشود.
این خانواده به عنوان یک واحد کوچک اجتماعی ،باید همانند یک اجتماع بزرگ
رهبر و سرپرست واحدی داشته باشد .زیرا رهبری و سرپرستی دسته جمعی که زن و مرد به
صورت مشترک آن را به عهده بگیرند ،مفهومی ندارد در نتیجه مرد یا زن یکی باید رئیس
و دیگری معاون و تحت نظر او باشد .قرآن کریم طبق این آیه ،تصریح میکند که مقام
سرپرستی و تدبیر امور خانواده باید به مرد داده شود تا هرج و مرج در خانواده ایجاد
نشود(ر.ک؛ مکارم شیرازی،1433،ج )430 :4در واقع از آن جایی که نهاد خانواده از
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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،
مرد را به عنوان مسئول خانواده قرار دادهاست تا با هدایت او بر طبق قوانین اسالمی ،ارکان
خانواده از ثبات الزم و کافی برخوردار باشد.
سؤال اساسی این است که قوامیت مردان به معنای مسئولیت مردان در مدیریت
خانواده ،میتواند در فعالیت اجتماعی زنان محدویت ایجاد کند یا خیر؟ مفسران در این
باره نظرات متفاوتی دارند ولی در مجموع دو دیدگاه را میتوان در نظر گرفت .در صورتی
که محدوده قوامیت مردان شامل صنف مردان و زنان شود ،حکم قوامیت میتواند مانعی
جدی برای فعالیت اجتماعی زنان محسوب شود ،اما اگر اثبات شود که قوامیت اختصاص
به محیط خانواده دارد ،در صورتی مرد میتواند مانع فعالیت اجتماعی همسرش شود که
چنین فعالیتی از سوی زنان در خانواده آسیبی جدی ایجاد نماید .در غیر این صورت زن
میتواند با تکیه بر اصل آزادی انسانها و اختیار در اکتساب مادی آزادانه به فعالیت
اجتماعی خود بپردازد.

ِف ِه ِذه اآليَ ِة ُحك ٌم
حك ُم ال َِّذي ِ
ابن عاشور از مفسران اهل سنت نیز مینویسد :ـ« َو ال ُ
َعا ٌّم جِي َء بِه لِتَع ِليلِ ََش ٍع خَاص » یعنی معتقد است (ال) جنس بر سر (الرجال) ،بیانگر حکم
کلی و عمومی رد آیه است(ر.ک؛ ابن عاشور ،بی تا ،ج )114 :3عالمه طباطبایی نیز معتقد
است که مراد از (الرجال ) و (النساء) در آیۀ شریفه صنف مرد و زن است و داللت بر همه
مردان و زنان دارد و در نهایت دلیل آن را چنین بیان میکند« :از عمومیت علت هم به
دست می آیدکه حکمی که مبتنی بر آن علت است یعنی قیّم بودن مردان بر زنان نیز
عمومیت دارد و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست ،چنان نیست که مردان تنها بر همسر
خود قیمومت داشته باشند بلکه حکمی که جعل شده برای نوع مردان و بر نوع زنان است.
البته در جهات عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طایفه دارد»(طباطبایی ،1313،ج.)133 :3
اما آیتاهلل جوادی آملی نظری متفاوت نسبت به ایشان دارد و معتقد است« :آن جا
که زن و مرد به عنوان دو صنف مطرح میشود ،هرگز مرد قوّام و قیّم بر زن نیست و نیز زن
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تحت قیمومت مرد نیست بلکه قیمومت در رابطه با زن وشوهر است»(جوادی آملی:1416 ،
 ) 416طبق این نظر قوامیت مردان بر زنان اختصاص به محیط زندگی و مسائل مربوط به
زوجیت زن و مرد دارد نه این که قوامیت به صورت مطلق در همه مسائل زن و در همه
نهادهای اجتماعی باشد.
بنابراین اگر مراد از مردان و زنان را به صورت کلی همه مردان و زنان در نظر گرفته
شود ،محدویت قوامیت عام میشود و مرد میتواند مانع فعالیت اجتماعی زنان شود ولی
اگر قوامی ت به مسئولیت مرد در مقابل خانواده محدود شود ،تا زمانی که فعالیت اجتماعی
زنان ،آسیبی به خانواده و ارکان آن وارد نسازد ،اصل قوامیت نمیتواند مانع جدی در
فعالیت اجتماعی لحاظ شود.

 .7تحلیل و بررسی
همان طور که بیان شد ،در صورت محدود شدن مفهوم قوامیت به محیط خانواده ،زنان
میتوانند در فعالیت اجتماعی حضور داشته باشند برای اثبات این دیدگاه دالیل متعددی در
آیه مورد نظر و آیات دیگر وجود دارد که در ادامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد
گرفت.

 .0-7سیاق آیه
سیاق به معنای اسلوب و روش(ر.ک؛ دهخدا :1431،ذیل س) در اصطالح تفسیر به معنای
نوعی ویژگی برای واژگان یا عبارت است که از طریق همراهی با کلمهها و جمالت در
یک کالم ایجاد میشود(ر.ک؛ بابایی )110 :1413 ،سیاق به عنوان یکی از اصول عقالیی
محاوره ،قرینه پیوسته لفظی به شمار میرود که هر مفسری در روند تفسیر آیات از آن بهره
برده هرچند نامی از آن نیاورده باشد .درباره سیاق در این آیه باید به قرائن لفظی که در
ادامه بحث قوامیت می آید توجه نمود .همان طور که بیان شد قوامیت در این آیه در رابطه
با زوجیت مطرح است زیرا زمانی که زن و مرد به عنوان دو صنف مطرح میشود ،پس
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اختصاص به نقش خانوادگی آنها دارد و هرگز به صورت کلی مورد نظر نیست(ر.ک؛
جوادی آملی.)416 :1416 ،
به نظر می رسد دو قرینه لفظی در این آیه وجود دارد که محدودیت قوامیت به
خانواده را به اثبات میرساند .قرینه اول آن چیزی است که در ادامه آیه شریفه یعنی
قیّومیت مرد بر زن به عنوان دلیل مطرح شده و میفرمایدِ«:با فضّ ل الله بعضهم و ِبا أنفقوا
من أموالهم» یعنی این قیّومیت به دو دلیل است .در تعلیل دوم ،به انفاق مردان نسبت به زنان
که همان پرداخت مهر و نفقه است ،اشاره میکند .تقریباً همه مفسران این عبارت ازآیه
شریفه را به پرداخت مالی به زنان مثل مهر و صداق و نفقه معنا کردهاند .در حدیثی از امام
رضا (ع) در جواب سوالی از ایشان چنین نقل شدهاست «:علت اعطاء نصف میراث به زن
در مقابل مرد این است که زن وقتی ازدواج میکند میگیرد و مرد پرداخت میکند
همچنین علت دیگر این است که زنان عیال مردان هستند و بر مردان واجب است که نفقه
آنها را پرداخت کنند»(ر.ک؛ حویزی،1311 ،ج )333 :1در ادامه نیز حضرت به آیه مورد
نظر استناد میکنند (ر.ک؛ بحرانی ،1316 ،ج.)41 :1
بنابراین به دلیل وظیفه مردان در پرداخت نفقه ،این سرپرستی به آنان سپرده شدهاست
و از آن جایی که پرداخت نفقه فقط در خانواده صورت میگیرد نه در جامعه ،این رابطه
به خانواده و ارتباط بین زن و شوهر محدود میشود .به همین دلیل قوامیت اختصاص به
خانواده دارد.
از آن جایی که مردان در مسائل اجتماعی و شمّ اقتصادی و همچنین تالش در کسب
مال و تأمین نیازهای خانواده و اداره زندگی توانایی بیشتری دارند ،قوامیت و مدیریت
خانواده به آنها سپرده شدهاست .بنابراین قوّام بودن مردان مربوط به امور اجرایی خانواده
اختصاص دارد .زیرا مرد از جانب خداوند مسئول تأمین هزینه زندگی است ،سرپرستی خانه
و خانواده نیز به او سپرده شدهاست .این سرپرستی فضیلتی برای مرد نیست ،بلکه یک نوع
کار اجرایی و وظیفه است(ر.ک؛ جوادی آملی.)416 :1416،
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قرینۀ دوم سیاق ،همان احکامی است که در ادامه آیه پیرامون حکم زن ناشزه بیان

اْض ُبو ُه َّن  »....بیان این
شدَ «:و َّ
ِف الْ َمضَ اجِ عِ َو ْ ِ
ج ُرو ُه َّن ِ
الال ِ
ِت تَخَافُونَ نُشُ و َز ُه َّن فَ ِعظُو ُه َّن َوا ْه ُ
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
مدیریت خانواده است .بنابراین به نظر میرسد با وجود این دو قرینه در ذیل آیه میتوان
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
صدر آیه ،صنف مرد و زن است اما در نهایت مینویسد« :حکمی که جعل شده برای نوع
مردان و بر نوع زنان است .البته در جهات عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طایفه
دارد»(طباطبایی،1313،ج )133 :3که اولین و مهمترین ارتباط یبن زن و مرد به خانوده باز
میگردد .حتی در توضیح قوامیت مردان نیز اشاره میکند «و معنای قیمومت مرد این نیست
که استقالل زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او و دفاع از منافعش را سلب کند .پس
زن همچنان استقالل و آزادی خود را دارد ،هم میتواند حقوق فردی و اجتماعی خود را
حفظ کند و هم میتواند از آن دفاع نماید و هم میتواند برای رسیدن به این هدفهایش به
مقدماتی که او را به هدفهایش میرساند متوسل شود(.همان )131 :بنابراین سیاق آیه
قرینه محکم تری برای تعیین محدوده قوامیت در آیه است و نشان از محدودیت حکم
قوامیت به زندگی خانوادگی دارد.

 .2-7نقض عمومیت ابتدایی آیه
خداوند متعال پس از بیان اصل قوامیت مردان میفرمایدِ « :بِ ا فَضَّ َل اللَّ ُه بَ ْعضَ ُه ْم َعَل بَ ْع ٍ
ض»
یعنی این حکم به واسطه تفضلی است که خدا بر بعضی از مردان دادهاست .هر چند برخی
مفسران بر اساس این آیه معتقد به فضیلت ذاتی برای مردان شدند و جنس مردان را به طور
کلی برتر از زنان میدانند و دالیلی را مانند نبوت ،جهاد ،امامت و ...برای آن ذکر
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میکنند(ر.ک؛ آلوسی ،1311 ،ج14 :4؛ ابن کثیر ،1311،ج )111 :1و باور دارند که مردان
استحقاق چنین فضیلتی را دارند( ،ر.ک؛ زمخشری ،1303 ،ج.)101 :1
ولی با دقت در مضاف الیه محذوف (بعض) این استحقاق و فضیلت ذاتی از بین
میرود و چنین حکم کلی نقض میگردد .زیرا با توجه به تقابل بین رجال و نساء در ابتدای
آیه مشخص میشود که مضافالیه کلمه (بعض) دوم در آیه شریفه (هنّ) میشود یعنی بر
اساس قرینه لفظی کالم ،این بخش از آیه این گونه معنا میشود که خداوند بعضی از مردان
را بر بعضی از زنان فضیلت دادهاست.
همین امر باعث میشود حکم کلی و مطلق ابتدای آیه ،نقض گردد و گروهی از

مردان را از این حکم استثنا کند و بفرمایدِ « :بِ َا فَضَّ َل اللَّ ُه بَ ْعضَ ُه ْم َع ََل بَ ْع ٍ
ض» خدا بعضی
از مردان را بر بعضی از زنان برتری داده است .اگرخداوند متعال «فضلهم علیهنّ» مىفرمود،
از آن ،برترى تمام مردان بر تمام زنان استفاده مىشد ،درحالىکه این مقصود نیست؛ زیرا
دور از واقعیّت است .چهبسا زنى که از هزار مرد برتر است(ر.ک؛ مغنیه ،1431 ،ج)311 :1
البته ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا بعض را به مردان نسبت داده و فرموده-
استِ «:بِ َا فَضَّ َل اللَّ ُه بَ ْعضَ ُه ْم َع ََل بَ ْع ٍ
ض »...در حالی که این بعض شامل زنان نیز میشود.
در جواب باید به این نکته توجه کرد که حکم روى به اصطالح «اعم اغلب» رفته-
است یعنى اگر نوع زنان و مردان را در نظر بگیریم ،برترى جسمانى و عقالنى مرد بر زن را
به خوبى مالحظه مىکنیم ولى ممکن است زنانى باشند که به مراتب از شوهران خود
قوىتر بوده و دارای عقل و درایت بیشترى باشند .در مقام قانونگذارى ،نمونههاى نادر را
در نظر نمىگیرند بلکه نمونههاى غالب را مالحظه مىکنند(ر.ک؛ جعفری ،بیتا،ج:1
.)341
بنابراین عدم ذکر ضمیر و مضاف الیه (بعض ) در قسمت دوم اشاره به این است
که برخی از زنان نیز بر مردان برتری دارند .چرا که اگر فقط مردان بر زنان فضیلت داشتند،
می فرمود (بما فضلهم اهلل علیهن) در حالی که کلمه (بعض) نشانۀ این است که همانطور که
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مردان در برخی امور بر زنان فضیلت دارند ،زنان نیز در امور دیگری بر مردان فضیلت
دارند(ر.ک؛ صادقی تهرانی ،1461 ،ج.)41 :3
همان طور که مردان بر بعضی از زنان تفضل دارند ،در برخی موارد زنان بر مردان
افضل هستند .همین امر تأیید دیگری بر اختصاص قوامیت به محیط خانه است زیرا در
صورتی که قوامیت مردان بر زنان یک امر مطلق بود و مسائل خارج از خانواده را نیز در بر
میگرفت ،واژه بعض در آیه به کار نمیرفت تا حکم عام اولیه را از عمیومیت خارج کند.

 .3-7قرینۀ منفصل آیات
یکی دیگر از قرائن بسیار مهم در تفسیر آیات ،استفاده از قرائن ناپیوسته لفظی است که در
آیات دیگر میتواند به فهم و تفسیر آیه مورد نظر کمک کند .با مراجعه به آیات قرآن
کریم و بررسی آن مشخص میشود که امور متعدد اجتماعی مانند کسب علم و معنویت،
اشتغال و کسب اقتصادی و همچنین فعالیت سیاسی از جمله اموری هستند که در قرآن
کریم به آنها پرداخته شدهاست که در زیر به برخی از موارد اشاره میشود.
یکی از مهمترین فعالیتهای اجتماعی زنان ،شرکت در امور فعالیتهای سیاسی
است .نمونه قرآنی از فعالیت زنان در عرصه سیاسی ،ملکه سبأ است که به عنوان حاکم از
جایگاه ویژهای برخوردار بوده و به عنوان زنی با درایت که اهل مشورت و تفکر و تعقل
َت
است ،از او یاد میشود .در قرآن کریم پیرامون مشورت او با بزرگان قوم آمدهاست« :قَال ْ
تق ِ
َاط َع ًة أَ ْم ًرا َحتَّى تَشْ َه ُدونِ »( نمل.)41 /
ِف أَ ْمرِي َما كُ ْن ُ
وِن ِ
يَا أَيُّ َها الْ َم ََلُ أَفْتُ ِ
از آن جایی که در ملل مختلف ،زنان دارای جایگاه اجتماعی نبودند ،بنابراین به
صورت غالب نمیتوانستند در امور مختلف سیاسی مشارکت داشته باشند .اما پس از اسالم،
به دستور خداوند متعال به برکت اقداماتی که پیامبر اکرم(ص) انجام دادند ،زنان نیز در
عرصه سیاسی حاضر شدند و به فعالیتهای چشمگیری اقدام کردند .اولین قدم زمانی بود

که پیامبر اکرم(ص) بر طبق آیۀ شریفۀ«يا أَيُّ َها ال َّنب ُِّي ِإذا جا َء َك الْ ُم ْؤ ِمناتُ يُبايِ ْع َن َ
ك َعَل أَنْ ال

ْن بِاللَّ ِه شَ يْئاً ( »....ممتحنه ) 11/با زنان بیعت کرد و وجود زنان در عرصه اجتماع را به
يُ ْ ِ
ْشك َ
رسمیت شناخت و زمینه را برای فعالیت سیاسی آنان فراهم نمود .بنابراین اگر شرایط جامعه
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به گونهای باشد که زن به راحتی بتواند در اجتماع حضور یابد ،از نظر اسالم و بر طبق آیات
قرآن هیچ مانعی برای فعالیتهای سیاسی اجتماعی او وجود ندارد.
عالوه بر این زنان در اسالم میتوانند در عرصههای اقتصادی فعالیت داشته باشند.
یکی از نمونههای اشتغال بانوان در قرآن کریم ،فعالیت اقتصادی دختران حضرت شعیب
علیه السالم است که به دلیل کهولت سن پدر با کمال متانت و حیاء به شغل شبانی مشغول

جا َءتْ ُه إِ ْحدَا ُه ََم َتَ ِ
َت إِنَّ
ح َيا ٍء قَال ْ
ِْش َع ََل ْاس ِت ْ
بودند .قرآن کریم درباره آنها میفرماید« :فَ َ

ج ِِ َي َ
ب َي ْد ُع َ
ت لَ َنا»(قصص )11 /در واقع این آیه عالوه بر اشتغال
ك أَ ْج َر َما َس َق ْي َ
أَ ِ
وك لِ َي ْ
دختران حضرت شعیب به شغل شبانی ،به نحوه حضور زنان برای اشتغال و تعامل صحیح با
مردان نیز اشاره میفرماید.
البته زنان عمدتاً در طول تاریخ نه تنها از حق مالکیت برخوردار نبودند بلکه به عنوان
مِلک دیگران نگریسته شده و به عنوان ارث به دیگران منتقل میشدند ،اما اسالم ،استقالل
اقتصادی زنان را به رسمیت شناخت و نسبت به فعالیتهای اقتصادی اعالم کرد که زنان
مانند مردان از حق مالیت برخوردار هستند و میتوانند اکتساب اقتصادی داشته باشند و با
این کار گام بلندی در تثبیت جایگاه اجتماعی زنان برداشت .خداوند متعال در قرآن کریم

يب ِم ََّم
يب ِم ََّم اكْتَ َسبُوا َو لِلنِّسا ِء ن َِص ٌ
با تکیه بر این حق میفرماید«:لِل ِّرجا ِل ن َِص ٌ

ب»(نساء )41/هر کسى چه مرد و چه زن بهرمندیش از کار و کسبى است که دارد.
اكْتَ َس ْ َ
بنابراین در مرحله اول میتوان چنین ادعا کرد که اصل قوّامیت مردان مانع بهرمندی زنان
در امور اقتصادی نیست.
در واقع حتی از نظرحق مالکیت و فعالیت اقتصادی ،وضعیت زنان در اسالم با عنایت
ویژه ای همراه است .زیرا بر اساس قوانین اسالم که برگفته از قرآن کریم است ،زنان از
استقالل کامل و آزادی در امور مالی برخودار هستند و میتوانند امالک شخصی خود را به
هر گونه که تمایل دارند ،مصرف کنند و هیچ کس نمیتواند بدون اذن زن ،در اموال او
تصرف نماید(ر.ک؛ محمدی.)11 :1411 ،
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بنابراین اسالم عالوه بر اثبات حق مالکیت اقتصادی برای زنان ،با اشتغال آنان زنان
هیچ گونه مخالفتی ندارد .فقط به دلیل اهیمت ویژهای که برای پرورش نسل آینده قائل
است ،اشتغال مادران را در صورت تعارض با ایفای نقش مادری ،تأیید نمیکند(ر.ک؛
بستان )31 :1411 ،البته در صورتی که اشتغال زن با حرمت و جایگاه او نیز در تعارض
باشد ،همسر او میتواند با تکیه بر اصل قوامیت و سرپرستی خانواده ،مانع فعالیت اقتصادی
او شود .چرا که با اشتغال زن ممکن است مصالح خانواده به خطر بیافتد .به طور مثال زمانی
که زنان برای رفع مشکالت مالی و فرار از فقر دست به کارهایی بزنند که شأن خود را
مورد آسیب قرار دهند.
عالوه بر فعالیت اقتصادی و سیاسی ،کسب امور معنوی از جمله ایمان ،عمل صالح و
علم آموزی نیز با گستردگی دنیای امروز به فعالیتهای اجتماعی مرتبط است .زنان نیز
همانند مردان میتوانند برای علم آموزی در اجتماع حضور داشته باشند .چرا که طبق

َب اَلْ ِعلْمِ فَرِيضَ ٌة َع ََل ك ُِّل ُم ْسلِمٍ َو ُم ْسلِ َم ٍة» (مجلسی،1304 ،
فرمایش پیامبر اکرم (ص) « طَل ُ
ج )61 :63طلب علم بر زنان نیز واجب است .قوامیت مردان بر زنان نمیتواند مانعی برای
علم آموزی زنان به عنوان یک فعالیت اجتماعی محسوب گردد.

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

ِك َو َبنا ِت َ
در آیه« يا أَيُّ َها النَّب ُِّي ق ُْل ِألَزْواج َ
ِن ِم ْن
ني َعلَ ْيه َّ
ني يُ ْد ِن َ
ك َو نِسا ِء الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ِن»(احزاب )11/برای حضور اجتماعی زنان گزارده شده است .زیرا لزوم استفاده از
َجالبِي ِبه َّ
حجاب برای زمانی است که زن بیرون از خانه و در حضور مردان است .به خصوص انتهای

آیه که به حکمت آن اشاره میفرماید «:ذلِ َ
ك أَدْىن أَنْ يُ ْع َرف َْن فَال يُ ْؤ َذيْ َن َو كانَ اللَّ ُه َغفُورا ً
َر ِحيَم»(احزاب )11/به این صورت که حجاب برای مصون ماندن زنان از آزار مردان در

ج امعه است .عالوه بر این آیات غصّ بصر ،پوشاندن زیورآالت و ممنوع بودن تبرج برای
زنان به همین منظور نازل شدهاست.
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 .8-7سیرۀ معصومان
عالوه بر آیات ،سیره معصومین به عنوان اولیاء الهی و الگوی رفتاری برای مسلمین میتواند
قرینه دیگری برای فهم بهتر آیات باشد .سیره معصومین از همان صدر اسالم تاکنون،
بیانگر جایگاه ویژهای برای زنان در عرصه فعالیت اجتماعی است .عالو بر حضور زنان در
بیعت با پیامبر(ص) که در قسمت قبل بیان شد ،تاریخ حضور فعالی برای زنان در زمانهای
مختلف در اجتماع به ثبت رساندهاست .مهمترین نمونه تاریخی ،حضور حضرت فاطمه
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
میشود و از طرف دیگر چون حاوی معارف نابی از علوم و معارف دینی است ،یک نوع
تعلیم و تدریس است(ر.ک؛ طبرسی،1304،ج.)13 :1
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
همسرش ،آن خطبه مفصل توحیدی را بیان کند(ر.ک؛ جوادی آملی.)403 :1416،
با تمسّک به سیره پیامبر اکرم(ص) میتوان عدم محدودیت زنان برای فعالیت
اقتصادی را به دست آورد .حضرت خدیجه (س) به عنوان یکی از تجّار موفق آن دوران،
فعالیت اقتصادی بسیار گستردهای داشتند و حتی پیامبر اکرم (ص) نیز برای مدتی به عنوان
عامل اقتصادی ایشان اقدام به تجارت میکردند(ر.ک؛ بیهقی ،1301،ج )10 :1در صورتی
که اگر فعالیت اقتصادی و تجارت برای زنان اشکالی داشت ،پیامبر اکرم (ص) هیپچگاه از
او به عنوان همسری شایسته که مال خود را در راه گسترش اسالم بخشید ،به نیکی یاد نمی-
کرد .بنابراین اسالم با فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان مخالفتی ندارد و قوامیت مردان نیز
مانعی برای آن نیست.
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 .9-7تفاوتهای طبیعی زن و مرد
یکی دیگر از دالیلی که باعث میشود اختصاص قوامیت به مردان در خانواده لحاظ شود،
وجود تفاوتهایی روانی و جسمی بین زنان و مردان است .اساساً وجود تفاوتهای روانی
و جسمی (روانشناختی و بیولوژیک) در انسان موجب تفاوت در کارکردهای اجتماعی او
می شود .به طور قطع برای زن و مرد در خانواده و جامعه،کارکرد متفاوتی وجود دارند .این
تفاوتها باعث میشود اهداف آفرینش از تفاوت این دو عملی گردد و جهان بشری بر
اساس اهداف ،دارای نظم و روند مطلوبتری باشد .به نظر میرسد عدم توجه به این
تفاوتها موجب بر هم خوردن نظم نسبی مزبور میشود و آرامش و سکون جامعه را بر هم
می زند .بر اساس همین دیدگاه ،برخی مفسران معقتدند قوامیت مردان به معنای سرپرستی
مرد در اداره امور زن و خانواده ایجاد میشود تا زنان با آرامش بیشتری بتوانند به تربیت
فرزند و اداره امور داخل خانه بپردازند.
بنا براین قوّام بودن به معنای سرپرستی مردان در این آیه بیانگر یک نوع وظیفه و
تکلیف آنان در قبال زنان است .به این معنا که مردان سرپرست زنان و عهده دار اداره
معیشت آنان هستند .این وظیفه بیان کننده یک نوع تقسیم کار بین زن و مرد در خانواده
است .در این تقسیم کار آن کسی که بهتر میتواند در خانواده و جامعه در معرکه زندگی
وارد نبرد شود ،مرد است و آن که بهتر میتواند آرامشدهندۀ دیگری باشد ،زن است و
این بهترین راه برای حفظ سالمت فرد و جامعه است؛ به همین دلیل است که خداوند
متعال ،زن را به عنوان یک آیت ،مایه آرامش و تسکین خاطر مرد معرفی میکند و چنین

ك ْم َم َو َّد ًة
ك ُنوا إِلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْينَ ُ
ك ْم أَ ْز َوا ًجا لِتَ ْس ُ
ك ْم ِم ْن أَنْف ُِس ُ
میفرمایدَ «:و ِم ْن آيَاتِ ِه أَنْ َخل ََق لَ ُ
َو َر ْح َم ًة»(روم.)11/

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

اَشو ُه َّن بِالْ َم ْع ُر ِ
وف»(نساء )11 /الزم است مرد در امور زندگی با همسر خود
شریفۀ« َو َع ِ ُ
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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.
این تقسیم کار در برترین خانواده این جهان به درخواست حضرت زهرا(س) نیز اجرایی
شد .وقتی پیامبر اکرم (ص) کارهای خارج از منزل را به عهده امام علی(ع) و کارهای
داخل خانه را به عهده ایشان گذاشتند ،آن را بهترین راه و مایه خشنودی فوقالعاده خود
دانستند(ر.ک؛ مجلسی ،1303 ،ج 11 :34و.)41
امام علی علیه السالم در توصیه خود به پسرش محمد حنفی به این تفاوت اشاره کرده

ف َع ْن َم ْع ِص َي ِة ا َللَّ ِه َع َِّ
ْت فَاضْ ُع ْ
ِيت فَاقْ َو َع ََل طَا َع ِة ا َللَّ ِه َو ِإذَا ضَ ُعف َ
و فرمودهاند « :يَا بُ َن َّي ِإذَا قَو َ
ت أَنْ الَ َتُ َل َ
ج ََملِ َها َو
َو َج َّل َو إِنِ اِ ْستَطَ ْع َ
ِّك اَلْ َم ْرأَ َة ِم ْن أَ ْم ِر َها َما َجا َو َز نَف َْس َها فَافْ َع ْل فَ ِإنَّ ُه أَ ْد َو ُم لِ َ
ت ِب َق ْه َر َمانَ ٍة فَدَا ِر َها َع ََل ك ُِّل َحالٍ َو
حانَ ٌة َو لَ ْي َس ْ
حالِ َها فَ ِإنَّ اَلْ َم ْرأَ َة َريْ َ
أَ ْرخَى لِ َبالِ َها َو أَ ْح َس ُن لِ َ
ص ُف َو َع ْيشُ َ
ك»(ابن بابویه ،1303 ،ج )116 :4اى فرزند عزیزم اگر قدرتى
ح َب َة لَ َها لِ َي ْ
أَ ْح ِسنِ ا ُّ
َلص ْ

در تو هست آن را در طاعت و فرمان خدا بکار بر ،و اگر ناتوانى در معصیت خداوند ناتوان
باش ،و چنانچه بتوانى همسرت را جز در امور مربوط به خودش اختیار ندهى همین کار را
بکن ،زیرا این براى جمال و بزرگوارى او بهتر است و هم براى آسودگى خاطرش و هم
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.

در واقع این روایت ،به یک امر عقالیی اشاره دارد و آن این است که نباید بیش از
حد توان افراد به آنان مسئولیت داد .زنان نیز به دلیل وضعیت احساسی و عاطفی خاصی که
دارند ،باید دارای مسئولیتی باشند که با توانایی جسمی آنها تطابق داشته باشد تا آسایش و
آرامش او را بر هم نزند .همین امر نشان میدهد آنچه باعث محدودیت اشتغال و فعالیت
اجتماعی زنان می گردد توانایی و روحیات متفاوت آنهاست نه قوامیت مردان(ر.ک؛
شاهدی :1411 ،ش.)3
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البته این نوع از تقسیم کار با فطرت خدادادی هر یک از زن و مرد نیز تناسب بیشتری
دارد به طوری که ذات او چنین فعالیتی را میپسندد .درواقع فطرت زن بر پایه عطوفت و
مهرورزی بیدریغ نهاده شده که با وظایف مرتبط با پرورش کودک و شئون خانهداری
متناسب است ولی فطرت مرد بر اساس صالبت و مقاومت نهاده شده که متناسب با وظیفه
حمایت همهجانبه از خانواده و انفاق بیدریغ او در حق آنان است(ر.ک؛ معرفت،1411،
ج.)361 :1
هر چند برخی از جامعه شناسان چنین تقسیم کاری را برگرفته از انتقال آداب و رسوم
و ارزشهای مرد ساالرانه به صورت نسل به نسل میدانند(ر.ک؛ استوارت میل:1433،
 ) 141ولی این تقسیم کار امری است که به قدمت تاریخ بشر است .در واقع تحقیقات
تاریخی که از انسانهای اولیه به دست آمده نشان میدهد که در دورانهای پارینه سنگی،
شکار حیوانات و گردآوری مواد غذایی به صورت سازمان یافته بر عهده مردان بود و زنان
نیز به گردآوری میوه و سبزیجات و غالت میپرداختند(ر.ک؛ شرمن ووود)131 :1463 ،
این موضوع به تأیید جامعه شناسان دیگری مانند دورکیم نیز رسیده و آنها معتقد هستند که
تقسیم کار جنسیتی بین زن و مرد بیش از آن که به عادات و رسوم ملتها برگردد ریشه در
تفاوتهای جنسیتی آنها دارد(ر.ک؛ دورکیم.)31 :1461 ،
بنابراین برای قضاوت درباره مفهوم قوّامیت و مانع بودن آن در فعالیت اجتماعی زنان،
باید نگاهی به تفاوتهای جسمی و روحی زن و مرد داشت و بر اساس این تفاوتها،
وظایف و مسئولیتهای هر یک از آنها را در خانواده در نظر گرفت .زنان روحیه لطیف و
حساسی دارند و برای تربیت فرزندان و مردان نیز با داشتن توان جسمی بیشتر برای کار در
جامعه و تأمین نیازهای خانواده خود مناسبتر هستند .بر این اساس و با لحاظ وجود این
تفاوت ها بین زنان و مردان ،قوامیت به معنای سرپرستی مردان در امور خانواده است که
وظیفه تامین مخارج خانواده را نیز بر عهده دارند.
در حقیقت وجود این تفاوتها به خصوص در غلبه عواطف بر عقالنیت در زنان
باعث شده که سرپرستی خانواده به مردان سپرده شود ولی این امر به معنای پذیرش سلطه
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مردان بر زنان نخواهد بود بنابراین نمیتوان دیدگاه جبرگرایانه را درباره قوامیت مردان به
اسالم نسبت داد زیرا بحث قوامیت مردان تبیینی کارکردگرایانه دارد و با توجه به
تفاوت های زنان و مردان به تقسیم کار در خانواده اشاره دارد(ر.ک؛ بستان )11 :1413 ،نه
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
اجتماعی زنان فراهم است.
بر این اساس و با توجه به مفهوم قوامیت و محدوده آن زن میتواند در امور اجتماعی
فعالیت داشته باشد تا جایی که بتواند به وظایف خانوادگی خود رسیدگی کند و سالمت
خانواده را در معرض خطر قرار ندهد اما در غیر این صورت مرد میتواند به جهت حفظ
ارکان خانواده و بر اساس اصل قوامیت که بیان شد ،مانع فعالیت اجتماعی زن شود .در واقع
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
زن نامحرم و تبادل احساسات و عواطف بین آنها در خارج از چهارچوب خانواده بشود .به
همین دلیل تقسیم کار جنسیتی در خانواده به این شکل برای وجود زنان و حفظ سالمت
جامعه نقش بسیار مؤثری میتواند داشته باشد.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به مطالبی که بیان شد میتوان به این نتایج دست یافت:
 . 1قوّامیت به معنای مسئول اقامه امور شخص دیگر است که بر اساس نظر مفسران به
معنای ابزاری در اختیار مردان است که به صورت مبالغهآمیزی باید در اداره امور همسر و
فرزند خود تالش کند تا وسایل آسایش آنها را فراهم نماید است.
 .1حکم الهی قوامیت برای این است که هر یک از زن و مرد با توجه به طبیعت و
فطرت خود به کاری که متناسب با خود اوست بپردازد ولی این به معنای سلب آزادی از
زن نیست و زنان همانند مردان میتوانند در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و علمی
مشارکت فعال داشته باشند.
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 .4قوّامیت مردان بر زنان محدود به محیط خانواده است و همۀ عرصههای اجتماعی را
در بر نمی گیرد تا بتواند مانع فعالیت اجتماعی زنان باشد فقط در برخی موارد که سالمت
خانواده درخطر باشد و یا انحرافی در خانواده ایجاد شود ،الزام آور شده و میتواند به
عنوان یک اصل ،مانع فعالیتهای اجتماعی زن بشود.
 .3بنابراین قوّامیت و سرپرستی مردان در اسالم با آنچه که در تصور برخی از افراد
مساوی با قدرت بی حد و حصر و سرپرستی بدون منطق است ،نه تنها هیچ گونه مطابقتی
ندارد بلکه از نظر قانونی نیز اسالم با اعمال قدرت مردانی که از موقعیت خود سوء استفاده
میکنند و عدالت بر زنان را زیر پا میگذارند ،به شدت برخورد میکند.
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