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  چكيده

 سورة نساء، در 34به آية شريفة با توجه  كه است مهمي مباحث از قواميت شوهر بر زن در خانواده

با . ندارد وجود نظر مفهوم و محدودة آن، اتّفاق در مورد گرفته است؛ اما قرار توجه ي مورداسالم عتيشر
توان دريافت كه رياست و  تعمق در آيات وحي و بررسي مباني عقلي و نقلي قواميت شوهر بر زن، مي

انواده، پذيرفتن مسئوليت مراقبت از همسر و فرزندان و توجه و رسيدگي به امور آنان در سرپرستي در خ
ي فطري مرد، بر دوش او ها ييتواناو  ها يژگيوجهت تأمين مصلحت و سعادت خانواده است كه به تناسب 

  . نهاده شده است

البتّه، فرهنگ . شوديث، بررسي مياز ديدگاه قرآن و حد مباني و ادلّة قواميت شوهر بر زن ،در اين مقاله
روابط زوجين در قرآن كريم، عالوه بر آن كه با هرگونه ظلم و ستم مخالف است، هرگز به دنبال آن نيست 

خواهان حقّ و حقوق خود  ، همچون دو مدعي در مقابل يكديگر قرار گيرند و)زن و شوهر(كه زوجين 
همچون مودت و گذشت و معاشرت به معروف همواره  هاي اخالقين فرهنگ، آموزهايباشند، بلكه در 
زوج بر زوجه، نظارت و رياستي  از اين رو، تحت لواي چنين فرهنگي، مفهوم قواميت. محوريت دارند

و در نهايت، باعث  بخشيدن به نظام خانواده، الزم و ضروري است است كه وجود آن براي دوام و انتظام
  . شود يمادتمند اي سالم و سعگيري خانواده شكل

  . قرآن كريم، ازدواج، قواميت، سرپرستي، فضيلت، خانواده :واژگان كليدي
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 طرح مسأله - 1

بسياري از مباحث ديگر قرار  ةيپادر مباحث حقوق خانواده، اولين موضوعي كه مبنا و 
 ة انسانيجامعخانواده نهادي كوچك، اما اساسي در . ة سرپرستي خانواده استلأمس رديگ يم

سان اجتماعات بزرگ، با مسائل مختلفي از قبيل اقتصاد، فرهنگ، اين اجتماع كوچك به. است
و الزم است يكي از اعضاي اصلي  شود يم رو روبهتربيت، نزاع و خصومت و جز آن، 

  . گيري نهايي را در موارد الزم بر عهده گيرد مسئوليت تصميم

اي قرار گرفته اين است كه مرد در خانواده، دهدر اين ميان، چيزي كه مورد ترديد يا انكار ع
هاي  بويژه در عصر حاضر، تحت تأثير جريان. دار اين مسئوليت سنگين معرّفي شود عهده

فكري نوپديدي چون فمينيسم و اصل تساوي حقوق زن و مرد و نظاير آن، اساس چنين 
سعي بر آن است كه با رو، در اين پژوهش  از اين. باوري در معرض خدشه قرار گرفته است

بسته در  زن بر پاية قرآن و حديث، توهمات و زنگارهاي نقش تبيين مباني تفوق شوهر بر
  . زمينه براي درك صحيح اين حقيقت فراهم گردد فكران زدوده شود و اذهان برخي روشن

ي به مواضع شرع و يا اين فرض كه رياست مرد نوع دارانهبجانبا نگاهي  برخي از مفسران
شايد همين امر موجب  و اند سلطه و امتياز است، در صدد توجيه موقعيت برتر مرد برآمده

با  آنها. فهمي اين موضوع مهم و حساس شده باشد برانگيختن حساسيت بيشتر تا سرحد كج
، آن را شود يمفرض اين كه قواميت و رياست مرد نوعي سلطه، فضيلت و امتياز محسوب 

كه چون خداوند به  اند كردهخدادادي مردان بر زنان در خلقت دانسته و بيان ناشي از برتري 
اند  مردان عقل و دانش و تدبير و توان زيادتري بخشيده است، آنان سزاوار اين موقعيت شده

ي نيز به پرداخت نفقه از سوي مردان به همسرانشان استناد ا هعد). 189 ، ص3 تا، ج  ي، بيطوس(
 اند كرده

رازى، فخر  /211، ص2ج، 1419، مقداد فاضل /69، ص3ج، 1372 طبرسى، . ك.ر(
  ). 348، ص5، ج1408 رازى،  ابوالفتوح /505، ص1، ج1407 زمخشرى،  /70، ص10، ج1420

اين مقاله بر آن است تا با استناد به آيات محكم الهي و احاديث موثّق، به دو سؤال ذيل 
يت و رياست مرد در خانواده قابل برداشت است؟ و آيا آيا از آيات و روايات، قوام: پاسخ دهد

  ؟شود يمقواميت و رياست مرد نوعي سلطه، فضيلت و امتياز براي او محسوب 

   مقدمه - 2

اند و  و در انسانيت و كماالت انساني برابر و مساوي اند شدهزن و مرد از يك گوهر آفريده 
گونه كه در دو آية  منظور نشده است، هماندر آفرينش هيچ مزيتي براي مرد نسبت به زن 
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 )... واحدة نفْسٍ من مخلَقَكُ يالَّذ ربكُم اتقُواْ الناس اهيأَي(: شريفة زير، اين نكته بيان شده است

. از پروردگارتان پروا كنيد، هم او كه شما را از يك نفس يگانه بيافريد! ؛ اي مردم)1/ 4: النساء(

 لَقَبائ و شعوبا مجعلْناكُ و  يثأُن و ذَكَرٍ من مخلَقْناكُ إِنا الناس اهيأَي(: آية ديگر، آمده استدر 
 شما ما، مردم اى؛ )13/ 49: الحجرات( )خبِري عليم اللَّه إِنَّ كُماأَتقَ اللَّه عند مأَكْرمكُ إِنَّ لتعارفُواْ

 ها نيا( بشناسيد را يكديگر تا داديم قرار ها قبيله و ها تيره را شما و آفريديم زن و مرد يك از را

 آگاه و دانا خداوند. شماست باتقواترين خداوند نزد شما ترين گرامى. )نيست امتياز مالك

  . است

بر اساس قرآن كريم، مرد و زن در اصل خلقت و روح انسانيت برابرند و تنها مالك ارزش 
البتّه، برخي از .  ... برتري افراد، اعم از مرد و زن، تقوا و پرهيزگاري است و نه جنسيت وو 

ترين دندة مرد  روايات دربارة آفرينش زن و مرد حكايت از آن دارد كه خداوند زن را از پايين
. )188 و 112 صص، 11، ج1403مجلسي، ( تيا حوا را از دندة چپ آدم خلق كرده اس آفريده

بار دربارة زنان ساز برداشتي تأسفونه روايات موجب پندار مزيت و فضيلت مرد و زمينهاينگ
  .شده است

، دليل روشن و اساس محكمي ندهست قرآنبايد دانست چنين رواياتي كه مخالف صريح 
بر فرض، اگر از اين . و يا از جهت داللت، ناتمام باشند يميا از لحاظ سند، نارسا «ندارند؛ زيرا 

ا آن را ب توان ينمدو جهت، تام باشند، چون مسألة مورد بحث يك امر تعبدي محض نيست، 
  . )36، ص1381آملي،  جوادي( »يك دليل ظني غير قطعي ثابت كرد

شده و مسلّم است و بر  در دين اسالم مساوات و برابري مرد و زن در خلقت، امري پذيرفته
وق و تكاليف اين دو، جز در مواردي خاص ، حقكلّي و اصل مسلّم ةاساس همين قاعد

عوده، ( تمساوي و مشترك قرار داده شده اس) همچون مسائل خانوادگي، جهاد و ارث(
ي خاص و موردي در برخي ها اختالفهمين منتها، بايد توجه داشت كه ؛ )27، ص1418

دو و بر  ي طبيعي و ساختاري آنها تفاوت زاحكام و حقوق و تكاليف مرد و زن، برخاسته ا
اين تفاوت حكيمانه در نظام طبيعت امري مطلوب، بلكه الزم و . پاية حكمت و مصلحت است

  . شود يمضروري است و رمز بقاي حيات و ايجاد نظام احسن محسوب 

پروردة حكيمي  كه در نگرش اسالم، نظام آفرينش و جهان طبيعت، دست توضيح اين
ي و تسخير متقابل موجودات، بر اساس مند رهبهداناست كه آن را براي نظم و هماهنگي، 

 أَهم(: ديفرما يمقرآن كريم . هاي مدبرانه ايجاد كرده استي حكيمانه و اختالفها تفاوت
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 درجات ضٍبع فَوق بعضهم رفَعنا و الدنيا الْحيوة ىفِ هممعيشت مهبين قَسمنا نحن ربك رحمت يقِْسمونَ

 رحمت آنان آيا؛ )32/ 43: الزخرف( )معونَجي مما رخي ربك رحمت و سخرِيا بعضا بعضهم لِّيتخذَ

 و كرديم تقسيم ميانشان در دنيا حيات در را آنها معيشت ما كنند؟ مى تقسيم را پروردگارت
 رحمت. )نمايند تعاون هم با و( نندك رمسخّ را يكديگر تا داديم برترى بعضى بر را بعضى

  . است بهتر، كنند مى آورى جمع آنچه تمام از پروردگارت

اساس، خداوند موجودات را با شرايط گوناگون و استعدادهاي متفاوت و متقابل، بر اين 
آفريد تا تسخير دو جانبه و استفادة متقابل و هماهنگي مطلوب ميان موجودات در طبيعت 

آفريد، بطور قطع، نظام قرار شود؛ چه، اگر همه را در يك سطح از استعداد و توانايي، ميبر
  ). 368، ص1381آملي،  جوادي(شد هستي متالشي مي

انديشي و  ي طبيعي و اختالفات جسماني و رواني زن و مرد نيز بر مبناي حكمتها تفاوت
ن و مرد با وجود ز). 75-74صص، 1347نوري،  /59، ص1418وصفي، ( تمصلحت اس

ي معنوي و اشتراك در بسياري از احكام و وظايف، از ها ارزشتساوي در گوهر انسانيت و 
اين اختالف در احكام بر اساس حكمت و . اند گشتهحقوق و تكاليف خاصي نيز برخوردار 

 . )371، ص3، ج1374، شيرازى كارمم( تمصلحت و با رعايت موازين عدالت بوده اس

  اسيشن مفهوم - 3

رياست كه در اين پژوهش  مناسب است قبل از شروع در بحث، مفاهيم قواميت، واليت و
  . مفهومي و مصداقي هريك معلوم شود ةگيرند تا گستر نقش ويژه دارند، مورد بررسي قرار 

  قواميت -1- 3

مصطفي، (در لغت، به معناي اشراف بر امر يا مال، واليت امر  است كه »قَوم« مادة از» قوام«
، محافظت كردن و )372، ص2، ج1421جي،  قلعه(، حمايت و سرپرستي )768، ص1989

كلّي،  بطور. )690، ص1412راغب، ( ترعايت مصالح فرد، عزم و اراده بر انجام يك كار اس
؛ زيرا طبعاً، سرپرست مصالح افراد را رعايت گردد يماين معاني به حمايت و سرپرستي باز 

  . اشراف دارد هانآكند و بر  مي

در اصطالح، كسي است كه خودش به تنهايي و بدون تكيه بر ديگري، در رسيدگي » قوام« 
صطفوي، م( دكند و به تدبير امور زن و برآوردن نيازهاي او اشراف دار به امور ديگران اقدام مي

  . دار شدن كاري است جامع اين معاني تصدي امر و عهده. )382، ص9، ج1385
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 نظر مورد شيء از بسيار  مراقبت و  دقّت با  شخصي كه است، به معناي  مبالغه   غةصي قوام 

 تدبير از همين معني است؛ زيرا مردان به )34/ 4: النساء( كند و واژة قوامون  محافظت خود

افرادي   ايمعن  به »النساء يعلَ قَوامونَ«به عبارت ديگر، . كنندو اقدام مي قيام و خانواده زنان امور
ابن منظور، . ك.ر(گيرند  را برعهده ميخود اصالح امور زنان  مسئوليت محافظت واست كه 

كه در قرآن كريم آمده جمع قوام است و آنان شوهراني  »قوامون« واژة ).497، ص12 ، ج1414
 . هستند كه در تدبير امور و برطرف كردن نيازهاي زنان، اشراف دارند

  واليت -2- 3

است و بدين معناست كه دو چيز در  »ولي«از مصدر ) به فتح واو( اليتوواژة بي، در عر
به  )885، ص1، ج1412، راغب(، اي نباشدكنار هم آن چنان قرار گيرند كه ميانشان فاصله

، 4تا، ج فيروزآبادي، بي(همين مناسبت، اين كلمه در قرب و نزديكي، نصرت و ياري دادن 
، فراهيدى( پيمان شدن، آزاد شدن و آزاد كردن هم ،)407، ص15ج ،1414، منظور ابن/ 404ص

كار رفته است؛ زيرا در تمام اين موارد، نوعي همراهي و اتّصال برقرار  به )365، ص8، ج1410 
يافتن و تسلّط پيدا  به معناي امارت، سلطنت، دست )وِاليت( و همين كلمه به كسر واو است

 ابن /455، ص1ج ، 1375، طريحى( تري استعمال شده اسداري كا عهده وكردن، تصدي امر 

 .)1620، ص1385معين، / 407، ص15، ج1414، منظور

سلطنت بر غير به دليل عقلي يا شرعي است؛ چه بر جان باشد، «در اصطالح فقهاء، واليت 
  ). 210، ص3، ج1403بحرالعلوم، ل آ( »وچه بر مال يا هر د

ده است نوعي هماهنگي وجود دارد و در مجموع، در تعاريفي كه براي واژة واليت آم
 . امور ديگري است ةبه معني اختيار ادار» واليت«

  رياست  -3- 3

ابن منظور، ( برگرفته از رأس به معناي سر، در لغت به معناي مهتر، سرور» رئيس«واژة 
بزرگ، پيشوا، سرپرست، آنكه در رأس  ،)419، ص1جتا،  بي، پور فيص/ 92، ص6، ج1414

تا،  فيروزآبادي، بي(آمده است  »مآقاي قو«و ) 575، ص1385معين، ( داره يا كاري قرار داراد
را به حكومت، سروري، فرماندهي، فرمانروايي، » رياست«از سوي ديگر، . )225، ص2ج

 ).12453، ص8، ج1377هخدا، د( اند كردهسرداري، ساالري، مهتري، رهبري و زعامت معني 
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 محقق( است» گيري نهايي در امور خانواده و مراعات مصالح آنتصميم«در اصطالح، اين واژه 

  ). 288، ص1372داماد، 

  با قواميت تفاوت واليت و رياست -3-3-1

شود؛ بدين ترتيب  شدن مفهوم واليت و رياست، تفاوت آن با قواميت مشخّص مي با روشن
ن و نفس اشخاص محجور و كه موضوع واليت، اموال، حقوق مالي و حتّي امور مربوط به جا

آميز در امور  گونه تصرّف مصلحتة قانوني، حقّ هرندينماعلَيه است و پدر به عنوان  مولّي
كه قواميت شوهر بر زن صرفاً، در جهت  در حالي. عليه خود را دارد فرزند محجور يا مولّي

بط زوجيت را حمايت، مراقبت و رعايت مصالح زندگي مشترك است و موارد خارج از روا
اموال و ة شود؛ زيرا زن از آزادي اراده و اهليت و اختيار كامل براي تصرّف و ادار شامل نمي

 مما نصيب للرجالِ(: فرمايد امور شخصي خويش برخوردار است، چنانكه قرآن كريم مي

 آورند مى دست به آنچه از نصيبى انمرد؛ )32 /4: نساءال( )اكْتسبن مما نصيب للنساِء و اكْتسبوا

  . )شود پايمال هيچيك حقوق نبايد و( نصيبى نيز زنان دارند، و

واليت : توان گفت ياد كرد؛ بلكه مي» واليت«بنابراين، نبايد از رياست شوهر بر زن با عنوان 
نيز در  تر از قواميت شوهر بر زن است ـ هرچند واليتتر و گسترده پدر بر فرزند بسيار عميق

 . جهت حمايت و حفظ رعايت مصلحت افراد محجور خانواده است

 مباني قواميت شوهر بر زن  - 4

ها و براي  ها و مكان يكي از امور مسلّم در دين اسالم، داشتن شريعتي جامع در همة زمان
بدين جهت، دانشمندان اسالمي بر اجتهاد و استنباط احكام از منابع آن، . هاست عموم انسان

جانبه و عاري از سليقة شخصي، احكام را از منابع،  و با نگرشي فني، همه همت گماشتند
  . استنباط كردند

، »سنّت«و » كتاب«، مباني و ادلة رياست مرد بر زن در خانواده در دو بخش در ادامه مقاله
  . گيرد مورد بررسي قرار مي

  كتاب -1- 4

ه نازل شده كه فقها و مفسران براي اثبات رياست در قرآن آيات متعددي در مورد احكام خانواد
  .گيرند كه در ادامه، مورد بحث قرار مي اند مرد و سرپرستي او بر خانواده، به آنها تمسك جسته
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  قواميت ةآي - 1-1- 4

 أَموالهِم من قُواْأَنفَ بِما و بعضٍ  يعل بعضهم اللَّه فَضلَ بِما النساِء يعلَ قَوامونَ الرجالُ(

افَالصحالاقَ تاتنِت ظَاحافبِ تيا لِّلْغظَ بِمفح اللَّه و ىالَّات افُونَتخ نهوزشن نظُوهفَع و نوهرجىفِ اه 
؛ )34/ 4: النساء( )كَبِريا عليا كانَ اللَّه إِنَّ سبِيالً نهِعلَي تبغواْ فَلَا أَطَعنكُم فَإِنْ اضرِبوهن و الْمضاجِعِ

 براي) اجتماع نظام نظر از( خداوند كه هايي برتري سبب اند، بهزنان نگهبان و مردان، سرپرست

 مورد در( اموالشان از كه هايي انفاق علّت به و است داده قرار ديگر بعضي به نسبت بعضي

 و ، اسرار)خود همسر( غياب در و اندمتواضع كه ندهست صالح، زناني زنان. كنند مي) زنان
 از دسته آن) اما( كنند؛ و مي داده، حفظ قرار آنان براي خدا كه حقوقي مقابل در را او حقوق

 ، در)نشد واقع مؤثّر اگر و( دهيد اندرز و داريد، پند بيم مخالفتشان و سركشي از كه را زنان

 انجام به ها آن كردن وادار عمل، براي شدت جز راهي چهي اگر( و نماييد دوري ها آن از بستر

 آنها بر تعدي براي كردند، راهي پيروي شما از اگر و كنيد تنبيه را ها ، آن)نبود وظايفشان

  .است بزرگ و خداوند، بلند مرتبه) بدانيد. (نجوييد

نزد  مردي بود كه همسرش را كتك زد؛ زن براي دادخواهي به جريانسبب نزول اين آيه 
احدى، و( دسپس، اين آيه نازل ش. رفت و تقاضاي قصاص شوهرش را نمود) ص(پيامبر اكرم 

آيه «: در مورد جزئيات ماجرا نيز آمده است). 148، ص3، ج1405 جصاص، / 155، ص1411
زهير كه هر دو از انصار بودند، نازل  در مورد سعد بن ربيع و همسرش، حبيبه دختر زيد بن ابي

ليل آن اين بود كه حبيبه از همسرش نافرماني كرد و او نيز وي را كتك زد و د. شده است
رفتند، آن ) ص(حبيبه و پدرش براي اعتراض به نزد پيامبر . صدمة بدني بر او وارد نمود

تواني شوهر را قصاص كني؛ اما وقتي كه براي قصاص از جاي برخاستند،  مي: حضرت فرمودند
يد، جبرئيل آمده و اين آيه را بر من نازل فرموده است و خواست و برگرد: پيامبر اكرم فرمودند

فخرالدين (» رفع گرديد) زن از شوهر(ارادة خدا بهتر است و بدين ترتيب، حكم قصاص 
شيعه و سنّي،  مشهورمفسران اغلب ). 17، ص3، ج1336كاشاني، / 70، ص10، ج1420رازي، 

طوسي، . ك.براي نمونه، ر( اند جمال نقل كردهسبب نزول آيه را به همين نحو، بروشني يا با
  ). 506، ص1، ج1407زمخشري، / 348، ص5، ج1408رازي،  ابوالفتوح/ 189، ص3تا، ج بي

 است كه حقوق و تفسير، فقه در مردان و زنان روابط فهم در كليدي جمله آيات اين آيه از

 پيرامون مفسران گستردة هاي بحث رغمعلي گرفته است؛ ولي مفسران قرار توجه مورد بسيار

 و اند است، پرداخته آيه اين اصلي برداشت كه خانواده رياست مسألة به كمتر پيشين آن، فقهاي
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اي ندارد؛ به گونه فقهاعموم  نظريات و آراء بين در را خود به مختص و ويژه جايگاه بحث اين
 آن به اياشاره...  و ضاءنكاح، طالق، ق مباحث پراكنده، در و گذرا صورت صرفاً، به كه

 از زدايي ابهام و بحث اين طرح ضرورت به توجه با معاصر فقهاي از البتّه، برخي. اند داشته

با توجه به آراي مفسران و با . اند پرداخته مسأله اين امروزي، به جامعة در آن زواياي برخي
و نظريات ارائه شده،  )النساِء علی قَوامونَ اَلرجالُ( :دقّت در احاديث وارده دربارة عبارت

  :شودتبيين و بررسي مي هاي موجود در اين زمينهديدگاه

اي اند، بدون آن كه اشاره دار شدن هزينة زندگي زن معنا كرده برخي قواميت شوهر را عهده
 ليكن با اندك تأملي،؛ )2، ص6، ج1387وسي، ط( دبه قيام و اشراف مرد بر زن داشته باشن

شود كه اين نظريه به مراد واقعي آيه نرسيده و به جاي بيان مفهوم كلمه، به آثار و روشن مي
  . ستالوازم آن اشاره كرده 

، 2، ج1419اضل مقداد، ف( واليتصورت  در بعضي از متون فقهي يا تفسيري، قواميت به
، 1377، برسىط( سيطره، سلطه و برتري مرد بر زن، )5288، ص1407زمخشري، / 211ص
زمخشرى،  /311، ص1، ج1413املى، ع/ 475، ص1، ج1424حسينى شيرازى، / 207، ص1ج

معنا شده است و برخي ديگر با توجه به ، )256، ص2، ج1419 كثير،  ابن/ 505، ص1، ج1407
بودن مرد را نوعي تكليف و مسئوليت تبيين كرده، آن را به  ارزش و كرامت انساني زن، قوام

تسلّط، رهبري و رياست او را در  و اند گرفته نظر درتي، مديريت و حمايت معناي سرپرس
  . )24، ص2001ميسر، / 39، ص7، ج1365تهرانى،  ادقىص( اند راستاي آن، توجيه كرده

بودن مرد را به سرپرستي، مسئوليت و حمايت برگردانيده و  ديدگاه اخير، كه رياست و قوام
كه به » قوام«رسد؛ زيرا با معناي لغوي  تر به نظر ميدهنه حكومت، سلطه و واليت، پسندي

تر است و بخوبي با اوضاع باشد، سازگار معناي قيام به امر، حمايت، سرپرستي، حفظ و رعايت 
  . و شرايط و مقتضيات خانواده و اعضاي آن، مطابقت دارد

داماد،  حققم( »يسرپرست«براي شوهر، عنوان  »رياست«رو، جمعي حتّي به جاي واژة  از اين
 )71، ص1373، پوريدرش( »تمديري«يا  )370، ص3، ج1374كارم شيرازى، م /288، ص1372
بيشتر، حكايت از بعد تكليفي اين » مدير«اند؛ چه واژة سرپرست و بويژه، عنوان  كار برده را به

البتّه، . ساندر كه عمدتاً جنبة برتري و امتياز را مي» رياست«برخالف لفظ  ـ   موقعيت مرد دارد
كارگيري الفاظ نيست، بلكه مهم روشن  بايد توجه داشت كه محور بحث ما نوع واژگان و به

  . كردن مفهوم و بيان محتواي اين موقعيت مرد است
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در لسان عرب، اگر مادة قيام با . آمده است» علي«با حرف جرّ » امونقو«در اين آيه، واژة 
بودن مرد بر  قوام. ي اختيار و سيطره بر متعلّق آن خواهد بوداستعمال شود، متضمن نوع» علي«

در آية » علي«با » قيام«زن نيز اگرچه متضمن نوعي تسلّط و اشراف است، ليكن تركيب مادة 
و به اختصار به سرپرستي، حمايت، محافظت و  شريفه، با نوعي نظارت و مراقبت همراه است

قوامون يعني مردان بر امور «: برخي تفاسير، آمده است گردد؛ چنانكه در رعايت مصالح باز مي
 حكيم(» نمايند كنند و از آنها با رعايت و مراقبت كامل، محافظت مي زنان ايستادگي مي

 تپس، قواميت مراقبت نيكو و حراست شايسته از زنان اس). 197، ص2، ج1390 خسروى، 
   .)36، ص7، ج1365تهرانى،  ادقىص(

اي خبري است؛ ولي در واقع در مقام جمله كه آنبا  )النساِء علَی قَوامونَ اَلرجالُ(جملة 
قرآن به «. )545، ص1388وادي آملي، ج( دخوان انشاء، مردان را به تصدي اين مسئوليت فرامي

تو سرپرستي زن و منزل را به : گويد تو تحت فرمان مرد هستي، بلكه به مرد مي: گويد زن نمي
اگر آيه را به صورت تبيين . زيرا آسايش و آرامش زندگي مرد، در خانه است؛ »عهده بگير

يا أيها «؛ يعني )النساِء علی قَوامونَ الرجالُ(شود كه  روشن مي، وظيفه بيان كنيم نه اعطاي مزيت
، 1381آملي،  واديج( اي مردها، شما به امر خانواده، قيام كنيد : يعني؛ »الرِّجالُ كُونُوا قَوامينَ

کُونواْ (: طور كه براي اجراي مسائل قضايي، قرآن به ما امر كرده است كه همان )392ص
  . )135/ 4: النساء( )هقَوامني بِالْقسط شهداء للّ

هاي مرد،  به دليل ويژگي... «: برخي از دانشمندان اهل سنّت نيز در اين راستا گفته است
اي بر دوش او قرار داده وظيفه... خانواده را براي مرد قرار داده است و  خداوند حقّ رياست بر

 »ترين قيام نيكو براي برآورده ساختن نيازهاي خانواده باشد شده تا خانواده را اداره كند و مهم

  . )76، ص2009فخري،  ميلج(

هدف . يتر است تا به اجراي حق شخصدادن يك وظيفة اجتماعي شبيه رياست مرد به انجام
مرد رئيس خانواده است؛ زيرا بهتر . خداوند در اين آيه، برتري دادن شوهر بر زن نيست

  . برِ مطلق تواند مسئوليت ادارة آن را به عهده بگيرد و زن معاون و همكار اوست و نه فرمان مي

انتخاب  حكمت كند، به مي بيان را شوهر رياست و سرپرستي اصل كهآن از بعد شده ياد آيه
 أَنفَقُواْ مبا و بعضٍ علی بعضهم اللَّه فَضلَ بِما... (: فرمايد مي و كرده اشاره مرد به عنوان سرپرست

نم هِمالواين بخش از آيه و تبيين چگونگي برتري مردان  در خصوص. )34/ 4: النساء( )... أَم
  :شود ده كه به بيان آنها پرداخته ميهايي از سوي مفسران و فقها مطرح ش بر همسرانشان، ديدگاه
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4 -1-1 -1- تصميم  و رأي سنبرتري در علم، ح 

بسياري از مفسران معتقدند كه مردان از لحاظ علم، حسن رأي و تصميم، بر زنان برتري 
/ 189، ص3تا، ج طوسى، بي/ 72، ص4، ج1378، طيب /19، ص3، ج1336اشانى، ك( دارند

  .)87، ص1، ج1416محلى و سيوطي، 

اند  اثبات اين مسأله احتياج به دليل دارد و معتقدان به اين رأي، دليل قابل قبولي ارائه نكرده
از سوي ديگر، بسياري زنان هستند كه در طول . شود و صرف ادعا، باعث پذيرش مطلب نمي

در  چنانكه، از بسياري از مردان برتر بوده و هستند...  تاريخ، همواره در علم، حسن رأي و
تصميم و برتري زناني چون آسيه؛ همسر فرعون، مادر حضرت موسي، ، رأي رآن كريم، حسنق

/ 66: التحريم( بوضوح قابل مشاهده است) س(و خود آن حضرت ) س(حضرت مريم  مادر

  ). 35/ 3: ؛ آل عمران11-7/ 28: ؛ القصص11-12

  برتري در تعقّل -2- 1-1- 4

منظور از تعقل . اند ني قوة تعقل در مردان دانستهبرخي برتري مردان بر زنان را ناشي از فزو
، 4، ج1417باطبايى، ط( تبودن زنان اس گرايي و احساسي گرايي مردان در مقابل عاطفه انديشه

 .)355، ص2، ج1377قرشى، / 343ص

شود، ولي  در نقد اين نظريه كافي است توجه كنيم كه هرچند تعقّل، برتري محسوب مي
د كه اين ويژگي اصالً، در آنها نمودي ندارد؛ ثانياً، براي سرپرستي بسياري از مردان هستن

خانواده و رياست موفّق در اين نهاد كوچك، هرگز تعقّل كافي نيست و بايد نيروي عاطفه به 
آميز باشد؛ زيرا اساس تشكيل خانواده از ديدگاه  آن ضميمه شود تا اين سرپرستي موفّقيت

 و إِلَيها لتسكُنوا أَزواجاً أَنفُِسكُم من لَكُم خلَق أَنْ آياته من و(: اسالم، رحمت و مودت است
 خودتان جنس از همسرانى اينكه او هاى نشانه از و؛ )21 /30: الروم( )رحمةً و مودةً بينكُم جعلَ

 اين در .داد قرار حمتر و مودت ميانتان در و يابيد آرامش آنان كنار در تا آفريد شما براى

ثالثاً، اگر تعقل براي مردان برتري محسوب ؛ كنند مى تفكّر كه گروهى براى است هايى نشانه
شود؛ با  شود، عاطفه نيز براي زنان مخصوصاً، براي پرورش و تربيت فرزند برتري محسوب مي

ن خانواده و حتّي گرايي در زنان نباشد، چه كسي فرزندا اين استدالل كه اگر اين نيروي عاطفه
 بخشد؟ دهد و آرامش ميخود مرد را تحت اين نيروي انساني، پرورش مي
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  برتري در قدرت بدني -3- 1-1- 4

اند كه مردان در قدرت و توان بدني  برخي برتري مردان بر همسرانشان را در اين امر دانسته
، 1417باطبايى، ط( بشوندهاي زندگي  سختي و توانند متحمل مشقّات بر زنان برتري دارند و مي

  ).  370، ص3، ج1374مكارم، / 343، ص4ج

خداوند متعال به عنوان . مردان در قدرت بدني امري قابل انكار نيست البتّه، برتريِ نوعي
يك امتياز فطري و طبيعي، اين زيادت را براي مردان قائل شده كه برخي از آنان نسبت به 

رند و قرآن كريم نيز در بيان تفضيل، اين قاعدة كلّي را برخي از زنان، قدرت بدني بيشتري دا
زيرا ممكن ؛ )34/ 4: النساء( )بعضٍ علی بعضهم اللَّه فَضلَ بِما... (: بيان كرده و فرموده است

است زناني يافت شوند كه به عللي، بر برخي از مردان از نظر قدرت بدني، برتري داشته باشند، 
  . اعدة كلّي طبيعي، مردان نيرومندترندولي بر اساس يك ق

توانند نقش سرپرستي خود را بهتر ايفا  با داشتن قدرت روحي و بدني بيشتر، مردان مي
اي را ي ويژهتگريحماكنند؛ يعني در صورت بروز خطرات احتمالي براي زن و فرزندان، نقش 

بر اثر فزوني در قدرت  برعهده گيرند و نيز در تالش براي كسب روزي و امرار معاش، مردان
در ضمن اين كه در صورت ظهور شكنندگي در . بدني، شكنندگي كمتر و تحمل بيشتري دارند

كاهد؛ ولي اين امر ظرافت و لطافت زن را از بين  چهرة ايشان، چندان از جذابيت آنان نمي
  . كند مي تر برد و داشتن قدرت بدني بيشتر مسئوليت او را نيز سنگين مي

شريفه  ةقبل خود در آيماجملة راين، مسألة فزوني قدرت بدني در اين معنا نه تنها به بناب
يعني مفهوم قواميت به معناي ياد شده در ارتباط كامل است، بلكه با جملة پس از خود نيز كه 

  . كند ارتباط تام دارد هزينه كردن از مال را مطرح مي

  )كمال صوم، نماز جمعه، نماز عيدينجهاد، ( برتري در اعمال عبادي  -4- 1-1- 4

معتقدند زنان از آن جهت كه عادت ماهانه دارند و براي مدتي از اعمال عبادي  برخي
مانند و نيز با توجه به آنكه در روايات، زن را از عبادت در دوران عادت معاف  محروم مي

  ). 18، ص3، ج1336اشانى، ك( اند، مردان داراي برتري هستنددانسته

هرچند عبادت در ايام عادت از زنان برداشته شده؛ ولي ن نظريه قابل نقد است، زيرا اي
اي در آية شريفه وجود ندارد كه  قرينهبعالوه، . توانند بجاي آن، به ذكر الهي مشغول شوند مي

  . بتوان موارد فضل و كمال را مطابق با فرضيه چهارم تصور كرد
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  قصاص و اختيار طالق ،دت، حدودبرتري در جهاد، قضاء، شها -5- 1-1- 4

- كنند و طالق در دست آناي از آن جهت كه مردان در امر جهاد يا قضاوت شركت ميعده

هايي  هاست يا در مقام اجراي حدود و قصاص، داراي امتيازاتي نسبت به زنان هستند، برتري
  .)505، ص1ج ،1407زمخشري، (اند  براي مردان بر زنان و قيام به امور ايشان قائل شده

در برابر اين ديدگاه، ممكن است گفته شود اين امور ارتباطي با جريان قواميت مردان بر 
تواند مثالً، در مسند قضاوت بنشيند و دربارة مردم  مردي مي كه نيا. كند همسرانشان پيدا نمي

نسبت به  تواند، ارتباطي با رفتارهاي خانوادگي و جريان سرپرستي مرد حكم براند و زن نمي
شود كه خداوند حكم به قواميت  در اسالم، باعث قواميت شوهر نمي اين امورو  زن ندارد

كنندة معاش خانواده  بلكه بالعكس، چون مردان سرپرست و تأمين؛ شوهر بر زن نموده باشد
 . هستند، برتري بر ايشان در نظر گرفته شده است

اجراي حق طالق بدست مردان ارتباطي  همچنين، وجوب حضور مردان در مقام جهاد يا
  . با سرپرستي شوهر نسبت به زن در زندگي خانوادگي ندارد

  برتري در واليت -6- 1-1- 4

اند؛ دانند، آن را معلول امر واليت در مردان دانسته كساني كه قواميت مرد را تسلط بر زن مي
همين امر را دليل تفضيل مرد  گويي كه آنان تسلّط مرد بر زن را نوعي واليت قلمداد كرده و

  ).87، ص1، ج1416حلى و سيوطي، م( دان دانسته

چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد، قواميت مفهومي غير از تسلّط يافتن بر زن دارد، به اين 
ثابت و مداوم و با تمام قوا، به نگاهباني، حمايت و تدبير در امور  بطورمعنا كه مردان با اراده، 

بصراحت ، »قَوامون«با اين تعريف براي . گاه همسرانشان هستندپردازند و تكيهميزنانشان 
را به معناي برتري در واليت در  )بعض علی بعضهم اللَّه فَضلَ بِما( تفضيل در جملة توان نمي

. كند رد مي به عنوان استثنا، اين معنا را )بعض علی بعضهم(ـ خصوصاً، كه قيد  نظر گرفت

توان گفت بعضي از زنان هم ممكن است يافت شوند كه بر شوهران  كه آيا مي توضيح، اين
با آية شريفه  ،خود واليت داشته باشند؟ و چون چنين استثنايي قابل قبول نيست در نتيجه

  .كند انطباق پيدا نمي
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  برتري در نبوت -7- 1-1- 4

ميت ايشان وجود امر نبوت در ميان مردان دانسته يكي از علل برتري مردان بر زنان و قوا
نبوت تنها در ميان مردان اتّفاق افتاده و در طول تاريخ در ميان  ةشده است؛ بدين معنا كه مسأل

  .)256، ص2، ج1419كثير،  بنا( تزنان، نبي و رسولي ظاهر نشده اس

نيستند تا از اين جهت، همة مردان داراي مقام نبوت  زيرااين نظريه قابل پذيرش نيست؛ 
تفضيل بايد . صاحب فزوني يا برتري باشند و به تبع اين ويژگي، قوام بر زنانشان به شمار آيند

گيرد، يعني قانون بايد فراگير القاعده، تمام مردان يا اكثر آنان را در براي باشد كه عليبه گونه
ه اين كه مفهومي در نظر گرفته شود كه ن ؛باشد و البته، در موارد شاذّي، استثنابردار هم باشد

  . خاصي از مردان بدان مزين باشند گروهتنها 

 برتري به عنوان امتياز فطري و طبيعي -8- 1-1- 4

اند كه حكم قواميت به صورت مهمل نازل شده؛  شتهامعتقدين به اين مطلب گاهي بيان د
اگر در ميان زن . طري و طبيعي دارندالجمله، برخي از مردان بر برخي از زنان امتياز ف يعني في

شأن باشند، بخواهيم فضيلتي قائل شويم، به  كفو و هم و شوهري كه بايد مطابق شرع اسالم، هم
گردد؛ يعني اگر هم زن  جهت امتيازات فطري و طبيعي، اين امتياز براي مردان منظور مي
اگر هم زن و  امتياز داردتحصيل كرده باشد و هم مرد، مرد تحصيل كرده بر زن تحصيل كرده 

رو، حكم قواميت براي مردان  از اين. باربر باشد و هم مرد، مرد باربر بر زن باربر امتياز دارد
اين ). 320، ص1، ج1378بهبودي، ( وضع شده تا حكم ناظر و نگهبان براي زنان را دارا باشند

است كه به طبيعت خلقت امتياز قاعدتاً، فطري و طبيعي است و از جهت فزوني و امتيازي 
 . گردد مردان بر مي

  برتري در انفاق مال و پرداخت مهريه -9- 1-1- 4

اند كه اين برتري كه خداوند براي مردان نسبت به همسرانشان قائل ن بر آنابرخي از مفسر
شده از اين نظر است كه ايشان متحمل هزينة زندگي هستند و از مال خود، مهرية زن و نفقه او 

طرفداران اين نظريه تالش و كوشش مرد در اين . پردازند خانوادة خود را مياعضاي ام و تم
، 5، ج1364رطبى، ق/ 37، ص5، ج1412برى، ط( دانندجهت را نيز به علّت اين برتري مي

برخي از فقهاي معاصر نيز به اين مسأله تصريح كرده  .)151، ص2تا، ج سيوطي، بي/ 169ص
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اي در  مديريت اقتصادي وي در نظام خانواده است، اگر مرد وظيفهبودن مرد،  كه سرّ قوام
زيرا خداوند در قرآن ؛ شود بودن او نيز برداشته مي اعطاي نفقة زن نداشته باشد، مديريت و قوام

  . )12، ص1375جنوردي، بموسوي ( تدادن آنان، مبتني كرده اس كريم قواميت مردان را بر نفقه

در آية  )أَموالهِم من أَنفَقُواْ و بِما(اوالً، هرچند جملة : توان گفت در نقد اين ديدگاه، مي
قلمداد  ...يكي از مباني قواميت را همان انفاق مال و پرداخت مهريه و  نساء، شريفة سورة

، بناي آن دارد كه مطلب ديگري را )بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علی بعض( ولي عبارت كند، مي
اين جمله فزوني و . عنوان كند و نه اين كه يك مطلب را به دو صورت به مخاطبين القا نمايد

ثانياً، فزوني و زيادتي كه در اين جمله مورد نظر . دارد برتري مردان را بر همسرانشان بيان مي
كه در نظام آفرينش، در مقايسه بين دو جنس زن و  است بايد يك امر طبيعي و تكويني باشد

زيرا خداوند اين فزوني را ؛ )193، ص1، ج1384 نيا و ديگران، ربانق( د قرار داده شده استمر
مهريه چيزي نيست كه  پرداخت يا در نتيجه، انفاق مال. به بعضي از مردان، عطا كرده است

  . به مرد عطا كرده باشد به عنوان برتري خداوند آن را

  االرث برتري در سهم -10- 1-1- 4

سران و محقّقان بر اين باورند كه برتري مردان بر زنان در آية شريفة سورة تعدادي از مف
رسد؛ با اين بيان كه  نساء، با توجه به سياق آيات، به دليل فزوني ارثي است كه به مردان مي

. ك.ر( تاس اناثدو برابر سهم ذكور سهم در تقسيم ارث، گونه تعيين فرموده كه  خداوند اين

  ). 18، ص3، ج1336كاشانى، / 401، ص1ج ،1422 جوزى،  بنا

اين ديدگاه را شايد بتوان چنين توجيه كرد كه با سياق خود آيه و آيات قبل از آن، 
با سياق خود آيه از اين جهت است كه در ابتداي آيه،  هماهنگي. و هماهنگي دارد سويي هم

يمه، نظام خانوادة خود را كند؛ به اين معنا كه مرد مانند ستون خ مسألة قواميت را مطرح مي
در نتيجه، براي . نمايد كند و به امر معاش زن قيام دارد و امور او را رتق و فتق مي حفظ مي

نيز با اين معنا، ارتباط  )و بِما أَنفَقُواْ من أَموالهِم(عبارت . انجام اين امور، نياز به مال بيشتر دارد
 اموال خود براي زن هزينه كند و خوراك، پوشاك، مسكن كامل دارد؛ زيرا سرپرستي كه بايد از

االرث بيشتري داشته باشد و  و مهرية وي را از مال خود، تأمين نمايد نياز به آن دارد كه سهم
بردن،  تواند در برگيرندة مرداني باشد كه با وجود دو برابر ارث مي )بعضهم علی بعض(استثناي 

ي كه نصيب زنانشان شده كمتر باشد و اين، مربوط به مواردي است كه باز هم سهم آنها از ارث
اي باشد كه ميراث آن دختر از اموال پدر و مادرش با ارثي كه  دارايي اولياي همسر وي به اندازه
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چون اين استثنا در خود آيه ذكر شده، و . از شوهرش برده برابر شود يا حتي از او بيشتر باشد
 و رساند گذار را مي سازد؛ بلكه دقّت حكم قانون اي وارد نمي د، لطمهبه حكم فراگير خداون

  . امر ارث است در زنان بر زيادت مردان و هماهنگي آن با سياق آيات قبل، از جهت تفضيل

گيريم  چنين نتيجه مي )بعض  على بعضَهم اللَّه فَضَّلَ ما(از مطالب گفته شده در مورد آية 
از جهتي : ند به عنوان زيادت براي مردان قرار داده داراي دو جنبه استآن ويژگي كه خداو

به  است) 211، ص2، ج1419فاضل مقداد، ( و اجتماعي )205، ص1404العلوم،  بحر( كسبي
كنند و به  هايي كه مردان از اموال و دارايي خود در مورد زنان مي اين بيان كه به خاطر انفاق

از  اند و نمايند، به مسئوليت سرپرستي برگزيده شده قدام ميتأمين معاش و مخارج زندگي ا
كه اقتضائات جسمي و روحي  )67، ص1393رضا،  رشيد( است جهت ديگر، تكويني و فطري

مرد به سبب صالبت فكر و انديشة معاش زيادتر و توان و نيروي بدني . طلبد خاصي را مي
در راستاي دادگري، حكمت انديشي و بيشتر، به اين مسئوليت برگزيده شده و چنين امري 

هاي خدادادي، تفويض  رعايت مصالح است؛ زيرا كه اين وظيفه بر اساس مواهب و توانمندي
  . شود خانواده بخوبي، تأمين مي گرديده و در ساية آن، مصالح

دهد كه برتري و فزوني متقابل است  آية شريفة سورة نساء نيز با تعبيري حكيمانه، نشان مي
تهرانى،  صادقى( دان اي جهات، برتري يافتهصاص به مردان ندارد؛ بلكه زنان نيز از پارهو اخت
همچنين مقصود از برتري مردان بر زنان، برتري ارزشي نيست؛ بلكه . )38، ص7، ج1365

اش، زمينة  خداوند متعال با قوانين حكيمانه و عادالنه. منظور برتري طبيعي و تكويني است
به حيات طيب و پاداش نيكوتر از  -اعم از زن و مرد - ها براي رسيدن انسان مناسب و الزم را

فراهم ساخته و اين همان تساوي ارزشي است كه اراده و مشيت آفريدگار حكيم، به آن  ،اعمال
  . تعلق يافته است

 ديگر علّت، مرد دو اين عدم با باشد قواميت علّت عنوان به فطري و كسبي هاي برتري اگر

مدار آن ندارد؛ زيرا علت حكم، آن چيزي است كه حكم، داير را زن بر سرپرستي ادعاي قّح
، 1388هشتي، ب( دتر از دايرة علّت باش است و ممكن نيست كه دايرة حكم، محدودتر يا وسيع

 يافت مردان در ،معموالً كه اموري ساير و ريزي، قدرت تدبير، برنامه نظر از اگر). 316ص

 برعهده را خانواده زندگي مخارج عمل، زن در ياو  باشد تر ضعيف خود زن از شود، مرد مي

 برداشته او عهدة از حقوق ساير و ندارد گيري تصميم و سرپرستي ادعاي حقّ داشته باشد، مرد

 برتري زن استثنا بطور باشد، گرچه قواميت حكمت عنوان به عامل دو اين اگر اما. شود مي
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 محفوظ مرد سرپرستي حق گيرد، باز عهده بر كامل بطور را معيشتي هايكار يا باشد داشته

 دده كند و نه توسعه مي است؛ زيرا حكمت و مصلحت حكم، دايرة حكم را نه محدود مي
 به مستند كه شده شمرده الهي حكم خانواده، يك در زنان بر مردان پس، برتري؛ )جاهمان(

 . است رباني حكمت

كه سرپرستي شوهر بر زن در خانواده با كنار گذاشتن برخي  سدر يمدر مجموع، به نظر 
و با در نظر گرفتن طبيعت و ساختار بدني زن و  انگيز تعصبات و يا روايات ضعيف و بحث

سورة نساء نيز مؤيد و  34ظاهر آية شريفة  كهبويژه مرد، نبايد چندان ناصواب تلقّي شود؛ 
، اين مقام و موقعيت نبايد به عنوان يك امتياز و در عين حال. ساز چنين باوري استزمينه

سلطه ارزيابي شود؛ بلكه اين رياست امري حمايتي است كه در وهلة اول، مقام و مسئوليتي 
و براي تكميل و اجراي مؤثّر آن، با يك سري اقتدار و اختيار،  شود يمآفرين تلقّي  تكليف

ه، مصالح خانواده و افراد تحت حمايت و همراه شده تا مرد بتواند به نحو مطلوب و شايست
و امور خانواده را سامان دهد و آن را به سوي آرامش و  سرپرستي خويش را رعايت كند

اما توجيه رياست مرد با اين عقيده كه خداوند دادگر، مرد را در خلقت بر . سعادت، پيش ببرد
  . مل فراوان داردرا فزوني بخشيده است، جاي تأ زن برتري داده و عقل و خرد او

 

 استناد به آية درجه -4-1-2 

از » درجه«يكي از آياتي كه به آن بر قواميت مرد در خانواده استناد شده، آية معروف به 
  :سورة مباركة بقره است

)و طَلَّقَاتالْم تيرصبن وٍء ثَلَاثَةَ بِأَنفُِسهِنقُر لَا و يلُّح نأَن لَه نمكْتا يم لَقخ ىفِ اللَّه هِنامحإِن أَر 

كُن نمؤي بِاللَّه مِ وورِآالْ الْيخ و ولَتعبنه قأَح نهدىفِ بِر كواْ إِنْ ذَلادا أَرلَاحإِص و نثْلُ لَهم يالَّذ 
لَيهِعبِالْ نموفرع الِ وجلرل لَيهِعةٌ نجرد و اللَّه زِيزيم عكمطلقه، بايد زنان؛ )228/ 2: البقره( ) ح 

 به اگر و] دارند نگه هدع[ بكشند انتظار) شدن پاك و( ديدن ماهانه عادت مرتبه سه مدت به

 هايشان رحم در خدا را آنچه كه نيست حالل آنها دارند، براي رستاخيز، ايمان روز و خدا

 در) زناشويي زندگي سرگرفتن از و( آنها بازگرداندن براي شانهمسران و كنند آفريده، كتمان

 براي و باشند اصالح خواهان) براستي( كه صورتي سزاوارترند؛ در) ديگران از(مدت،  اين

 آنان بر مردان و شده داده قرار اي شايسته آنهاست، حقوق دوش بر كه وظايفي آنان، همانند

  . تاس حكيم و توانا خداوند و دارند برتري
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از يك سو، بر برابري  )درجةٌ نهِعلَي للرجالِ و عروفمبِالْ نهِعلَي يالَّذ مثْلُ لَهن و(عبارت 
اي امتياز و برتري  حقوق و تكاليف زن و مرد تأكيد دارد و از سوي ديگر، براي مردان به گونه

  ؟باشد برتري مردان بر زنان چه مي بحث اين است كه مراد از امتياز و درجة. شود قائل مي

، 2، ج1414ابن منظور، ( هدر لغت به معناي پله و مرتبه، برتري در منزلت و جايگا »درجه«
. آمده است )298، ص2، ج1375طريحى، ( تو برتري داشتن در حق و فضيل )266ص

شود،  متمايز ميدانشمندان و مفسران در مفهوم درجه در اين آيه كه بر اساس آن، مرد از زن 
  . اختالف نظر دارند

متمم جمله قبل است كه ) درجةٌ نهِعلَي للرجالِ: (اند برخي در توضيح اين فراز از آيه آورده
بودن و  قانون عدالت در حق زن همانند مرد جاري است، ولي اين به معناي مساوي: گويد مي

 جسمي نيروهاي بين كه داري دامنه اختالف به توجه تشابه در حقوق و وظايف نيست؛ زيرا با

 مرد با متفاوت وظايفي انجام براي زن جنس شود كه مي دارد، روشن وجود مرد و زن روحي و

زن بايد وظيفة حساس مادري و پرورش . دارد متفاوتي دليل، احساسات همين به و شده آفريده
تماعي كه نياز به نيروي فكر داشته هاي برومند اجتماع را به عهده داشته باشد و وظايف اج نسل

حكومت، قضاوت و سرپرستي خانواده به  :و از احساسات و تأثير عاطفه به دور است، مانند
اين برداشت از آيه به نظر  ).157-156، صص2، ج1374شيرازى،  كارمم( دعهدة مرد قرار گير

به برتري و رياست داراي وجاهت و اعتبار است، همچنان كه برخي درجة مذكور در آيه را 
  ).593، ص1، جتا مقدس اردبيلى، بي/ 125، ص1، ج1377برسى، ط. نك( دان مرد تفسير كرده

مذكور در  »درجة«گروهي از مفسران نيز ميان اين آيه و آية قواميت، ارتباط برقرار كرده و 
 دمفسر يكديگرن و بر اين باورند كه اين دو آيه اند بودن مردان دانسته به معناي قوام آيه را

موسوى / 31، ص4، ج1365تهرانى،  صادقى/ مقدس اردبيلى، همانجاها برسى وط. ك.ر(
-189تا، صص شلتوت، بي/ 205، ص1، ج1420بالغى نجفى، / 10، ص4، ج1409سبزوارى، 

  ). 1031، ص2، ج1423ايرواني، / 282، ص1، ج1407زمخشرى،  /196

اي كه خداوند متعال در اين آيه ذكر كرده گذشت اند كه درجه اي ديگر بر اين عقيدهعده
پوشي كردن مرد به  مرد در برخي وظايف و واجباتي است كه برعهدة زن نهاده شده و چشم

زيرا ؛ كمال، انجام دهدنفع زن است و اين كه بخواهد زن همة وظايف خود در برابر مرد را به
سپس، مردان را دعوت نموده كه  خداوند، اول، فرموده زن و مرد حقوق همانند دارند و

گيرند  سپس، نتيجه مي. پوشي از بعضي حقوق خود، اثبات كنندفضيلت خود بر زنان را با چشم
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خواهد با زنان خود  كه هرچند ظاهر اين آيه اخبار است؛ ولي معنايش اين است كه از مردان مي
-275، صص2، ج1412رى، بط( دنيكي برخورد كنند تا داراي درجة بيشتري بر آنان باشن به

276 ( .  

كند،  با توجه به موقعيت و سياق اين آيه كه وضع زنان را در طالق و پس از آن، بيان مي
ن هِعلَي للرجالِ(اگر مراد از ؛ و استفادة قواميت و رياست مرد از آن با دشواري مواجه است

حقوق و تكاليف باشد، نقض مثليت  اثبات برتري حقوقي مردان بر زنان در دايرة، )درجةٌ
براي زنان مطلّقه حقوقي : پس در حقيقت، مفاد آيه آن است كه. آيد قسمت نخست الزم مي

گاه، در اين رابطة متقابل حقوق و آن. وجود دارد، همانگونه كه واجباتي برعهدة آنان است
اولويت دارند، از  تكاليف، چون شوهران در طالق و در بازگشت و رجوع به همسر سابق خود

كه در سياق آمده ) درجه(اين برتري « پس. )درجةٌ نهِعلَي للرجالِ(: رو، گفته شده است اين
ه به دامان حفاظت خويش ددادن زنان در مدت ع است مربوط به حق مردان در امر بازگشت

  ). 246، ص1، ج1412اذلي، ش(» باشد مي

 للرجالِ(بودن حقوق و تكاليف زنان و مردان است و جملة  پس، مقصود از اين آيه متقابل

نِلَيهةٌ عجربعالوه، درجه و رتبة . كند نقض اين برابري نيست؛ بلكه بر روي آن، تأكيد مي )د
جويي مردان  مذكور مقيد به امر طالق و رجوع است و معناي آن مطلق نيست تا دستاويز برتري

، 1420اهللا،  فضل. ك.نيز ر /247مان، صه( ، مورد استناد قرار گيردشود و در موارد نامناسب
اعطاي درجه به مردان و اي از آيه نشده ويژه آنكه در روايات نيز چنين استفادهب؛ )91ص

 34به اين ترتيب، تنها آيه . هاي وجودي، جسمي و روحي آنان بوده است برحسب ظرفيت

قواميت و رياست مرد بر زن دارد و از آيه درجه  سورة مباركة نساء داللت تام و روشني بر
  . شود چنين برداشتي نمي

هاي مرد و زن،  خداوند متعال كه عادل و عالم به مصالح است، با توجه به استعداد و توانايي
داده است؛ ولي اين تفاوت به معني قرب الهي و مرتبة برتر نزد  آنهاهاي متفاوتي را به  نقش

 إِنَّ(؛ زيرا تقرّب به خداي سبحان فقط بر اساس تقوي و عمل صالح است؛ خداي متعال نيست

كُممأَكْر دنع اللَّه قاكُمچه زن و چه  -كس و خداي متعال عمل هيچ) 13/ 49: الحجرات( )أَت
بعضكُم   يذَكَرٍ أَو أُنث فَاستجاب لَهم ربهم أَني ال أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من(؛ كند را تباه نمي -مرد

من عمل هيچ :) و فرمود(خداوند، درخواست آنها را پذيرفت ؛ )195 / 3: ل عمرانآ( )من بعض
  .شما همنوعيد و از جنس يكديگر .اى از شما را، زن باشد يا مرد، ضايع نخواهم كرد كننده عمل
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  سنّت -2- 4

 تثبيت بر خانواده را مرد اي، رياست گونه به كه متعددي وجود دارد احاديث روايي متون در

 :دسته تقسيم نمود توان به دو كند، اين روايات را مي مي

 كه ديگر اي دسته سرپرستي دارد و موضوع بر مستقيم داللت كه دستة اول رواياتي است

 موضوع ،»يداللت إنّ« با دانان منطق گفتة به دارد و را بيان مي شوهر بر زن و تبعات قواميت آثار

، 2، ج1381فاضل موحدي، / 66، ص1، ج1391طباطبايي، . ك.ر(كند  مي تثبيت راقواميت مرد 
  :گردد ها و فروعي نيز هست كه در ذيل مطرح مي هر يك از اينها داراي شاخه). 141ص

  احاديث سرپرستي - 2-1- 4

رخي صراحت ب. شود روايات دال بر سرپرستي مرد نسبت به خانواده به دو دسته تقسيم مي
اين دو . ورزد بودن مرد دارد و گروهي ديگر بر لزوم اطاعت زن از شوهر خود تأكيد مي در قيم

 .شوند دسته در ادامه بحث مطرح مي

  مردان بودن قيماحاديث دال بر  -1- 2-1- 4

، 4، ج1407كلينى، ( »من سعادة الرجلِ أَنْ يکُونَ الْقَيم علی عياله« :فرمود) ع( امام صادق. 1
  . باشد اش خانواده سرپرست كه است آن مرد از سعادت: )13ص

 كه دارد نظر مطلب اين به داللتي لحاظ به و است سندي، معتبر لحاظ به فوق حديث

دار شدن مسئوليت ادارة  كنندة سعادت انسان بوده و عهده حركت در مسير فطرت و عقل، تأمين
اين روايت، عامل سعادت و . حركت در مسير عقل و فطرت استامور خانواده از سوي مرد، 

و به  باشد آنها سرپرست و خود عيال امور متصدي كهبودن او دانسته  را قيم مرد خوشبختي
  . كند اي، رياست و قواميت شوهر را بيان ميگونه

 الْمرأَةُ و َِعيتهر عن مسئُولٌ عٍرا کُلُّ و بيته أَهلِ علی راعٍ الرجلُ«: فرمود) ص(رسول خدا . 2

مرد مسئول تأمين نياز و نگهداري اهل خانه است و هر : »عنه مسئُولَةٌ و زوجِها مالِ علی راعيةٌ
مسئولي در قبال مسئوليتي كه دارد متعهد و جوابگو خواهد بود و زن مسئول حفظ و نگهداري 

  . آن متعهد و جوابگوستمال شوهر خويش است و نسبت 

، ديلمى/ 248، ص14، ج1408طبرسي،  نوري( هحديث فوق كه در برخي منابع روايي شيع
بخاري، ( تو نيز بسياري از منابع روايي اهل سن )6، ص1 ج، 1368، ورام/ 184، ص1 ج، 1412
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رم با تعابيري كم و بيش مختلف، از پيامبر اك )277، ص8، ج1424يهقي، ب/ 62، ص9، ج1422
نقل شده است نه تنها سرپرستي مرد بر خانواده را بيان داشته، بلكه بر مسئوليت او در ) ص(

 كند عنوان، سوء استفاده از اين ندارد حق گاه هيچ قبال خانواده تأكيد كرده است، بنابراين، مرد

 از غفلت. گيردب در پيش خانه محيط در را استبداد روش و ناديده را خانواده افراد حقوق و

جهت،  بدين؛ دارد پي در بسياري زيانبار خانوادگي، آثار گوناگون هاي شناخت مسئوليت
 شناخت با و بينديشد خود خانوادگي هاي مسئوليت پيوسته، دربارة انساني هر كه دارد ضرورت

  . گمارد همت آنها دقيق انجام كامل، به

 و عز اللَّه فَإِنَّ زوجته بينَ و بينَه في ما أَحسن عبداً اللَّه رحم«: فرمايد مي) ع(امام صادق . 3 
 رحمت كند خداوند؛ )443، ص3، ج1413صدوق، ( »االْقَيم علَيه جعلَه و نَاصيتَها ملَّکَه قَد جلَّ

 قيم را او و سپرده مرد دست به را خدا، زن زيرا؛ باشد نيكو همسرش با اش رابطه كه را مردي

  . است داده قرار زن

1بوده معتبر سندي لحاظ به فوق حديث

. و حاكي از قواميت شوهر بر همسر خويش است 

البتّه، با اين فرض كه مرد به وظايف خويش به نحو احسن عمل كند و حقوق همسرش را به 
  . شكلي شايسته، ادا نمايد

  احاديث دال بر لزوم اطاعت زن از شوهر -2- 2-1- 4

 -اسمعن يا هؤلَاِء«: النساَء أَنه قَالَ لَهن) ص(فی حديث مبابعة النبِی ) ع(عن ابی عبداللّه . 1
كلينى، ( »عمقُلْن ن ؟و لَا تعصني بعولَتكُن في معروف أَقْررتن... أُبايِعكُن علي أَنْ لَا تشرِكْن بِاللَّه شيئاً 

 )ص(پيامبر : فرمودند) ع(امام صادق ؛ )210، ص20، ج1409عاملى،  رّح /526، ص5، ج1407
 ...نورزيد،  شرك خداوند به كه كنم مي بيعت شما با! زنان گروه اي: فرمود زنان به بيعت هنگام

  . بلي: گفتند كنيد؟ مي اعتراف پيمان اين به نكنيد، آيا شوهر نافرماني و

إِذَا صلَّت الْمرأَةُ خمسها و صامت شهرها و حجت بيت ربها و «: فرمودند) ع(ام صادق ام. 2
اَءتش انابِ الْجِنوأَب أَي نلْ مخدفَلْت يلع قح فَترع ا وهجوز تعاملى، همان،  رّح( »أَطَاع

 خانه بدارد، حج روزه را رمضان آورد، ماه بجا را اش گانه پنج نمازهاي زني هرگاه؛ )159ص

                                                           
از » من ال يحضُرُه الفَقيه«روايات كتاب . است اعتبار آن به واسطه اسناد قطعي آن توسط شيخ صدوق به امام. ١

  ). 71-63، صص1416داوري، . (كنند ديد اعتبار، نظر مي نظر سندي معتبر است و علماء به مراسيل صدوق نيز با
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 دري هر بشناسد، از را علي حقّ واليت و كند اطاعت خويش شوهر از دهد، و انجام را خدا

  . شودمي بهشت وارد بخواهد كه

همسر و نيز اطاعت از  و خدا در اقامة واجبات اززن  پذيري اطاعت در اين حديث، حاصل
 گيرد مي قرار متعال پروردگار ذات عنايت مورد كه است اين شمرده شده )ع(واليت امام علي 

قرار گرفتن اطاعت از زوج در كنار ساير تكاليف واجب الهي . شود مي بهشت وارد قيامت در و
  . ظهور پيدا كند) وجوب تمكين(شود كه اطاعت در قدر واجب از آن  سبب مي

فَمر بِالنساِء . . . يوم النحرِ إِلَی ظَهرِ الْمدينة) ص(اللَّه  خرج رسولُ«: فرمود) ع(باقر  امام. 3
-175مان كتاب، صصه(» ...يا معشر النساِء تصدقْن و أَطعن أَزواجکُن : فَوقَف علَيهِن ثُم قَالَ

 افتاد، درنگ زنان بر گذرشان. رفت مي مدينه بيرونبه  قربان عيد در )ص(پيامبر اكرم ؛ )176

  ... .  كنيد برداري فرمان شوهرانتان از و دهيد صدقه زنان اي: گفتند و كرده

ملْعونةٌ ملْعونةٌ امرأَةٌ تؤذی زوجها و سعيدةٌ سعيدةٌ امرأَةٌ تکْرِم زوجها «: فرمود) ع(صادق  امام. 4
طت و يهذؤلَا ت والويعِ أَحمی جف هشوهرش كه زني؛ )247، ص14، ج1408طبرسي،  ورين( »هيع 

آزار  را او و و محترم شمارد گرامي را شوهرش كه و زني است، ملعون اذيت نمايد ملعون را
  . است، خوشبخت خوشبخت، برداري نمايد فرمان او از احوال تمام در و ندهد

 نيست معني بدان اين اما. دارند داللت شوهرش از زن اطاعت اصل بر همگي فوق روايات

 از زن اطاعت لزوم پس نشده محدود و مقيد قيدي به اطاعت لزوم روايات اين در چون كه

كنند،  مي عموم نشدن، افادة محدود و مقيد سبب به روايات اين اگرچه مطلق، باشد؛ زيرا شوهر
 و دارند مي بيان را شوهر از زن اطاعت وملز محدودة كه شده وارد ديگري فراوان روايات اما

 لزوم اصل بر تنها مذكور روايات گفت توان مي، رو اين از. زنند مي تخصيص را فوق روايات

  . دارند داللت شوهر از زن اطاعت

 احاديث آثار سرپرستي - 2-2- 4

 شود؛ زيرا در اين در اين دسته از روايات، رياست مرد به صورت غير مستقيم تأييد مي
 قبول مورد خانواده بر مرد سرپرستي دهد مي نشان روايات اختياراتي به شوهران داده شده كه

 :شود در ذيل به برخي از آنها اشاره مي. است اسالم
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   شوهر به اذن منزل از زن خروجمشروط بودن  )الف

 فقها و كه خروج زن از منزل مشروط به اذن شوهر است شده تصريح متعددي احاديث در

و  آمد )ص(پيامبر اكرم  نزد زني: فرمود) ع(امام صادق به عنوان نمونه، . اند داده فتوا به آن نيز
. است بيش از اندازه: فرمودند) ص(پيامبر  چيست؟ زن بر شوهر حقّ! خدا فرستادة اي :گفت

ا بِإِذْنِه يعنِی لَيس لَها أَنْ تصوم إِلَّ«: فرمود خدا رسول. برخي از آنها را بفرماييد: آن زن گفت
 بدون تواند نمي زن ؛)158، ص20، ج1409عاملى،  رّح( »)بِغيرِ إِذْنِه(تطَوعاً و لَا تخرج من بيتها 

  . برود بيرون خانه شوهر، از اجازة بدون و بگيرد مستحبي شوهر، روزة اجازة

   مستحب ةروز چون مستحبي اعمال از زنحق شوهر مبني بر منع  )ب

كه شوهر حقّ منع نمودنِ زن را از انجام اعمال اشاره شده  مطلب بدين احاديثبرخي  در
آمده ) ص(در روايت ديگري از رسول اكرم . مستحبي دارد چنانكه در روايت سابق گذشت

  ).86، ص4 ج، 1407، كليني(» زوجِها بِإِذْن إِلَّا تطَوعاً الْمرأَةُ تصوم لَا«: است

زنان را از روزه گرفتن بدون اذن ) ص(در منابع اهل سنت نيز تصريح شده كه پيامبر  
 نيز چنين فقهابرخي از  كالم در). 71، ص2، ج1405صاص، ج( دشوهرانشان منع فرمودن

 تواند همسرش را مي داشته باشد، شوهر مزاحمت شوهر حقوق با كه كاري هر كه شده تعليل

 ).158ص  ،20، ج1409 حرّ عاملي،( كند آن، منع از

  طالق در مرد اختيار )ج

به عنوان نمونه، . شود مي طالق، برداشت زمينة در شده وارد روايات بسياري از مطلب اين
 و تُؤْذيه هي و امرَأَته طَلَاقُ بِيده جعلَ رجلٌ لَهم يستَجاب لَا خَمس«: فرمود) ع(اسالم  رسول
هنْدا عم عاييهط و خَلِّ لَما  يبِيلَهاجابت گروه پنج ؛ دعاي)11، ص22، ج1409عاملى،  رّح( »...س 

 او زنش سپرده، و او به را همسرش طالق اختيار خداوند كهيك از آنها مردي است . شود نمي

  ... .  دهد نمي طالقش اما ،و مالي دارد كه صداق او را بدهد و طالقش دهد دهد مي آزار را

   مرد خواست به نسبت زنجنسي  تمكين) د

 همين اساس بر و است شده وارد گوناگون تعبيرهاي با مختلف احاديث در مطلب اين

به . اند دانسته زن از مرد جنسي تمكين را نفقه استحقاق اصلي اركان از يكي روايات، فقيهان
  : شود عنوان نمونه يك مورد ذكر مي
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 يعلَ الزوجِ حق ما اللَّه رسولَ يا فَقَالَت )ص( اللَّه رسولِ يإِلَ امرأَةٌ جاَءت«: فرمود) ع(امام باقر 
أَةرا فَقَالَ الْملَه هيعطت لَا و يهصعت لَا و قدصت نا مهتيئاً بيإِلَّا ش بِإِذْنِه لَا و ومصعاً تطَوإِلَّا ت بِإِذْنِه لَا و 

تهعنا مهفْسخدا ي فرستاده اي و گفت آمد پيامبر نزد زني ؛)438، ص3 ج، 1413صدوق، ( »ن 

از شوهر اطاعت كند و او را از خود منع  :فرمودند) ص(پيامبر اكرم  چيست؟ زن بر شوهر حقّ
  . نكند و باز ندارد

-مسألة عهدهتوان بين اين عناوين و  شود كه مي شده برداشت مي از مجموع احاديث مطرح

  اين داري مسئوليت ادارة زندگي و سرپرستي مردان بر زنان ارتباطي مشاهده كرد؛ اما از
 و بحث مثال، جاي به عنوان. آورد دست به را آن حدود و سرپرستي دايرة توان روايات، نمي

ز كند؟ بحث در اين موارد ا منع رفتن بيرون از را زن تواند مي مقدار چه مرد كه است تأمل
  . طلبد حوصله اين مقاله خارج است و فرصت ديگري مي

  گيري نتيجه

  :نتايج ذيل از اين مقاله بدست آمد

وجه به  و به هيچ كند يمرياست و قواميت مرد بر زن در خانواده مصلحت زن را فراهم . 1
ن قواميت مرد در جهت حمايت، كارانديشي و سرپرستي ز. سازد ينماي وارد كرامت وي لطمه

طلبي و  جويي و سلطه ساز برتري و مسئوليتي براي تشخيص و رعايت مصالح اوست و زمينه
اقتدار و اختياراتي كه شرع و قانون براي رئيس خانواده در نظر . شود امتياز مرد محسوب نمي

  . شود گرفته است، مالزم با اين مسئوليت و در راستاي اجراي مطلوب آن شناخته مي

 ترواج يافته اس» تساوي حقوق«ابه حقوق زن و مرد كه به اشتباه با نام مطرح كردن تش. 2
و با اين باور سطحي همراه گشته كه زن و مرد به علّت تشابه در استعدادها و نيازها بايد در 

تكاليف برابر باشند، امري غير منطقي و مخالف موازين عدالت و مقتضاي  تمام حقوق و
  . فطرت و طبيعت انساني است

همانطور كه زن در خانواده . از ديدگاه اسالم، وظائف زن و مرد در خانواده متقابل است  .3
مرد قوام و مسئول تأمين نياز همچنين، . داراي حقوقي است در مقابل نيز داراي مسئوليت است

و نگهداري اهل خانه است و هر مسئولي در قبال مسئوليتي كه دارد متعهد و جوابگو خواهد 
اسالم هم سرپرستي مرد بر خانواده را بيان داشته و هم بر مسئوليت او در قبال خانواده . بود
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 افراد حقوق و كند عنوان، سوء استفاده از اين ندارد حق گاه هيچ تأكيد كرده است، بنابراين، مرد

  .گيردب در پيش خانه محيط در را استبداد روش و ناديده را خانواده

ا شرايط گوناگون و استعدادهاي متفاوت و متقابل آفريد تا تسخير خداوند مرد و زن را ب. 4
دو جانبه و استفاده متقابل و هماهنگي مطلوب ميان آنها در زندگي برقرار شود؛ چه، اگر همه 

با توجه . يافت قطع نظام زندگي دوام نمي بطورآفريد، را در يك سطح از استعداد و توانايي مي
هاي متفاوتي را به هر دو داده است، ولي  هاي مرد و زن، خداوند نقش به استعدادها و توانايي

باشد؛ زيرا تقرب به خداي سبحان  اين تفاوت به معني قرب الهي و مرتبه نزد خداي متعال نمي
فقط بر اساس تقوي و عمل صالح است و خداي متعال عمل هيچ كس، چه زن و چه مرد را 

  . كند تباه نمي

زن در خانواده با كنار گذاشتن برخي تعصبات و يا روايات ضعيف سرپرستي شوهر بر . 5
و با در نظر گرفتن طبيعت و ساختار بدني زن و مرد، نبايد چندان ناصواب تلقّي  انگيز و بحث
ساز سورة نساء و برخي از روايات صحيح السند، نيز مؤيد و زمينه 34ظاهر آية شريفة  شود و

اين فرض كه مرد به وظايف خويش به نحو احسن عمل كند و البتّه، با  .چنين باوري است
  . حقوق همسرش را به شكلي شايسته، ادا نمايد

رياست مرد بر خانواده امري حمايتي است كه در وهلة اول، مقام و مسئوليتي  .6 
و براي تكميل و اجراي مؤثّر آن، با يك سري اقتدار و اختيار،  شود يمآفرين تلقّي  تكليف
شده تا مرد بتواند به نحو مطلوب و شايسته، مصالح خانواده و افراد تحت حمايت و همراه 

و امور خانواده را سامان دهد و آن را به سوي آرامش و  سرپرستي خويش را رعايت كند
  . سعادت، پيش ببرد

توجيه رياست مرد با اين عقيده كه خداوند دادگر، مرد را در خلقت بر زن برتري داده و   .7
  .را فزوني بخشيده است، جاي تأمل فراوان دارد ل و خرد اوعق
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