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  مديريت خانواده در اسالم
  1علي نصيري

  مقدمه
ها، بر ازدواج تأكيد كرده و جوانان را به تسريع در  بيني غرايز جنسي در انسان صدا با نظام تكوين و حكمت پيش اسالم هم

اوليه درنگ هسته اصلي و  آن، تشويق نيز نموده است. با اين تمهيد، پس از ايجاد پيوند زناشويي ميان پسر و دختر، بي
ها درباره چگونگي تنظيم روابط ميان زن و مرد ايجاد  گيرد. اينجا است كه نخستين پرسش نهاد خانواده شكل مي

هايي مانند اينكه آيا هسته مركزي خانواده نياز به مدير دارد؟ در صورت نياز، مدير خانواده بايد چه كسي  شود؛ پرسش مي
آثار واگذاري مديريت خانوده به يكي از اين دو نفر (زن يا مرد) چه خواهد باشد و معيار و مالك آن چيست؟ پيامدها و 

  ها پرسش ديگر.  بود؟ و ده
هاي اساسي  انديشي الزم، موضوع مديريت و سرپرستي خانواده را تبيين كرده و اين پرسش اسالم با حكمت و مصلحت

ماند و تكليف  هاي ديني مبهم مي ين امر در آموزهتوان تصور كرد كه اگر ا پاسخ نگذاشته است. با اين حال، مي را بي
  آمد!  داري در محيط خانه و خانواده پديد مي هاي دامنه شد، چه بحران مديريت خانه تعيين نمي

هاي اساسي، از قيوميت مردان بر زنان سخن گفته و ضمن تبيين علت  ها و چالش در پاسخ به اين پرسش قرآن كريم
  هايي را پيشنهاد كرده است. اين امر در آيه ذيل بيان شده است: نشوز، راهاين حكم، براي حل بحران 

ْم فَ  َل اهللاَُّ َبْعَضُهْم َعَلی َبْعٍض َوبَِام َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِهلِ اُموَن َعَلی النَِّساِء بَِام َفضَّ َجاُل َقوَّ اِحلَاُت َقانَِتاٌت َحافَِظاٌت الرِّ الصَّ
ُبوُهنَّ َفإِْن َأَطْعنَكْم َفَال لِْلَغيِب بَِام َحِفَظ اهللاَُّ تِی َختَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فِی املََْضاِجِع َواْرضِ َتْبُغوا   َوالالَّ

 )٤ ٣َعَليِهنَّ َسبِيًال إِنَّ اهللاََّ كاَن َعِليا كبًِريا.( نساء: 
ب ر برخي برتي داده و (نيز) به دليل آنكه اموالشان مردان سرپرست زنان، به دليل آنكه خدا برخي از ايشان را

كنند. پس، زنان درستكار، فرمانبردارند (و) به پاس آنچه خدا (براي آنان) حفظ كرده، اسرار (شوهران خرج مي
كنند. و زناني را كه از نافرماني آنان بيم داريد (نخست) پندشان دهيد و (بعد) در خوابگاه از خود) را حفظ مي

ن دوري كنيد و (اگر تأثير نكرد) آنان را بزنيد؛ پس اگر شما را اطاعت كردند (ديگر) بر آنها هيچ راهي (براي ايشا
  سرزنش) مجوييد، كه خدا واالي بزرگ است.

ترين مباحث خانواده؛ يعني چگونگي قيوميت و مديريت خانواده مطرح شده است و خانواده و  در اين آيه، يكي از مهم
ترين آيات  توان از اجتماعي به آن براي همه اقشار جوامع داراي اهميت ويژه است. از اين رو، اين آيه را ميمباحث مربوط 

برانگيزترين آيه در حوزه خانواده دانست. مقاله حاضر، در پي آن است كه با توجه به بخش  و در عين حال، چالش قرآن
  نخست آيه، به اين سه پرسش پاسخ دهد: 

  ت چيست و چرا وجود قيم در خانواده ضرورت دارد؟ . مفهوم قيومي1

                                                            
   و حديث، دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران. قرآن. دكتري علوم 1

  20/7/1392تاريخ پذيرش:  -11/7/1392تاريخ دريافت: 
Emai l  :di .al i nasi r i @gmai l .com 
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  گيرد؟  هاي اجتماعي را در بر مي . آيا قيوميت مردان بر زنان، فراتر از حوزه خانواده، ساير حوزه2
  . فلسفه و علت واگذاري قيوميت زنان بر مردان چيست؟ 3

  دهيم. اه مختار خود را ارايه ميها، نخست آراي مفسران را بررسي كرده، سپس ديدگ براي پاسخ به اين پرسش
  

  و علت ضرورت قيم براي خانواده» قوامون«شناسي واژه . مفهوم1
به معناي سرپرست، وكيل، وصي، مدير و مسئول است. چيزي كه بر پاي » قام، يقوم، قياما«قوام، صيغه مبالغه از ريشه 

ارد، قيم است و اگر اين تكيه به صورت افزون باشد، خود ايستاده باشد، قائم است، ولي چيزي كه ديگري بر آن تكيه د
  )417، 1362(راغب اصفهاني، قوام خواهد بود. 

آيد. از نظر او قوام در آيه مورد بحث، به همين  معتقد است كه گاه، قيام به معناي محافظت و اصالح ميابن منظور 
  )497/ 12(ابن منظور، بي تا، معنا آمده است. 

  )518، 1367(طريحي، وام در اين آيه به معناي سياست، تدبير و تنظيم امور است. ، قطريحياز نظر 
اند. از سويي ديگر، مفسران نيز  گاه، مديريت و تدبير دانسته شناسان، قوام را به معناي تكيه چنانكه پيدا است واژه

كثير «را به معناي » قوام« بالغياند. چنانكه  را به معناي در دست گرفتن تدبير و سرپرستي امور زنان دانسته» قوامون«
  )59/ 2تا، (بالغي نجفي، بيپردازد، معنا كرده است.  و كسي كه به اصالح و تدبير كار مي» القيام

  نويسد: زمخشري مي
 )٥٢٥/ ١تا, , بیزمخشري(يقومون عليهن آمرين ناهني, كام يقوم الوالة عىل الرعايا و سموا قّوما لذلك. 

گونه كه واليان بر مردم قيام و زعامت  توانند به آنان امر و نهي كنند، همان ر زنان قيام دارند؛ يعني ميمردان ب
  شود. گفته مي» قوم«دارند و از اين جهت به آنان 

  گويد: مي جصاص
–٢/٢٣٦ه.ق,  ١٤١٥(رازی, الرجال قوامون عىل النساء قيامهم عليهن بالتأديب والتدبري واحلفظ والصيانة.

٢٣٧( 
  اند؛ قيام آنان نسبت به زنان به معناي تاديب، تدبير، حفظ و صيانت است.  مردان قيم زنان

  گويد:  مي بغوي
قوله تعاىل (الرجال قوامون عىل النساء) أي مسلطون عىل تأديبهن والقوام والقيم بمعنى واحد والقوام أبلغ وهو 

 )٤٢٣–٤٢٢/ ١ه.ق,  ١٤١٣, فراء بغوي( القائم باملصالح والتدبري والتأديب.
به اين معناست كه مردان نسبت به تاديب زنان تسلط دارند. قوام و قيم به » الرجال قوامون علي النساء«آيه 

  تر است و به معناي كسي است كه مصالح، تدبير و تاديب در اختيار دارد. بليغ» قوام«يك معنا هستند، البته 
/ 4تا، (ابن عاشور، بي ابن عاشورو ) 23/ 5تا، (آلوسي، بي آلوسي، )1/503تا، (ابن كثير، بي كثيرابن  ،)10/88تا، (فخر رازي، بي رازي

  اند.  را به همين معنا دانسته» قوام«اند كه واژه  از ديگر مفسراني )114
تأكيد قرار  و قيوميت مردان بر زنان كه در آيه شريفه مورد» قوامون«از نگريستن در گفتار مفسران در تبيين مفهوم 

  آيد:  گرفته است، نكات ذيل به دست مي
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اند. از اين رو، مرد را به منزله رئيس و  را به معناي مسلط بودن مرد بر شئونات زن دانسته» قوام«الف) عموم مفسران 
  اند.  والي (نسبت به رعيت) و بزرگ زن دانسته

  د: ب) مفسران براي آشكار ساختن مفهوم قيوميت، سه رويكرد دارن
اند كه گويا معناي آن فقط  اند؛ يعني چنان به مفهوم قيوميت نگريسته برخي، قيوميت را فقط در حوزه سلبي معنا كرده

بالغي، سويه زن را امر و نهي كند يا در صورت خطا، به ارشاد يا تأديب او روي آورد. گفتار  آن است كه مرد، يك
  چنين است. زمخشري، رازي، ابن كثير و آلوسي 

گويند كه قيوميت يعني اينكه مرد  اند و مي برخي ديگر فقط به جنبه ايجابي مفهوم قيوميت مردان بر زنان توجه كرده
شود. ، اينگونه برداشت ميابن عاشورمسئوليت حفظ، دفاع و تأمين نيازهاي مالي همسر خود را بر عهده دارد. از گفتار 

هاي مختلف  ر در عصر مدرنيته و رويارويي با گونهابن عاشو همچون بدون ترديد، گذار زمان و گام گذاردن مفسراني
  شبهات در حوزه حقوق زنان، در برگزيدن چنين موضعي مؤثر بوده است. 

رسد اند كه به نظر مي برخي ديگر از مفسران، جهات ايجابي و سلبي مفهوم قيوميت را در كنار هم مورد توجه قرار داده
و  »قيامهم عليهن بالتأديب و التدبري و احلفظ و الصيانة«از تعبير  جصاصبول است. بر اين اساس، اين رويه، منطقي و قابل ق

  بهره جسته است. »القائم باملصالح و التدبري و التأديب«از عبارت  بغوي
كاربست  صيغه مبالغه است. در اين بين، بالغي» قوام«اند كه  ج) برخي از مفسران اين نكته را مورد توجه قرار داده

كاربست  آلوسيداند. در برابر،  مبالغه در اينجا را به معناي دوام و استمرار سرپرستي مرد نسبت به شئونات خانواده مي
داند. او معتقد است كه اين كاربست، ناظر  صيغه مبالغه را به علت استمرار تكيه زنان به مردان در امور خانه و خانواده مي

  ميت درباره مردان است. دار بودن صفت قيو به ريشه
توان به سرپرست معنا كرد؛ زيرا سرپرست كسي است كه سه  را مي» قوام«شناسان و مفسران،  با نگريستن در آراي واژه

مسئوليت داشته باشد: اداره، تأمين نيازهاي مالي و غيرمالي، دفاع از حريم و حرمت خانواده. كاركرد معنايي واژه قوام 
  گفته تحقق داشته باشد.  هاي پيش رود كه نقش ين واژه، در جايي به كار ميدهد كه ا نشان مي

از ديگر سو، ممكن است كسي پيش از پرداختن به اين نكته كه مديريت خانواده بايد از آنِ مردان يا زنان باشد، نخست 
ه بدون مديريت اداره شود، يا اين پرسش را بيان كند كه چرا خانواده نيازمند مديريت است؟ چه اشكالي دارد كه خانواد

  مديريت آن به صورت گروهي انجام گيرد؟ 
كه براساس آن، نخست حدود » سبر و تقسيم«توان با بياني روشن و مستدل و با استفاده از قاعده  اين موضوع را مي

اثبات  شود، سپس با كنار زدن وجوه اجتماعي مختلف، وجهي به صورت قطعيقضيه بر اساس حصر عقلي مشخص مي
  گردد، به اين صورت تقرير كرد: مي

توان آن را اداره كرد، يا آنكه نياز به مدير دارد. فرض اول از نگاه هر  نظام خانواده دو حالت دارد؛ يا بدون مدير مي
لش هاي چا ، همچنان زمينهقرآنكه بيان شد، با وجود اعالم مديريت خانواده در  اي مردود است؛ زيرا چنان انديشه صاحب

توان حدس  دهد. حال اگر خانواده فاقد مدير باشد، مي ميان همسران وجود دارد كه گاه، آنان را در آستانه جدايي قرار مي
  گيرد. زد كه چه بحراني محيط خانه و خانواده را فرامي
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فردي. مديريت تواند باشد؛ به صورت شورايي يا به شكل  با فرض ضرورت وجود، مديريت در خانواده به دو شكل مي
شورايي در خانواده فاقد وجاهت حقوقي است؛ زيرا مبناي شورا، بر تحقق اكثريت استوار است. از اين رو، تشكيل شورا با 

صدايي دو نفر، رأي  آيد، با هم كمتر از سه نفر قابل تحقق نيست؛ به اين معنا كه وقتي ميان اعضا، اختالف نظر پديد مي
گيرد، با اين  گيرد. از آنجا كه هسته اصلي خانواده فقط از زن و شوهر شكل مي عمل قرار مياكثريت شكل گرفته، مبناي 

شمار، شورا قابل تحقق نيست و اگر ميان زن و شوهر در هر امري اختالف پيش آيد، با فرض مديريت شورايي، راهي 
  براي حل بحران وجود ندارد. 

نيز به دو شكل ممكن است؛ يا بايد مديريت را به زن سپرد يا  با فرض پذيرش مديريت فردي خانواده، اين مديريت
يك از آن دو تعلق دارد، بايد معيار مناسبي داشته  مديريت مرد بر خانواده را قبول كرد. براي آنكه بدانيم مديريت به كدام

اند از فضيلت  است كه عبارتدر آيه مورد بحث، دو معيار براي واگذاري مديريت خانواده به مردان بيان كرده  قرآنباشيم. 
  )3/370، 1377(مكارم شيرازي و ديگران،  مردان بر زنان و تأمين معاش زنان به دست مردان.

از سويي، در ميان مفسران درباره فضيلت مردان بر زنان، اختالف زيادي وجود دارد؛ شماري از مفسران آن را به معناي 
اند.  و برخي ديگر، مردان را فقط در عرصه عقل معاش، برتر از زنان دانسته دانند برتري ذاتي در حوزه عقل و معنويت مي

اند.  برخي ديگر غلبه احساسات و عواطف در زنان و غلبه حيات تعقلي در مردان را وجه برتري مردان بر زنان شمرده
  اند. گروهي نيز برتري مردان را به برتري در توان و قدرت جسمي منحصر نموده

ها، با پذيرش كمترين اندازه برتري مردان بر زنان؛ يعني برتري جسمي، وجه منطقي و  از اين اختالف پوشي با چشم
تر، اگر ديدگاه آن دسته از مفسران را  پذيرد؛ به عبارت روشن عقالني براي واگذاري مديريت خانواده به مردان تحقق مي
 – 1/422ه.ق، 1413؛ بغوي، 327 – 325/ 1تا، (ر.ك: سمرقندي، بيي بپذيريم كه دليل برتري مردان بر زنان را برتري عقلي و روح

 )217/ 4تا، (ر.ك: طباطبايي، بي و يا غلبه حيات تعقلي بر حيات احساسي )10/88تا، ؛ رازي، بي1/460تا، ؛ شوكاني، بي423
است كه خداوند قيوميت اند، واگذاري قيوميت زنان به مردان امري حكيمانه است؛ زيرا مفهوم اين حكم آن  دانسته

  خانواده را به حوزه عقل و تعقل واگذار كرده است. 
اگر برتري مردان بر زنان را فقط جسماني بدانيم، باز واگذاري قيوميت زنان به مردان حكيمانه خواهد بود؛ زيرا از نگاه 

َل اهللاَُّ َبْعَضُهْم َعلَ «اين مفسران، دو علت ذكرشده در آيه؛ يعني  مْ «و  »ی َبْعضٍ بَِام َفضَّ به منزله يك دليل  »َو بَِامَأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِهلِ
گردد. در اين صورت، معناي آيه آن است كه چون خداوند به مردان برتري جسماني داده، مديريت اقتصادي تلقي مي

حل كسب و كار به توان بدني، ؛ زيرا بيشترين مرا)2/397ه.ش،  1360(ر.ك: عاملي، خانواده را نيز به آنان واگذار كرده است 
بستگي تام دارد. توجه به دو موضوع توان بدني و تمشيت اقتصادي، توجيه عقالني الزم را براي واگذاري قيوميت زنان به 

  آورد. مردان فراهم مي
ز روشن بيني قيم در نظام خانواده، علت واگذاري قيوميت خانواده به مردان ني با چنين تحليلي، ضمن توجيه علت پيش

  شود. مي
  

  . دامنه قيوميت مردان بر زنان2
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هاي اساسي درباره آيه مورد بحث آن است كه آيا قيوميت مردان بر زنان، منحصر به حوزه خانواده است از جمله پرسش
آنان  اند، ولي از داليلي كهگيرد. در پاسخ به اين پرسش، بيشتر مفسران سكوت كردهيا همه شئونات اجتماع را در بر مي

توان فهميد كه نظر آنان شمول قيوميت مردان بر زنان است. در اند، ميبراي اثبات برتري ذاتي مردان بر زنان ارايه كرده
مقابل، شماري از مفسران به اين نكته توجه نموده و بر اين باورند كه قيوميت مردان، شامل اموري فراتر از خانه و خانواده 

  شود. را مي
ظريه، با استناد به آيه مورد بحث، قيوميت مردان افزون بر امور خانه و خانواده، امور اجتماعي همچون بر اساس اين ن

گيرد. اين نظر، با بررسي نظر گروهي از مفسران به امامت، رهبري، مرجعيت، قضاوت و امامت جماعت را نيز در بر مي
  نويسد:مي طبرسيآيد. دست مي

 )٧/ ٣تا, , بیطبرسي( .ليهن يف التدبري و التأديب و الرياضة و التعليمأي قيمون عىل النساء مسلطون ع
  يعني مردان نسبت به زنان قيم هستند و از حق تدبير، تاديب، تمرين و تعليم آنان برخورداراند.

يوميت به داند، گستردن دامنه قاز ظاهر اين عبارت كه سلطه مردان بر زنان را شامل تدبير، تأديب، رياضت و تعليم مي
  بيش از محدوده خانواده قابل فهم است. 

آيد كه او چنين برمي )113، 1412(شبر، »يف السياسة و التدبري« گويد:كه مي تفسير القرآن الكريم در شبراز ظاهر عبارت 
  داند. نيز دامنه قيوميت مردان نسبت به زنان را فراتر از حريم خانواده مي

با صراحت، حوزه عالمه طباطبايي توان براي آنها صراحت قايل شد، عبارت كه نميبدون در نظر گرفتن اين دو 
العلة «استدالل عالمه مبتني بر قاعده  )343/ 4تا، (طباطبايي، بيقيوميت مردان را فراتر از محدوده خانواده دانسته است. 

دهنده است. كند. در مورد آيه، علت توسعهتواند دامنه حكم را كم يا زياد است كه بر اساس آن، علت مي »تعمم و ختصص
مفهوم سخن عالمه آن است كه آيه مورد بحث، ناظر به حوزه خانواده است؛ يعني منطوق آيه منحصر به خانواده است، 

 گيرد. از نظر ايشان، خداوند در اين آيه از برتري عقالني مردان برولي علتي كه در آن آمده، حوزه اجتماع را نيز در بر مي
زنان سخن گفته است و اين برتري، آن دسته از شئونات اجتماعي را كه در آنها به تعقل و حيات عقالني نياز است، شامل 

  در گفتار عالمه، تبيين اين علت است. »فاجلهات العامة االجتامعية التي ترتبط بفضل الرجال...«شود. عبارت  مي
تواند منصب حكومت، قضاوت و دفاع را بر تيجه گرفت كه زن نميتوان نعالمه معتقد است كه بر اساس اين آيه مي

  ها نيازمند به حيات عقالني است.عهده گيرد؛ چرا كه اين حوزه
داند و معتقد است كه اطالق تعبير به مردان و زنان، قيوميت مطلق مردان نيز دامنه قيوميت را عام مي تفسير الفرقان

 تواند بنيان ساير موارد باشد.خانواده، بارزترين مصداق ظهور اين مديريت است كه ميكند و قيوميت بر زنان را اثبات مي
  گويد:مي آيت اهللا صادقي

ككل أهنم قّوامون عىل قبيل النساء ككل, مهام كانت هذه القوامية يف حقل » الرجال«طليق التعبري يعم قبيل 
م,  ٢٠٠٣(درع, الزوجية هي التي تتبنى سائر البيئات.  العائلة أبرز يف كل مالحمه من سائر احلقول, و ألن البيئة

٧/٣٦( 
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به اين معناست كه همه مردان نسبت به همه زنان قيوميت دارند و اين امر را » الرجال قوامون«اطالق تعبير 
توان از آشكارترين نمودهاي مديريت در عرصه خانواده دانست كه بستر خانواده و زناشويي بر اساس آن  مي

  گيرد.  مي سامان
  ، براي اثبات ادعاي توسعه دامنه قيوميت دو دليل بيان كرده است.تفسير الفرقانمؤلف 

شود اطالق دارد؛ يعني شامل مردان و زنان با همه حيثيات و شئونات آنان مي» النساء«و » الرجال«دليل نخست: تعبير 
  دانست.توان محدود به حوزه خانواده و به اين دليل قيوميت را نمي

هاي اجتماعي را دليل دوم: اثبات قيوميت مردان بر زنان در حوزه خانواده، توسعه دامنه قيوميت مردان در تمام حوزه
  هاي اجتماعي است. گيرد؛ زيرا نظام خانواده، بنياد ساير نظامدر بر مي

استناد آيه مورد بحث، فقط خانه و در برابر گروه نخست، برخي مفسران معتقدند كه دامنه قيوميت مردان بر زنان، به 
  اند.توان برداشت كرد كه مردان در تمام شئونات اجتماعي مقدم بر زنانخانواده است و از اين آيه نمي

كند كه واليت و قيوميت مردان بر زنان، منحصر به امور خانه و خانواده است. از نظر او، تأكيد ميمحمد جواد مغنيه 
، خصوص همسران آنان است. با اين تفسير، در حوزه »النساء«ين آيه، خصوص شوهران و مراد از در ا» الرجال«مقصود از 

 )315/ 2تا، (زمخشري، بيخانواده، قيوميت از آنِ مردان است، ولي در خارج از اين چارچوب، آنان نسبت به يكديگر برابرند. 
  مغنيه در گفتار خود بر دو نكته تأكيد كرده است:

كند كه مقصود از مردان، شوهران مردان بر زنان منحصر به حوزه خانواده است. به اين دليل او تأكيد مي: قيوميت اول
و مراد از زنان، همسر مردان است و در ادامه با استناد به نظر فقها، محدوده واليت مردان در خانواده را منحصر به طالق، 

  كند كه زن و مرد در بيرون از اين محدوده برابرند. و تأكيد مي داندتمكين و عدم خروج از خانه بدون اجازه همسر مي
اي كه مرد در خانه كند كه اعالم قيوميت مردان بر زنان، به معناي سلطه مطلق نيست؛ به گونهمغنيه تأكيد مي دوم:

حدوده خاص است؛ رئيس مطلق بوده و زن، مرئوس مطلق و فاقد هرگونه اراده و اختيار باشد. بلكه مقصود، واليت در م
  اند.اي كه فقها تعيين كردههمان محدوده

اهللا، (فضل است.اهللا  عالمه فضل داند، از مفسران ديگري كه قيوميت مردان بر زنان را منحصر در امور خانواده مي

خداوند براي توجيه كند كه  اهللا براي اثبات محدوديت قيوميت مردان به خانواده چنين استناد ميفضل )230/ 7ه.ش، 1419
اند از برتري ذاتي مردان بر زنان و مديريت اقتصادي خانواده از سوي  قيوميت مردان بر زنان دو دليل ارايه كرده كه عبارت

اند و در كنار هم، بار عليت را بر دوش دارند، نه آنكه هر يك از  مردان. اين دو علت در حقيقت، دو جزء از اجزاي يك علت
تواند حوزه بيرون از خانه و داگانه نقش عليت را برعهده داشته باشند. به همين دليل، قيوميت مردان نميآنها به طور ج

توان مدعي شد كه خانواده را در برگيرد؛ زيرا بيرون از خانه، گرچه برتري ذاتي مردان بر زنان محقق است، ولي نمي
ط خانه نيز بر عهده مردان است. از اين رو، او ادعاي آن مسئوليت خرج و تمشيت امور اقتصادي زنان در بيرون از محي

  داند.دانند، مردود ميدسته از مفسران را كه حوزه قيوميت مردان را فراتر از خانواده مي
در حقيقت وي دو ادعا دارد؛ اول آنكه دو دليل آيه، در حكم يك دليل مركب از دو مقدمه است. گويا خداوند فرموده 

اند. دوم آنكه بخش ساز واگذاري امور اقتصادي به آنان شده است، قيم بر زنانت برتري بر زنان كه زمينهاست مردان به عل
  تواند بيرون خانه و خانواده را در برگيرد. دوم اين علت؛ يعني تمشيت اقتصادي زنان از سوي مردان، نمي
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گفته است، گرچه آيه در مورد امور خانه طباطبايي  عالمه گونه كه از نظر ما، ديدگاه نخست قابل تأييد است؛ زيرا همان
به هر معنايي كه در نظر  - شده در آيه، عام و فراگير است؛ يعني برتري مردان بر زنان  و خانواده است، ولي دليل بيان

  و برعهده داشتن مسئوليت مالي زنان، اختصاص به شوهران و محيط خانه ندارد. - باشد
يان مفسران، بر اساس نظر كساني كه برتري مردان بر زنان را به اموري همچون عقل، براساس اختالف موجود در م

تواند منحصر در خانه و خانواده باشد. اند، بايد گفت اين برتري لزوماً نميروح، مقام معنوي، حيات تعقلي و جسم دانسته
يست كه آن را منحصر به خانه و خانواده مرد اگر داراي عقل يا قوت جسماني بيشتري نسبت به زن است، به اين معنا ن

  بدانيم.
مبني بر اينكه تمشيت اقتصادي زنان در محيط بيرون خانه بر عهده مردان  عالمه فضل اهللا از سوي ديگر، ادعاي

  نيست، از دو نظر ناتمام است: 
يشتر مفسران مخالف است؛ كم اين ادعا با نظر ب الف) ادعاي يكي دانستن دو دليل مذكور در آيه جاي تأمل دارد. دست

َل اهللاَُّ َبْعَضُهْم َعَلی َبْعضٍ «آيد، آنان دو فقره زيرا چنانكه در ادامه مقاله مي مْ «و  »بَِام َفضَّ را دو دليل  »َو بَِام َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِهلِ
  دانند. كند، ميجداگانه موهبتي و كسبي كه قيوميت مردان بر زنان را توجيه مي

فرض كه بپذيريم اين دو فقره يك دليل است، مدعاي دوم ايشان مبني بر واگذار نشدن تمشيت اقتصادي ب) با اين 
مْ «زنان به مردان در بيرون از حوزه خانه و خانواده نيز قابل مناقشه است؛ زيرا فقره  چنانكه برخي از  »َوبَِام َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِهلِ

دهد. هاي خارجي را كه از گذشته در ميان مردم رايج بوده است، گزارش ميواقعيتاند،  مفسران همچون ابن عاشور گفته
بر اين اساس، از ساختار خبري در آن استفاده شده است؛ يعني از گذشته تاكنون، در همه جوامع، اقتصاد و كار اقتصادي، 

دانند، حقوق زنان را شعار خود مي توليد و درآمد در اختيار مردان بوده است. در جوامع امروزي غربي نيز كه رعايت
  همچنان اين قاعده وجود دارد و اقتصاد خصوصي، تعاوني و دولتي بيشتر در دست مردان است. 

هاي موجود، نبايد از اين نكته غفلت كرد كه اسالم بر اصل ستر و حفظ حرمت و حريم زنان از يك سو افزون بر واقعيت
داري تأكيد ويژه دارد و اينها اموري است سه مسئوليت شوهرداري، فرزندداري و خانه و جايگاه برتر آنان از سوي ديگر، به

  هاي اقتصادي زنان در بيرون از خانه سازگاري ندارد.كه با مسئوليت
  

  . فلسفه واگذاري قيوميت زنان به مردان3
َل اهللاَُّ َبْعَضُهْم َعَلی َبعْ «عموم مفسران با استناد به دو فقره  مْ «و  »ضٍ بَِام َفضَّ ، علت قيوميت مردان بر زنان را »َو بَِامَأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِهلِ

دانند؛ يكي فضيلت ذاتي كه خداوند به مردان داده و از آن به برتري عقلي يا بدني يا اموري از اين دست ياد در دو امر مي
اقتصادي خانواده را بر عهده دارند، قيم  كنند، ديگري فضيلت كسبي؛ يعني چون مردان با كار و تالش مسؤليت ادارهمي
  اند. زنان

فهم قوامون بحسب ناموس «داند و معتقد است: قيوميت مردان بر زنان را امري تكويني و اقتضاي قانون خلقت مي بالغي
تا، (بالغي نجفي، بي ».ق و حسن النظامالنِّساِء باالستحقاق و الفضيلة ال حتكام بل بام اقتضته احلكمة يف اخلل  اخللقة و الفطرة و الرشيعة َعَىل 

2/860(  
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، بر اساس نظام تكوين كه مبتني بر اصل حكمت و مصلحت است، بايد مردان بر زنان برتري داشته باشند بالغياز نظر 
داند: اين دو علت را علت موهبتي و علت كسبي ميمنهج الصادقين و به دنبال آن، قيوميت زنان به مردان واگذار شود. 

  )19/ 3ه. ش، 1336(كاشاني، ». پس تعليل اين نموده به دو امر كه موهبى و كسبى است«
داند. گنابادي در اين مورد از دو اصطالح ذاتي و عرضي بهره نيز اين دو علت را علتي موهبي و كسبي مي الهيجي

َل اهللاَُّ َبْعَضُهْم َعىل«گويد: جسته است. او مي فضيله الّرجال يف اجلّثة و القّوة و اإلدراك و حسن التّدبري و كامل العقل َو بِام َبْعٍض بت  بِام َفضَّ
ْم يعنى هلم فضيلة ذاتّية و فضيلة عرضّية بكّل يستحّقون التّفضيل و الّتسّلط (سلطان عليشاه و سلطان محمدبن حيدر،  .»َأْنَفُقوا ِمْن َأْمواِهلِ

  )15/ 2ه.ق، 1408
و از برتري ذاتي مردان بر زنان، برتري از دو جهت جسمي و روحي است. او برتري جسمي چنانكه پيدا است، مقصود ا

 گناباديداند و برتري روحي را در ادراك، حسن تدبير و كمال عقل دانسته است. مراد را برتري در جسم و توان بدني مي
  دان است. از برتري عرضي مردان بر زنان، بر عهده داشتن مسئوليت مالي زنان از سوي مر

و تلك القوامية القيمة تعم الناحتني: التكوينية و «داند: نيز برتري مردان بر زنان را تكويني و تشريعي مي تفسير الفرقان
 مقصود صاحب )7/36م، 2003(درع،  .»الترشيعية, حراسة دائبة عىل كوهنن و كياهنن و كرامتهن يف كل احلقوق و احلاجيات األنثوية

از برتري تكويني، برتري مردان بر زنان از نظر بدني و روحي و مراد از برتري تشريعي، اراده تشريعيه  تفسير الفرقان
با  عبدالحسين طيبخداوند مبني بر اداره اقتصادي خانواده از سوي مردان است. چنانكه از ظاهر اين عبارت پيدا است، 

صدا شده است. ف از جمله برتري عقلي تأكيد دارند، همنظراني كه بر برتري مردان بر زنان از جهات مختلعموم صاحب
بهره گرفته است كه در آن، حضرت  نهج البالغه وي براي نشان دادن برتري مطلق مردان بر زنان از خطبه معروف

.ك: (راند از: عقل، سهم مالي و ايمان.  در سه چيز، بهره زنان را در مقايسه با مردان كمتر معرفي كرده كه عبارت امير

  )72/ 4تا، طيب، بي
(قمي مشهدي، داند. برتري مردان بر زنان در كمال عقل، حسن تدبير و قدرت بدني را برتري موهبتي ميمشهدي قمي 

در ميان مفسران اهل سنت نيز طبري علت برتري مردان بر زنان را تشريعي دانسته است. سخن او  )441/ 2ه ش،  1368
. »إنفاقهم عليهّن أمواهلم, وكفايتهم إياهن مؤهننالرجال عىل أزواجهم من سوقهم إليهّن مهورهّن, واهللا به  بام فضل «چنين است: 

داند كه مردان، مهر را پرداخت بر اين اساس، او علت برتري مردان بر زنان را به اين دليل مي )82/ 5ه.ق، 1421(طبري، 
را برتري ذاتي مردان بر زنان و دادن خرجي خانواده از  كرده و خرجي زنان را بر عهده دارند. جصاص علت اين برتري

   ).237 – 236/ 2تا، بي، جصاصسوي مردان دانسته است (
الرجال قوامون عىل النساء* يقومون عليهن قيام الوالة «نيز در اين باره از دو اصطالح وهبي و كسبي بهره جسته است:  بيضاوي

ويف الكالم إشارة إىل «گويد: در اين باره مي آلوسي. )187 – 184/ 2تا، (بيضاوي، بي »عىل الرعية وعلل ذلك بأمرين وهبي و كسبي
» سبب استحقاق الرجال الزيادة يف املرياث كام أن فيام تقدم رمزا إىل تفاوت مراتب االستحقاق, وعلل سبحانه احلكم بأمرين: وهبي وكسبي

  . چنانكه آمده، او نيز از دو اصطالح موهبتي و كسبي استفاده كرده است. )23/ 5تا، (آلوسي، بي
  

  نقد و تحليل 
  از بررسي ديدگاه مفسران درباره حكمت و علت اعالم قيوميت مردان بر زنان، چند نكته قابل برداشت است:
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توان اند. ميرسي نكرده. بيشتر مفسران اين پرسش را كه چرا اصل قيوميت و مديريت در خانواده ضروري است، بر1
انگاره وجود مدير در نظام خانواده، براي آنان مسلّم و قطعي بوده است. شايد آنان از اينكه چنين نتيجه گرفت كه پيش

  انگاره را برداشت كرده باشند. قرآن نيز درباره اصل ضرورت وجود مدير در خانواده سخني نگفته است، اين پيش
كه مفسران اتفاق نظر دارند كه خداوند از روي صدفه و اتفاق، قرعه و يا ميل غير حكيمانه، توان قاطعانه گفت . مي2

مردان را قيم زنان معرفي نكرده است، بلكه براي اين امر، دو (يا بر اساس ديدگاه برخي از مفسران، يك) دليل اقامه كرده 
  است. است. اين امر نشانگر وجود اراده حكيمانه خداوند در تدبير امور 

. از نگاه عموم مفسران، مردان از نظر موهبتي و كسبي بر زنان برتري دارند؛ يعني بخشي از برتري مردان بر زنان به 3
شود و بخشي ديگر از علت برتري مردان بر زنان، از گردد كه از آن به برتري موهبتي يا ذاتي ياد ميتفضيل االهي برمي

  شود و آن، اينكه مردان تأمين معاش زنان را بر عهده دارند. علت كسبي يا عرضي ناشي مي
اي كه آن را از البته درباره اينكه وجه برتري ذاتي مردان بر زنان چيست، ميان مفسران اختالف وجود دارد، به گونه

مند مجالي اند. بررسي اين وجوه، نيازجهت عقل، روح، مقامات معنوي، برتري جسمي و موقعيت اجتماعي تفسير كرده
  ديگر است. 

  
  گيري خالصه و نتيجه

. قيوميت به معناي سرپرستي و مديريت نظام خانواده است و اصل وجود قيم و مدير در نظام خانواده، مسلّم و قطعي 1
  است. 

  گيرد.. دامنه قيوميت مردان بر زنان، منحصر به حوزه خانه و خانواده نبوده، ساير شئونات اجتماعي را نيز در بر مي2
. براي قيوميت مردان بر زنان، دو علت موهبتي و كسبي ذكر شده است. علت موهبتي، تفضيل الهي مردان بر زنان 3

  است و علت كسبي، تأمين معاش زنان توسط مردان است.
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