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بررسی و نقد دیدگاه برتری مردان بر زنان با تکیه بر آیه ی«الرِّجالُ قَوِّامُون علی النِّساء»
ابراهیم رستمی
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 1استادیارگروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده
یکی از بحث برانگیزترین آیات قرآن مجید آیه ی «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء» است که در نظام حقوقی اسالم به عنوان یکی از
ادلّه مهم در بیان احکام حقوقی ،مورد استناد واقع شده است .پژوهش حاضر با روش توصیفی  -تحلیلی در پی بررسی و نقد
دیدگاه برتری مردان بر زنان با تکیه بر محتوای این آیه شریفه است .نگارنده پس از بررسی به این نتایج دست یافته است که:
قوّامیّت به معنای حق مدیریت داشتن ،محافظت کردن و سرپرست خانواده بودن است و در بردارنده ی معنای والیت و صاحب
اختیار بودن نمی باشد .وعالوه بر آن مسئله قوّامیّت ،فقط در رابطه با زوجیّت مطرح بوده و جنس مرد بر جنس زن قوّامیّتی
نداشته و قلمروی آن شامل جامعه نبوده بلکه محدود به امور خانوادگی است .مراد از «بما فَضّلَ اهلل» همان ویژگیهای طبیعی و
فطری مانند توانایی بدنی و انجام کارهای سخت و طاقت فرسا است که خداوند بر اساس نقش های متفاوت زن و مرد در نظام
خلقت ،برای مرد قرار داده است.
واژههای كلیدی :قوّامیّت ،خانواده ،مردان ،زنان ،فَضَّلَ اهلل
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مقدمه
اصووال هوودف دیوون مبووین اسووالم در حمایوت و دفوواح از حقوووا زنووان ایوون اسوت کووه  ،زن تحووت هووین نحوووه ای از لووم
قرار نگیورد و مورد نیوز خوود را حواکم مطلوق بور زن ندانود .از نگواه اسوالم ،زن دارای روح لطیو و شوکننده و بوه تعبیوری
ریحانه اسوت از ایون رو مورد مکلّو اسوت زن را همانگونوه کوه هسوت ،بشناسود و آنگونوه کوه بایسوته اسوت بوا وی تعامول
نمایوودو فهووم و خواسووته هووای خووود را معیووار رفتووار بووا زن قوورار ندهوود .در احکووام حقوووقی اسووالم ،موورد و زن در محوویط
خووانواده هرکوودام حقوووقی دارنوود کووه بشوودت بوور اسوواس عوودالت ترتیووب داده شووده اسووت امّووا بووا تمووام مقووررات روشوونی کووه
درباره ی حقووا زنوان و و وای زن و مورد آموده ،متهسوفانه زن در جواموع اموروز هنووز موقعیوت واقعوی و شایسوته خوود را
باز نیافته است .سامان ناپذیری وضوع حقووقی و اجتمواعی زنوان ،دارای علول متعودّدی اسوت کوه یکوی از آنهوا عودم آگواهی
مردان به و ای شورعی و قوانونی خوود در قبوال آنوان اسوت نوشوتار حاضور در پوی بررسوی و نقود تفکور برتوری موردان بور
زنان با تکیه بر آیه الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ( ...نساء )34/می باشد.
درباره ی شهن نزول آیه ،گفته اند که این آیوه دربواره ی سوعد بون ربیوع بون عمور و زنوش حبیبوه نوازل شوده اسوت کوه
سعد همسورش را بوه دلیول نافرموانی کتوو زد و حبیبوه بوه اتفواا پودرش ،خودمت پیوامبر اسوالم (صولّی اهلل علیوه و آلوه و
سلّم) رسید و شوکایت کورد و پیوامبر (صولی اهلل علیوه و آلوه و سولّم) حکوم بوه ق.وام فرموود .اموا هنووز آنهوا نرفتوه بودنود
که جبریل نازل شود و ایون آیوه را بیوان نموود و پیوامبر (صولی اهلل علیوه و آلوه و سولّم) فرموود ،موا هیوزی را اراده کوردیم و
خدا هیز دیگری اراده کرد ،و آنچه خدا اراده کرده ،بهتر است و ق.ام را رفع کرد( .طبرسی ،1408،ج .)134 :5
اما عالمه طباطبایی صاحب تفسویر المیوزان ایون شوهن نوزول را موردود دانسوته و در ایون بواره هنوین موی نویسود :ایون
داستان با ع.ومت پیوامبر (صولّی اهلل علیوه و آلوه و سولّم) منافوات دارد هورا کوه آیوه حکوم پیوامبر (صولّی اهلل علیوه و آلوه و
سلّم) را باطل نموده و ایشوان را تخطئوه کورده اسوت و در واقوع بیوان داشوته کوه پیوامبر (صولّی اهلل علیوه و آلوه و سولّم) در
تشریع خود اشتباه نموده است( .طباطبایی،1362،ج .)552 : 4
معنای قوِّامیِّت از دیدگاه اهل لغت
برای قیّومیّوت یوا قوّامیّوت در کتوب لعوت معوانی مختلفوی آورده انود .در معنوای کلموه قووّام در بوین لعووی هوا دو قوول
وجود دارد:
قول اول :قوِّام به معنای مسلِّط بودن  ،دارای والیت داشتن و صاحب اختیار بودن است.
باشود ،قووّام بوودن یکوی بور دیگوری ،بوه ایون معناسوت کوه

راغب اصفهانی معتقد است کوه اگور موضووح قیوام  ،شوخ

قوووّام اختیووار اموور دیگووری را در دسووت دارد و دیگووری مسووخّر اوسووت ولووی اگوور موضوووح قیووام ،شوویء باشوود بووه معنووای
محافظووت و مراعووات اسووت .از ایوون رو وی آیووه ی مووورد نظوور را بوور معنووای اول تطبیووق نموووده اسووت( .اصووفهانی1404،
.)690:
همچنین ابن اثیر در النهایة فی غریب الحدیث ،همین قول را انتخاب کرده است( .ابن اثیر،بی تا ،ج .)124 : 4
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قول دوم :قوِّام به معنای محافظت و رسیدگی كردن  ،مدیریت و مسئولیت داشتن است.
در لسان العرب آموده اسوت :القیوام بمعنوی المحافظوه و االصوالح و سووس وی هموین آیوه ی موورد بحوث را بوه عنووان
شاهد بر این معنا ذکر کرده است (ابن منظور،بی تا،ج .)497 : 12
در کتوواب تفسوویر آیووات االحکووام نیووز قوووّام بووه معنووای محافظووت کووردن و رعایووت م.ووالد فوورد آمووده اسووت
(السیاس ،1415،ج .)455 : 1
و در المنجد :قوّام به معنای قیام کننده به امری که از عهده زنان خارج است،تعری شده است.
و در توواج العووروس :ق ووّام بووه معنووای محافظووت کووردن و اصووالح اسووت و هنووین ذکوور شووده اسووت کووه ق ووّام در ماننوود
ِّسوواء» یووا «إِالَّ مَووا دُمَووتَ عَلَیَووهِ قَ ِمووا» (آل عمووران آیووه  )75ای مالزمووا محافظووا مووی باشوود.
«الرِّجَووالُ قَوَّامُووونَ عَلَووى الن َ
(زیبدی،بی تا ،ج .)596 : 17
شوهَدَاء لِلّوهِ»
ِسوطِ ُ
البته با توجه به برخوی از آیوات قورآن کوریم ماننود آیوه ی «یَوا ََیههَوا الَّوذِینَ آمَنُوواَ کُونُوواَ قَووَّامِینَ بِالَق َ
(نسوواء )135 /یووا آیووه ی «کُونُووواَ قَ ووَّامِینَ شُ وهَدَاء بِالَقِسَ وطِ» (ما ووده )8/مووی توووان گفووت کووه قوّامیّووت بووه معنووای محافظووت
کردن و اصالح کوردن اسوت زیورا در ایون دو آیوه ی مبارکوه نیوز خداونود متعوال مویمنین را بوه قیوام بوه قسوط امور کورده
است و قیام به قسط به معنوای تحفّوو و عمول بور آن اسوت و هوون صویعة مبالعوه اسوت یعنوی کموال مراقبوت را بوه خورج
دهیوود .از ایوون رو همانگونووه کووه در ایوون آیووات قوّامیّووت بووه معنووای عموول  ،محافظووت کووردن و اصووالح اسووت در آیووه مووورد
بحث نیوز قوّامیّوت بوه معنوای محافظوت کوردن و رسویدگی کوردن اسوت و در پوی آن از قوّامیوت ،والیوت و صواحب اختیوار
بوودن فهمیوده نمووی شوود عووالوه بور آن ایوون احتموال وجووود دارد کسوانی کووه قووّام را بووه معنوای والیووت و صواحب اختیووار
بودن گرفته اند در واقع برداشت تفسیری خودشان را به جای معنای لعوی بیان کرده اند.
معنا و محدوده ی قوِّامیِّت از دیدگاه مفسران
در رابطه با معنای قیومیّت مرد و قلمروی آن در میان مفسران و فقها دو دیدگاه کلی وجود دارد.
دیدگاه گروه اول:
دسووته ای قیومیّووت را بووه معنووای والیووت و صوواحب اختیووار بووودن مووردان بوور زنووان دانسووته و قلمووروی آن را شووامل
محیط خانواده و جامعه می دانند.
در میان مفسران اهول سونت ،زمخشوری در کشواف بیوان کورده اسوت کوه منظوور از قوّاموون ایون اسوت کوه موردان بوا
امر و نهی بر زنان اشوراف و سویطره داشوته هموانطور کوه والیوان و حاکموان بور رعیوت حکوموت دارنود( .زمشوری ،1415،ج
.)495 : 1
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فخر رازی نیز در تفسیر این آیه فقوط بوه ذکور برتوری بسونده نمووده و هنوین موی نویسود :کوه خودا موردان را بور زنوان
برتری داد زیرا مردان قوّامون بر نساء هستند (رازی،بی تا ،ج .)87 :10
همچنین صواحب تفسویر طبوری از ابون عبواس نقول موی کنود کوه منظوور از قوّاموون امورا و حاکموان اسوت و بور زنوان
است که طبق دستور خداوند از شوهران خود اطاعت کنند (طبری  ،بی تا،ج .)290 : 8
و از مفسران شیعه :شوی طوسوی در تفسویر ایون آیوه بیوان موی کنود کوه «ال» در النسواء و الرجوال ،الو و الم جونس
است و مق.ود از رجال و نسواء ،جونس رجوال و نسواء اسوت یعنوی موردان نسوبت بوه تهدیوب وتودبیر اموور زنوان ،قویّم آنهوا
هسووتند هونکووه خداونوود مووردان را از نظوور عقوول و درایووت نسووبت بووه زنووان،فزونی و برتووری داده اسووت (طوسووی ،1409،ج 3
.)183 :
از مفسووران معاصوور عالمووه طباطبووایی صوواحب تفسوویر المیووزان معتقوود اسووت ایوون آیووه ی شووریفه در سرپرسووتی موورد
فضول اهلل» کوه موراد از
نسبت به همسرش است امّوا ایشوان بوه اسوتناد عمووم علّوت و عمومیّوت دلیول نخسوت یعنوی «بموا ّ
آن برتری در قوه عاقله و فروعوات آن ماننود تووان رزموی ،برتوری در تحمول سوختی هوا و انجوام کارهوای دشووار موی باشود،
قیومیت را منح.ور بوه اموور خوانوادگی ندانسوته و بیوان موی نمایود کوه در اموور عاموه ای کوه مربوو بوه زن و مورد اسوت
ماننوود حکومووت ،قضوواوت و  ...مووردان حووق ریاسووت داشووته و آنهووا بایوود ایوون امووور را انجووام دهنوود (طباطبووایی ،1362،ج : 4
.)552
آیووت اهلل معرفووت نیووز مووی نویسوود :ممکوون اسووت کووه از دلیوول نخسووت یعنووی «بمووا فضّول اهلل» اسووتفاده شووود کووه ایوون
قیومیّووت اخت.ووام بووه امووور خووانوادگی نوودارد و در سووایر امووور اجتموواعی کووه جهووات برتووری در آن موودخلیت داشووته نیووز
مردان بر زنان از قوامیّت برخوردار باشند.
دیدگاه گروه دوم:
از نظور ایون گوروه ،قوّامیّوت بوه معنوای سرپرسوتی و موودیریت مورد نسوبت بوه همسورش بووده و محودوده آن  ،فقووط در
قلمرو زندگی خانوادگی است.
استاد مطهری در این بواره هنوین موی نویسود :اجتمواح زن و مورد یوو اجتمواح طبیعوی اسوت نوه قوراردادی ،و قیواس
اجتموواح موودنی بووا اجتموواح خووانوادگی غلووط اسووت در اجتموواح خووانوادگی حکومووت موورد بوور زن طبیعووی اسووت و حقوووا و
و ای آنها را خودِ طبیعت آنها معوین کورده اسوت و آیوه موورد نظور در مقوام بیوان یوو حقیقوت طبیعوی خوانوادگی اسوت
و بووه همووین دلیوول ربطووی بووه حکومووت مووردان بوور زنووان نداشووته و سرپرسووتی موورد در محوویط خووانواده ،دلیلووی بوور عوودم
صالحیت یا عجز زن نیست (مطهری،مجله پیام زن شماره .)22 : 26
اسووتاد محموودتقی جعفووری در ایوون بوواره مووی نویسوود :معنووای ق ووّام ای ون اسووت کووه موورد سرپرسووت و اجوورا کننووده ی
م.ووالد خووانوادگی اسووت و اینکووه اداره ی خووانواده بووه ههووار صووورت مت .ووّر اسووت  )1زن و موورد هوور کوودام بووه تنهووایی
خانواده را اداره کننود کوه الزموه ی آن توزاحم موی باشود  )2زن سواالری  )3مورد سواالری  )4نظوام شوورایی بوا سرپرسوتی
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مرد ،ایشان نظام خوانواده را در اسوالم نوه موادر سواالر و نوه پودر سواالر بلکوه آن را انسوان سواالر و حوق سواالر معرفوی موی
کند و معتقد است که قسم ههارم ،بهترین الگو برای اداره خانواده است( .جعفری،بی تا ،ج .)270 : 11
همچنین آیت اهلل جووادی در تفسویر ایون آیوه شوریفه اینگونوه بیوان موی نمایود :قووّام بوودن مربوو بوه یوو مودیریت
اجتموواعی اسووت زیوورا توانووایی موورد در مسووا ل اجتموواعی و شومّ اقت.ووادی و تووالش و کوشووش بوورای تح.وویل مووال و تووهمین
نیازمندیهای منزل و زنودگی بیشوتر اسوت و همچنوین هوون مسوئول توهمین هزینوه مورد اسوت ،سرپرسوتی داخول خوانواده
بر عهده مرد است امّا هنین نیسوت کوه از ایون سرپرسوتی بخواهود مزیتوی بوه دسوت آیود و بگویود هوون سرپرسوت هسوتم
پس افضل هستم بلکه این سرپرستی یو کار اجرا وی اسوت ،یوو و یفوه اسوت نوه فضویلت و بوه ایون معنوا نیسوت کوه زن
اسیر مرد باشد و مرد می تواند به دلخواه خود عمل کند (جوادی آملی.)392 :1378،
و میل تفسیر الفرقان در ارتبا با برتوری ذکور شوده در آیوه «بموا فضول اهلل بعضوهم علوی بعو » بیوان موی کنود :ایون
برتوری و رجحوان ،متقابول و دو بعودی اسوت ،یعنوی تواناییهووای در موردان اسوت کوه در زنوان کمتور اسوت و تواناییهووایی در
زنان است که مردان کمتر اسوت از ایون رو موردان بوه دالیول برتوری در قودرت بودنی و اموور موالی بور زنوان قووّام هسوتند و
البته این قوّامیت محدود به اجتماح خانواده است (صادقی تهرانی،بی تا ،ج .)277 : 7
سووید کووا م حووا ری در کتوواب القضوواء فووی فقووه االسووالمی رَی خووود را اینگونووه بیووان مووی کنوود کووه  :قوّامیّووت تنهووا در
زندگی زناشوویی وجوود دارد و قوّامیّوت جونس مورد بور زن ثابوت نیسوت بوه هموین دلیول ،بورادر بور خوواهر خوود قوّامیّوت
ندارد و معتقد است که مرد ریاست خانواده را به عهده دارد که علت آن هم دو هیز است :
 )1اینکه خانواده برای حفو نظم خود ،نیاز به یو مدیریت واحده دارد.
 ) 2مرد برای این ریاسوت اولویوت دارد زیورا قودرت او بورای حول مشوکالت بیشوتر بووده و عقول او بور عاطفوه اش غالوب
است( .حا ری.)76 :1415،
مراد از «بما فضِّل اهلل» در آیه ی شریفه
واژه دیگووری کووه بایوود در ایوون آیووه مووورد بررسووی قوورار گیوورد واژه «فضّ ول» در ترکیووب «بمووا فضّ ول اهلل» اسووت بوواء در
ترکیووب «بمووا فضوول اهلل» و «بمووا انفقوووا» بوواء سووببیّت و متعلّووق بووه واژه «قوّامووون» اسووت و «مووا» مووای م.وودریه اسووت امّووا
بحث مهم در این است که مراد از «فضل اهلل» هیست؟
فضول اهلل» برتوری موردان در امووری از قبیول دانوش ،عقول ،عوزم و رَی
مرحوم طبرسی بیان کورده اسوت کوه موراد از « ّ
نیکو است (طبرسی ،1408،ج .)38 : 5
در مجمووع البحووورین ایوون تفضووویل در کموووال عقوول ،حسووون توودبیر و نیرومنووودی در عقووول دانسووته شوووده اسوووت
(طریحی ،1367،ج .)23 : 5
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عالمووه طباطبووا ی نیووز در المیووزان عقوول و توانووایی بوودنی را از م.ووادیق فضوول خوودا مووی شوومارد(.طباطبایی ،1362،ج 4
.)543 :
تحلیل و بررسی:
در مورد معنای قوّامیّوت بور اسواس شوواهدی کوه از آیوات قورآن ذکور شود موی تووان بوه ایون نتیجوه دسوت یافوت کوه
قوّامیّووت بووه معنووای موودیریت ،محافظووت و اصووالح کووردن اسووت و در مووانحن فیووه در بردارنووده معنووای والیووت و صوواحب
اختیار بودن نموی باشود و سووردن ایون مسوئولیت بور عهوده مورد ،هوم بوه خواطر موهبوت هوای ذاتوی خلقوت جونس مورد
است مانند اینکوه مورد بوه طوور طبیعوی و فطوری در انجوام کارهوای دشووار ،موفوق تور بووده و در تحمول شوداید و سوختی
ها مقاوم تر می باشد وعوالوه بور آن بوه خواطر جنبوه هوای اکتسوابینیز موی باشود زیورا مورد مسوئول توهمین هزینوه اسوت و
در تهمین نیازهای زندگی،بخاطر ویژگی های طبیعی و ذاتی اش بهتر عمل می نماید.
امّا در موورد حیطوه قوّامیوت بایود گفوت که:حیطوه و محودوده ی قوامیّوت فقوط مربوو بوه اجتمواح خوانوادگی و مووارد
متقابل در ارتبا بوا زن وشووهر اسوت و الّوا اگور جونس زن در مقابول جونس مورد و بوه عنووان دو صون مطورح باشوند ،در
این صورت ،مرد قوّام و قیّم زن نیست و زن هوم در تحوت قوّامیّوت مورد نخواهود بوود و بوه هموین علوت اسوت کوه بورادر بور
خواهر خود قوّامیت ندارد.
و اینکووه برخووی از عالمووان دیوون بووا اسووتناد بووه عمومیّووت علووت نخسووت یعنووی «بمووا فضّ ول اهلل» بیووان نمودنوود کووه ایوون
فضول اهلل» علوت باشود ،بنوابراین حکوم
قوامیّت شامل جامعه هم می شود قابول تهمول و محول اشوکال اسوت زیورا اگور «بموا ّ
تخ.و » یعنوی در جوایی کوه علوت نباشود حکوم نخواهود بوود موثال اگور در جوایی
ِّ
دا ر مدار علوت بووده و «العلوة تعمّوم و
مرد عقل و تودبیر کوافی نداشوته باشود و در عوین حوال زن الیوق و بوا فکور باشود در ایون صوورت حکوم قوّامیوت بور عکوس
فضول اهلل»
خواهد بوود و «النسواء قوّاموون علوی الرجوال» خواهنود بوود.و سووال ایون اسوت کوه آیوا بوا پوذیرش اینکوه «بموا ّ
علت است می توان به هنین امری ملتزم شد؟
فضول اهلل» را بووذیریم در ایون آیوه شوریفه قوّامیّوت مورد ،معلوول دو علوت و دو عامول اسوت
ثانیا اگر علوت بوودن «بموا ّ
یکی «بما فضّل اهلل» و دیگری «بموا انفقووا» و ایون دو عامول جودا از یکودیگر موجوب قوّامیّوت نخواهود بوود یعنوی هور کودام
جزء العلة هستند نوه علوت تاموه بورای قوّامیوت و از طرفوی هوون در جامعوه «بموا انفقووا» وجوود نداشوته و موردان بور کول
زنان نفقه نمی دهند پس نموی تووان ایون برتوری مورد بور زن را بوه جامعوه تسورّی داد .موثال در ازدواج متعوه «بموا انفقووا»
فضول اهلل» اسوت در ایون صوورت آیوا مورد صواحب اختیوار اسوت و بور زن والیوت داشوته و موی توانود بوه او
نیست امّا «بما ّ
اجازه خروج از منزل را ندهود ،در حوالی کوه هوین فوردی بوه ایون امور ملتوزم نبووده و زن متعوه در ایون موورد آزاد اسوت و
نیازی به اجازه متعوه کننوده در خوروج از منوزل بوه عنووان مثوال نودارد  .عوالوه بور آن موی تووان گفوت کوه حکوم قوّامیوت
شوهر بر زن از نوح حکموت الهوی اسو ت یعنوی اینکوه غالبوا سون و صون مردهوا از زنوان در امووری کوه قوبال ذکور کوردیم
برتر هستند و لذا اگر در مواردی خوالف ایون پیودا شود بواز هوم مورد ،مودیریت و سرپرسوتی بور زن در خوانواده را بوه عهوده
دارد .مانند حرموت شوراب کوه بوه خواطر حکموت الهوی زیورا در عبوارت «ال تشورب الخمور النّوه مسوکر» اگور مسوکر بوودن
علت حکم باشد یعنی اگر خمری پیودا شود و مسوکر نبوود ،نبایود حورام باشود اموا اگور مسوکر بوودن حکموت باشود در ایون

20

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال سوم ،شماره  ،30آبان 1399

صورت خمور در تموام مووارد حورام خواهود بوود بنوابراین اگور ایون تفضویل حکموت باشود ،گرهوه بوه طوور اسوتثناء ممکون
است زن بور موردی برتوری داشوته باشود و یوا بوه طوور کامول اموور معیشوتی را بور عهوده بگیورد اموا در عوین حوال ،حوق
مدیریت و سرپرستی مرد محفوظ خواهد بوود .و مییود دیگور بور اینکوه محودوده ی ایون آیوه ،مربوو بوه زنودگی خوانوادگی
است و شامل جامعه نموی شوود ایون اسوت کوه :از آیوات قورآن کوریم موی تووان فهمیود  ،در موواردی کوه مسوئله جنسویّت
مطورح بوووده در آیووات از واژه هوای «ذکوور و انثووی» اسوتفاده مووی شووود ماننوود «لِلوذَّکَرِ مِثَولُ حَووِّ ايُنثَیَویَنِ» یووا «مَونَ عَمِولَ
صَوالِحا مِوون ذَکَوور ََوَ َُنثَووى» و هووون در ایوون آیووه شووریفه از واژه هووای «رجووال و نسوواء» اسووتفاده شووده اسووت ،پووس مووراد از
«نساء» خ.وم زوجوه اسوت و موراد از «رجوال» خ.ووم زوج موی باشود و الّوا بایود بوه جوای «رجوال و نسواء» از «ذکور و
انثووی» اسووتفاده مووی شوود .و همچنووین عبوواراتی ماننوود «بمووا انفقوووا» و بحووث نشوووز و ضوورب ،همگووی مربووو بووه محوویط
خانواده می باشد.
و در ادامه باید یادآور شد که واهر حکوم در آیوه ی موورد بحوث ،حکوم فعلوی اسوت نوه حکوم شوهنی یعنوی در آنجوایی
کووه موورد بالفعوول سرپرسووتی و موودیریت دارد،محوویط خووانواده اسووت امووا در مووورد ریاسووت موورد در جامعووه،حکم آن ،حکووم
شهنی است.
و افزون بر آنچه گفته شد :کلمه الرجوال جموع محلوی بوه الو و الم اسوت کوه داللوت بور عمووم دارد و تنهوا جوایی کوه
همه مردها ،قوّامیت دارند و ایون عمومیوت قابول اثبوات اسوت فقوط محویط خوانواده بووده و در جامعوه هموه مردهوا ریاسوت
ندارند .و نکته پایانی اینکه موال

برتوری در قورآن تقووا و عمول صوالد اسوت «إِنَّ ََکَورَمَکُمَ عِنودَ اللَّوهِ ََتَقَواکُمَ» نوه جنسویت

و وجود تفاوتهوای فیزیکوی ،روحوی و روانوی و ...بوین زن و مورد ( موثال موردان غالبوا دارای نیوروی بودنی قووی توری نسوبت
به زنان بووده و همچنوین اکثور زنوان نیوز دارای عواطو شودیدتری نسوبت بوه موردان موی باشوند) سوبب پیودایش تفواوت
ذاتی و ماهوی بین زن و مرد و برتری موردان بور زنوان نبووده بلکوه ضورورت وجوود ایون تفاوتهوا بوه خواطر نظوام خلقوت زن
و مرد و نقش های مختلفی است که زن و مرد در خانواده و جامعه به عهده دارند.
نتیجه گیری:
با توجه به بررسی های انجوام شوده موی تووان نتیجوه گرفوت کوه قووّام بوودن شووهر بور زن بوه معنوای حوق مودیریت و
سرپرسووتی در خووانواده اسووت و موورد و یفووه ی حفووو و رعایووت م.ووالد زنوودگی خووانوادگی را در آن محوودوده ای کووه شوورح
بیووان نموووده ،بوور عهووده داشووته و ایوون بووا برتووری جووویی و سوولطه طلبووی ناسووازگار اسووت .و مسووئله قوّامیّووت فقووط در رابطووه
زوجیّت مطرح بوده و جونس موردان بور جونس زنوان قووّامیّتی نداشوته بلکوه تنهوا شووهران بور زنوان خوود قوّامیّوت دارنود و
قلموورو و محوودوده ی ایوون موودیریت و سرپرسووتی منح.وور در خووانواده اسووت و امکووان تس ورّی آن بووه جامعووه وجووود نوودارد.و
مووراد از «بمووا فضّ ول اهلل» در آیووه مبارک وه همووان ویژگیهووای طبیعووی و فطووری اسووت کووه خداونوود بووه خوواطر نقووش هووای
متفاوت زن و مورد در نظوام خلقوت آنهوا ایجواد کورده اسوت ماننود افزونوی توانوایی بودنی ،تحمول سوختی هوا و انجوام اموور
مشووکل ،و نمووی توووان فزونووی عقوول و فروعووات آن را بووه عنوووان م.ووداا یووا م.ووادیق «بمووا فضّ ول اهلل» قوورار داد زیوورا اگوور
فضولهم علویهنّ» .و قورآن کوریم در آیوات
فضول اهلل» ایون م.وادیق بوود موی بایسوت بیوان موی فرموود « :بموا ّ
منظور «بموا ّ
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متعوودد بووه طووور مسوواوی موورد و زن را دعوووت بووه تفکوور در آیووات و تعقوول و در

اصووول اعتقووادات نموووده و از اتهووام زدن

نهی فرموده ،زیرا اتهام با کرامت انسان و اصل برابری و عدم برتری سازگاری ندارد.
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Examining and criticizing the view of superiority of men over women Relying on the
verse "Men are the rulers over women"

Abstract
One of the most controversial verses of the Holy Quran is the verse "Al-Rijal Qawamun Ali
Al-Nisa '" which has been cited in the Islamic legal system as one of the important arguments
in expressing legal rulings. The present study uses a descriptive-analytical method to examine
and critique the view of superiority of men over women based on the content of this noble
verse. After reviewing the author, he came to the following conclusions that: Qawamiyat
means the right to manage, protect and be the head of the family and does not include the
meaning of guardianship and authority. In addition, the issue of intimacy has been raised only
in relation to marriage, and the male gender has no authority over the female gender, and its
territory does not include society, but is limited to family affairs. And what is meant by "by
the grace of God" is the same natural and innate characteristics such as physical ability and
hard work that God has given to man based on the different roles of men and women in the
system of creation.
Keywords: Stability, Family, Men, Women, Fadhal Allah
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