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  چكيده
 بـوده، اي اساسـي و مهـم در جوامـع بـشري              سرپرستي و مديريت، مـسأله    

  قواميـت مـردان و گـسترة       . داشتن مديران كارآمد است    گرو  در جامعهپيشرفت  
حاكي از  بر آن انگشت نهاده است،       قرآن كريم    كهده  واليت ايشان در كانون خانوا    

عهـده   اين است كه مردان مديريت و مسؤوليت امور اجرايي كانون خانواده را بـر             
ـ مداشتن حـق قي   مستلزم  ن  آ امور   چرخش  حفاظت از كيان خانواده و     .دارند ت وم

هايي است   ها و علت    مالك داراي اعطاي اين حق     ،است كه با توجه به حكمت الهي      
هـاي معنـايي      نگاهي معناشناختي به مؤلفه   با   .شوند  كه در اين نوشتار بررسي مي     

ن معيت  آيابيم كه قلمرو قواميت كانون خانواده است و ركن تحقق              درمي "قوام"
از ايـن مـسأله     رفع تبعـيض    در كنوانسيون     حال. باشد  ميبا همسر   زن  دلي   و هم 

زن و  هـاي حقـوقي       تفاوت كه  از اين غافل   ؛كند  ميبه عنوان تبعيض ياد       )قواميت(
سـويي   از هـم   حـاكي     قوانين حقوقي در قرآن كريم     تشريعتبعيض نيست و    مرد  

  .طبيعت و شريعت است
از حقيقـت  اسـت   به حقوق زن و مرد بيان شـده    دربارةچه در قرآن كريم      آن

بـا  ام از آن دو     دكر  حكايت دارد و ه    ، فارغ از جنسيت آنان    ،انساني اين دو موجود   
تناسبي برخوردارند كه اين امر اصل تعادل را در         مجه به جنسيت خود از حقوق       تو

توان دريافـت      تحليل و تبيين جايگاه قواميت مي      با. نمايد  عالم آفرينش تبيين مي   
اقتصادي كـانون خـانواده را برعهـده        و  هاي اجرايي     كه مردان مديريت مسؤوليت   

 چرا كـه ايـن   ؛ذاري اين كانون راگ دارند و زنان مسؤوليت تدبير، تربيت و سياست     
  .سويي طبيعت و شريعت الهي است تعادل حاكي از هم
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  مقدمه. 1
 موضـوع  در جوامـع امـروز  يكي از مباحث اساسي مورد توجـه متفكـران و انديـشمندان            

از شـأن و حقـوق    همـواره   جوامع بـشري    بسياري از   در  زنان  .  است »حقوق و شخصيت زن   «
جايگـاه و  .  اسـت  قـرار گرفتـه    مـورد ترديـد      هـا  آن و حتي منزلت انـساني       اند  خود دور مانده  

 ميزان اهميت و منزلت زنان در آن جامعـه          ةدهند  نشان ،شخصيت زن در فرهنگ هر جامعه     
  .است

ايـن  در   كه   اند  بيان كرده ا   نظرات مختلفي ر   ، حقوق زن  زمينةدر  مكاتب ديني و سياسي     
 رشي فراگير و با در نظر گرفتن همـة        نگبا  نگر اسالم      و جامع  ، وحياني ساز  مكتب انسان  ،ميان

 از  ،طور مسلم   به.  است به ارمغان آورده  هاي زنان، منزلت و كرامت وااليي را براي آنان            ويژگي
 بـين  ، اسالمحال  ا در عين، امميان زن و مرد وجود دارد اي    هاي حكيمانه   نظر تكويني تفاوت  

 و  االهـي  اصـلي آيـات      مخاطـب  .اسـت نموده  برقرار  حقوق و تكاليف زن و مرد نوعي تعادل         
 او جايگـاه     و جنـسيت    اسـت  »انـسانيت انـسان   « و  » حقيقت آدمي «  همان ،شريعت مقدس 

صـورت تبعـي مـورد      اگرچه براي رسيدن به هدف، گـاه بـه  اين مسأله. اساسي و اصلي ندارد 
هاي حقـوقي و حكمـي بـر وجـود تفـاوت در هويـت                 تفاوتگاه     هيچ است،ار گرفته   توجه قر 
  .كند داللت نمي »نس مردج «و» جنس زن« انساني

  : ، براي مثالخورد چشم ميه هاي فراواني در اين خصوص ب الي آيات قرآني نمونه در البه
ا  هحداَ ويأَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذى خَلَقَكم من نَّفْسٍ" مـنهث م بـ ا وهجوا زنهخَلَقَ م و  

   ساءن يراً واالً كَثشـما را از     ؛ آن خدايي كه همة     يعني اي مردم، بترسيد از نافرماني خدا       ،"رِج 
 جفت او را خلق كرد و از آن دو نفر خلقي بـسيار     ،نفس واحده آفريد و هم از آن      ] اين تن و  [

  .)1/نساء(برانگيخت] لمدر اطراف عا[از مرد و زن 
 در آيـات  "قـوام " ةخوانيد، بررسـي معناشـناختي و تحليـل واژ     چه در اين نوشتار مي     آن

عنـوان ظـرف اسـتقرار تبعـيض          المللي به   ها و اسناد بين     قرآني است كه از آن در كنوانسيون      
  .عليه زنان و مصداقي از مصاديق تبعيض ياد شده است

 34 در آيـه  "فـضل "ات قرآن كريم در كنار واژگاني چـون      و قلمرو آن در آي     "قوام" ةواژ
 گـستره واليـت مـرد را در نظـام خـانواده تبيـين               كهسوره مباركه نساء تفسير خاصي دارد       

كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از آن به تبعـيض          در   اين همان چيزي است كه       .نمايد  مي
هـاي دينـي عليـه زنـان           آمـوزه  تبعـيض در   عليه زنان ياد شده و مصداقي از مصاديق ظلم و         

 را در آيـات بررسـي و   "قـوام "هاي معنـايي    برآنيم تا ابتدا حوزه   از اين رو  . قلمداد شده است  
 داوري بـه  ،سپس با نگاهي بر كنوانـسيون رفـع تبعـيض         وده،  تبيين نم  جايگاه حقوقي آن را   

   .بپردازيم
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  ي قوام در قرآن كريمسمعناشنا. 2
2 .1. معاني قوام  

، ذيـل مـاده     12 ( اسـت؛  "قيـام "،  "قَوم"باشد كه مصدر آن        مي "قَوم"ام از ريشه     قو واژة
 گرفتـه شـده     "قـام يقـوم   "داند كـه از        مي "قائم" مبالغه از    ةرا صيغ  "قوام"منظور    ابن .)قوم
ـ  ب، ل، فى، عن، الى و على      اين واژه گاهي بدون حرف جر و گاهي همراه با حروف            . است ه ب

  .رود كار مي
زمـان    قام هر گاه با امـري و مـوردي هـم           ةواژ )500-469 :ص، ص 12 :، ج 3( هگفته شد 

 همين معنا در كتب ديگر نيـز        است كه شود، به معني ايجاد اعتدال و توقف در آن            آورده مي 
 انصاف داشتن، تأمل نمودن در اداي امور و اراده و تأمل در انجام              .به نحوي تأكيد شده است    

 "قـاتهم فقام بن " به   " اهله يقام عل "عبارت  از اين رو    . اند   ذكر كرده  را از معاني اين واژه    امري  
 "االمر  قام على " آمده و    "كار درست شد  "،  "كار مرتب شد  " به معني    "االمر  قام" ،تعبير شده 

 صيغه مبالغه از    "قوام"واژه   .)586 :، ص 16؛  930: ص ،6( به انجام كار يا امر معنا شده است       
 ،)135/ نـساء ( "مينَ بِالْقـسط اأَيها الَّذينَ ءامنُـوا كُونُـوا قَـو    ا  ي"فه   در آيه شري   و است،   "قائم"
اي اهل ايمان پيوسـته قيـام       : يعني. ماً قائم به عدالت است    يكسي است كه دا   "بالقسط قوام"

 ،29(شـده اسـت   تعبير  كننده نيز     ترين قيام    گاهي به كامل   "قوام" واژه   هتالب. به عدالت كنيد  
  .)53 -50 :ص، ص6 :ج

سـوره   و 135، 34 ، آياتنساءسوره : كار رفته است هواژه قوام در قرآن كريم در سه آيه ب    
   .8، آيه مائده

  معاني قيام. 2. 2
 ازكه يكي   معاني مختلفي دارد     ، آمده باشد  "قيام" به معني    "قوم" قوام از    ة واژ ةاگر ريش 

 ، )39/نحـل ( "ه قَبلَ أَن تَقُوم من مقَامك     أَنَا ءاتيك بِ  " شريفه   ة در آي  .است "برخاستن" ها  آن
 بـه معنـي از      "اَن تَقُـوم  " ،آورم  كه از جايت برخيزي من تخـت را پـيش تـو مـي              پيش از آن  

 ة در آيـ   "قـاموا " ة واژ . اسـت  "توقـف "معناي ديگـر قيـام    .  معنا شده است   "جايت برخيزي "
  . به همين معناست)20/بقره( "ظلَم علَيهِم قَامواكلَّما أَضاء لَهم مشوا فيه و إِذَا أَ": ةشريف

ـ "ثبات و دوام و پيوسته بودن    "معناي سوم قيام،      قـرآن  ة آن در ايـن آيـ  ة است كه نمون
 مراد از ، در اين آيه   .)25/ روم ("و منْ ءايته أَن تَقُوم السماء و االَرض بِأَمرِه        " .استوده  بكريم  

ارائـه نمـوده    خداونـد   هنگامي كه   يعني تا   . استها    آنوستگي و دوام    قيام آسمان و زمين پي    
  .  قيام دارند و نشستن و قعود برايشان معنا ندارداست

إِذَا قُمتُم إِلى الصلَوةِ " ة راغب اصفهاني در ذيل آي. است"عزم و اراده"معناي چهارم قيام   
     كُميد أَيـ و كُموه جـلُوا ورا عـزم و اراده معنـا كـرده اسـت           "قمـت " ةواژ )6/مائـده  ("...فَاغْس  .
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چـون فعـل    اسـت    در وجه تفسير معناي آن واژه گفتـه          نيز )320 :، ص 2 :، ج 14(زمخشري
معنـاي  سـرانجام    . اسـت  مسبب از اراده و قدرت است، مسبب در مقـام سـبب قـرار گرفتـه               

  .)125 :، ص10:، ج21(وقوع امري استاست  قيام آمده ة كه براي واژيپنجم
باشد و بـه معنـي نظـم،      مي"قائم" صفت مبالغه از   ة صيغ "قوام"گونه كه ذكر شد      نهما

 "قوام" قرطبي از اين رو. )663 :، ص26  و675 :، ص13(است   اعتدال و عدل نيز معنا شده     
كنـد    مـي نـا  و متعلّقات خود معئرا شخصي بسيار منظم، دقيق و سختگير در حفاظت از ش        

 هم تسرّي يافتـه و      "هقيام وال " قوام به    ةهاي معنايي واژ     مؤلفه ةدامن .)167 :، ص 5 :، ج 31(
 قـوام را بـه معنـي قيـام          )34/ نـساء  ("...مونَ على النِّساء  اَالرِّجالُ قَو " ة شريف ةبا استناد به آي   

-148 :ص، صـ  6 :، ج 24 و   59 :، ص 10؛  45 :، ص 35 (انـد   تعبيـر كـرده   نيـز   واليان بر رعايا    
ــري  .)149 ــز طب ــوام" )38 :، ص4 :، ج23(ني ــدگان"ق ــام كنن ــ، را قي ــسلّط گ گان و شت م

  .ايستادگان بر امور تحت واليت خود تفسير كرده است
 كسي كه براي انجام كـاري       يعني اند؛   گفته " القامه  حسن"  را "قوام"يكي ديگر از معاني     

شـرتوني در  .  هـم شـده اسـت   "اميـر " از آن تعبير به به همين دليل،  .قوي و قدرتمند است   
يعني قوام كـسي اسـت      . باشد   مي "خرج عليه و راقبه   "به معناي    "قام عليه "افزايد    ادامه مي 

قـام علـى    " عبـارت   و از همـين رو،     عهـده دارد   كه مراقبت كردن و متولي كارها شدن را بر        
  .) ذيل ماده قوم،11 (نمايد  امور عائله معنا ميبه دست گيري و ت را به معني مراقب"اهله

  قواماي معنايي ه مؤلفه. 3. 2
كـه مفهـوم يـك     اسـت   ها تبيين شده       براي واج  1هاي مميز   در علم معناشناسي مشخصه   

هـاي     داراي مشخـصه   "مادر" ة واژ ،به عنوان مثال  . ها تعيين كرد   توان به كمك آن     واژه را مي  
نث بودن، نسل پيشين، دلسوز و مهربان،       ؤنمايد؛ م   مميزي است كه مفهوم مادر را تبيين مي       

هـاي معنـايي       مؤلفـه . شود   ناميده مي  2" معنايي ةمؤلف"هر يك   ها هستند كه      ن مشخصه از اي 
يكـي از نخـستين     . دنـ نماي  ها به درك ساختار ذهني انسان كمك مـي           معني واژه  ةمطالعدر  

اي صـورت پذيرفتـه اسـت در قالـب دسـتور               تحليل مؤلفـه   ةهايي كه تاكنون در زمين      تالش
  .)210-170: ، صص38(شود شاهده ميزايشي و در آثار كتز و فودور م

هـاي     مؤلفـه    اينك بـه طـرح     ،دآمي  يهاي معنا   مقدماتي كه در خصوص مؤلفه    جه به   با تو 
  .پردازيم  در قرآن كريم مي"امقو"معنايي واژه 

 چون فرد ايـستاده، آمـاده بـراي         ييها   قيام مشتق شده باشد، مؤلفه     ة قوام اگر از واژ    واژة
 ة كه به صورت صيغ"امقو" البته چون. توان براي آن برشمرد را مي  راسخ وانجام كار، مصمم

 كاري يا بسيار ة مبالغه اسمي است كه بر بسيار انجام دهندةمبالغه به كار رفته است ـ صيغ 
بـسيار قيـام   "، "بـسيار مـصمم  "آن را بايـد  هاي معنايي  ؛ مؤلفهكند ة صفتي داللت مي دارند
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ال " ، مبالغه ةبرخي از اوزان صيغ   . ستندا "بسيار برپا كننده امري   "،  "كننده فَعالّـه " ،"فعـ"، 
  . است"فعال"باشد كه قوام بر وزن   مي"فَعيل"و  "مفعال"، "فَعول"
  هاي معنايي قوام تحليل مؤلفه. 4. 2

قيام هم معناي مـصدري  واژة   وست  گرفته شده ا   قيام    از مصدر  قوام ةواژاكنون دانستيم   
  .است) هايستاد(م يجمع قادارد، و هم ) ايستادن(

 سوره مباركـه  34 جمله آيةاز . به كار رفته استتعبير به قيام در بسياري از آيات قرآني   
 ؛ )6/سبأ( "... أَن تَقُوموا للَّههحداقُلْ إِنَّما أَعظكُم بِو" ة و آي"...مونَ على النِّساءاَالرِّجالُ قَو"نساء 

 در ايـن    ".كه براي خدا قيام كنيـد      دهم و آن اين     چيز اندرز مي  بگو من تنها شما را به يك        "
 بلكـه بـه معنـي آمـادگي بـراي انجـام             ،پـا نيـست    دوبر   قيام به معني ايستادن      ،قبيل آيات 

، 12(اسـاس و   پايه   ،گاه، ستون    استقامت و پايداري در انجام امور و تكيه        ،)787 :، ص 18(كار
 دايمـاً "،  " در حـال قيـام     دايماً"ام واژگاني چون    هاي التزامي قو    مؤلفه.  است )270:، ص 3 :ج

ها اشاره شده     تفسيري هم بدان   هاي  باباشند كه در كت      مي "سرپرست" و   "قائم به امر كسي   
 مـردان را موظـف بـه       ،تبيـان  و شيخ طوسي در      البيان  جامع طبري در    ،به عنوان مثال  . است

-190 :ص، صـ 3 :، ج26 و   40-38 :ص، صـ  4 :، ج 23 (دانـد    امور زنانـشان مـي     ةقيام در ادار  
هـاي ضـمني قـوام بـه          از مؤلفـه  نيز  گزاري    واژگاني چون حمايت، سرپرستي، خدمت     .)192

نيـز  يس يـ  ر و معنايي قوام را به واژگاني چون حاكم، والـي، مـدير        ةحوزالبته  . آيند  شمار مي 
   .)413:، ص1:، ج17 و 168 :، ص31؛ 211 :، ص2 :، ج15(اند تسرّي داده

  
   در قرآن كريم"قوام"اي معنايي واژه ه حوزه. 3

 و  "نگهبـان "،  "محـافظ "،  "، مـدير  "اميـر "،  "والـي "،  "سرپرست"،  "قيم"واژگاني چون   
، 3(ها اشاره شده است     به آن  كه در كتب لغت و تفسير        هستند در حوزه معنايي قوام      "قائم"
  .)504 -494 :ص، ص12: ج

، 40/، يوسـف  36/توبـه (يم در چهـار آيـه      در قرآن كـر    ء به فتح قاف و كسر يا      "قيم"واژه  
 "برجا و ثابت و استوار     پا" قيم از ماده قيام است، به معني         . به كار رفته است    )43 و   30/روم

 استقامت و خالي بـودن از هرگونـه         ، اعتدال ، پاسداري ، حفاظت ، برپا دارندگي  ،و عالوه بر آن   
در قـرآن   ) قـيم ( ايـن واژه     )799:، ص 3 :، ج 18 و   142 :، ص 6 :، ج 24 (رساند  اعوجاج را مي  

در كنار واژه دين به كار رفته است كه بر استقامت و اعتـدال مفـاهيم و خـالي بـودن                     كريم  
 كه  است صفت قيوميت پروردگارهمان در حقيقت "قيم"صفت . داردداللت از تناقض قرآن 

 در دو   "قيمـه "كلمـه   .  موجودات و اشيا است    ، خداوند حافظ و نگاهبان همة     به مقتضاي آن  
حـافظ كتـب    " از آن جهـت كـه        ، آمـده اسـت كـه بـه قـرآن           سوم و پنجم از سورة بينه      آيه
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 "قيمـه ". اشاره دارد "ضد و نقيض" عاري ازكتابي است و  " امور دينةبرپا دارند "،  "پيشين
است  كتابي   صفت كه   است "صاف، مستقيم، پابرجا، ارزشمند، پربها    " به معني    "قيم"نث  ؤم

  . مستقيم، جاودانه و پايدارحافظ دين صحيح،
اً   " ة واژ ، سوره مباركه انعـام    161 ذيل آيه    البيان  مجمعمرحوم طبرسي در     را  "دينـاً قيِمـ 

 ةواژ.  يعني ديني كه قائم بر مصالح مردم اسـت آورده اسـت   ،"قوام" به معني    "قيام"مخفف  
سناي الهي اسـت   ح است كه از اسماي"قيوم" قرار دارد "قّوام"ديگري كه در حوزه معنايي  

 "قيـوم ". تكرار شده است   )111/  و طه  2/ عمران  ، آل 255/ بقره(مرتبه  دو  و در قرآن كريم       
وم ".  بوده است كه واو اول قلب به ياء شـده و ادغـام گرديـده اسـت                 "قيووم" در اصل،  قيـ" 

وم  . رسـاند    را مـي   )51:، ص 6 : ج ،29( مبالغه است و قيمومت تام خداوند بـر خلـق          صيغة قيـ
بـه امـري   " يعنـي  ،انـد   معنـا كـرده   نيـز  "توالّه" را   "قام باالمر " ،"قائم به تدبير خلق   "ني  يع

  آورده اسـت   "بـه تـدبيرالخلق    الدائم القيـام  " را   "قيوم" الجامع  جوامعتفسير  . "مباشرت كرد 
 بـه معنـي سرپرسـت،       ، قرار گيـرد   "قوام"در حوزه معنايي     "قيم" اگر   .)593:، ص 1:، ج 21(

 از باب تفعل يعني اعراض و دوست        "تولي". شود   نيز معنا مي   )يل ماده قوم  ذ،  11(قائم به امر  
 ةواژ .شـود    امري اطالق مـي    "اداره كننده " و   "سرپرست" هم به    "ولى". گرفتن و سرپرست  

 فقهـا و  ي آرا البتـه در .  به معني سرپرست و متولي امر آمده اسـت        ،در كتب لغت  نيز   "قيم"
شود كه از طرف مقامات صالح قـضايي در صـورت             ي اطالق مي   به شخص  "قيم" ،دانان حقوق

 امـور محجـور     ةبراي ادار ) اعم از ولي قهري يا وصي منصوب از طرف وي         (فقدان ولي خاص    
  .)3135 :، ص9(شود تعيين مي

قـام  " ة ريـش  ، كه صرفاً در سه آيه قرآن كريم تكرار شـده اسـت            ، قوام ة واژ كه  نتيجه اين 
داللـت  بر كثرت و مبالغـه  است كه  صيغه مبالغه   واژه  اين. باشد  مي "قيام"مصدر   و از    "يقوم
قيام "بسيار معناي توان دريافت كه   مي،به معاني قيام در قاموس لغت     بنابراين با توجه    . دارد

، "سرپرســت"، "بـسيار مراقــب در حفاظـت از متعلقـات خـود    "، "بـسيار دقيـق  "، "كننـده 
هـايي    بـه واژه ،بنگـريم نيز هاي معنايي قوام  مؤلفه ة است و اگر به دامن "نگهبان"،  "محافظ"

  .همان واليت و سرپرستي استآن يابيم كه مراد از   هم دست مي"هوال قيام"چون 
 به معني   ،"علي"حرف جر   با در نظر گرفتن      "الرجال قوامون علي النساء   " در آية شريفة  

چـه   مراقبت كردن از آن   " و   "متولي شدن "را   "قام علي "معناي  توان     مي ،"استعالء و تفوق  "
 ، هـستند "قائمون بر انجام امور نساء"رجال بنابراين در اين آيه،  . تنس دا "تحت واليت است  

 ، آيهة ادامةيعني تولي و سرپرستي امور ايشان را در كانون خانواده به عهده دارند كه به قرين
هـا   ب بـا آن بـه آن      دهد، حقوقي متناس    به دليل تكاليفي كه خداوند بر دوش مردان قرار مي         

 ايـن رفتـار   ، در برخـي ديگـر از آيـات   .اند يدهدگرو زوجين به رعايت آن دعوت      . دشتفويض  
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گـردد كـه     مـي  نيز توصـيه  شايسته و حاكي از اصول انساني حتي در جدايي و پس از طالق              
  .هايي از آن است  طالق نمونهة مباركةسورة  دوم  بقره و آية مباركة سور231آيات 

  
   مفسران شيعه و اهل سنتيي تفسيري قواميت در آرابررس. 4
 ةيابيم گروهي از مفـسران مفـاد آيـ      تفاسير شيعه و سني درمي    در   "قوام" ةواژ بررسي   با

دانند و گروه     ل خانوادگي مرتبط مي   ي مسا ة را به حوز   "قوامون" ة نساء و واژ   ة مباركة  سور 34
دنبال   به ، و تعميم داده"جنس زن"  بر"جنس مرد" مطلق ة اين آيه را به سلط    معنايديگر  

  .پردازيم اينك به بررسي اين آرا مي. ندا ودهنم  علل قواميت مردان بر زنان را تبيين ،آن
   معنايي و تفسيري قوام در مسايل خانوادگي ةبررسي حوز. 1. 4

 مختلفي را در مورد وظـايف و نقـش زن و مـرد در خـانواده                اظهارات ،مفسران اين گروه  
  :اند داشتهبيان 

بـر  دانـد و       امور زنانشان مي   ة مردان را موظف به قيام در ادار       البيان  جامع طبري در    -الف
 الهي تأديب نمايند تا از      هاي  نامردان حق دارند زنان را در جهت اداي فرم        اين باور است كه     

  مردان اميران زنان هستند، در حقيقت.)40-38 :ص، ص4، ج23 (واجبات الهي تبعيت كنند
مـال همـسر، بـه      از  با خـانواده و محافظـت       ي  رفتارها را در طاعت الهي و نيك         كه آن  تا اين 
  .برداري وادارند فرمان

 اهللا بـه       تشيخ طوسي نيز مانند طبري حق تدبير و تأديب را در ترغيب زنـان بـه طاعـ                 
ز  را ا  "ديـب أت" نيز سياست بـه معنـاي        كنزالعرفان صاحب   زمينه،در همين   . دهد  مردان مي 

  .)211:ص، 15  و192-190:ص، ص3ج، 26( مرد دانسته است "قواميت"معاني 
 نفقه و مهري است كه مرد به    ، و دليل اين سلطه    "قوامون اى مسلطون على النساء    " -ب
 "قواميت" اين گروه تدبير امور اقتصادي را دليل اصلي          ،)211 :، ص 2، ج   17(پردازد    زن مي 

قواميـت مـرد را عـالوه بـر دفـاع از زن، بـه معنـاي                  طبـي ره قر بادر همين   . دانند  مردان مي 
 در  ،له حمايت مردان از زنـان و محافظـت از ايـشان           ألذا مس . داند  پرداخت نفقه به همسر مي    

   ).168 :، ص5 ، ج31(شود   بيان مي"قوام"قلمرو معنايي 
نـد و   دان   مي "سرپرستي خانواده " معناي قوام بودن مرد را         دسته ديگري از متفكران،    -ج

ند، زيرا خـانواده يـك واحـد        ا  گزار زنان  مردان سرپرست و خدمت   : كنند  آيه را چنين معنا مي    
كوچك اجتماعي است و همانند يك اجتماع بزرگ بايد رهبر و سرپرست واحد داشته باشد؛               

انـد،    رهبري و سرپرستي دسته جمعي كه زن و مرد به طور مـشترك آن را برعهـده گرفتـه                  
در تبيين اين فكر، رهبـري      . يس خانواده و ديگري معاون باشد     يي بايد ر  مفهومي ندارد و يك   

  ها   بلكه رهبري واحد و منظم، با توجه به مسؤوليت، استبداد، اجحاف و تعدياينعم به نه را 
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  .كنند قلمداد ميهاي الزم  و مشورت
رد  تساوي ارزش شخصيت زن و مة آيات فراواني كه دربار  ةمرحوم عالمه جعفري به قرين    

مـرد سرپرسـت و اجـرا كننـده مـصالح           «: دارد  چنـين بيـان مـي       معناي قوام را اين    ،باشد  مي
شـود     به كسي گفته مي    "قيم" ، زيرا در اصطالح فقهي و حقوقي      ؛"قيم"نه   »گي است   خانواد

صغير، سفيه بر  زندگي فرد ديگر را داشته باشد؛ مانند قيم شؤونكه اختيار تصرف در مال و 
 زيـرا زن در تمـام شـؤون        ؛وجه قيوميتي بـر زن نـدارد        لم است كه مرد به هيچ       مس. و ديوانه 

ملزم به اقتصادي، اخالقي، مذهبي و اجتماعي از آزادي و اختيار كامل برخوردار است و فقط 
في ي وظـا ة يعني از عهد؛هايش مزاحم حق همسرش نباشد اين شرط است كه فعاليت   رعايت  

بـه   وظايفي را كه در برابر همـسرش دارد،          دكه مرد نيز باي    انچن. كه در برابر مرد دارد برآيد     
 منظـور    و بـه  در قانون خانواده استهطرفدو  اي يفهاين وظبه عبارت ديگر،  . درستي ادا كند  

 كه مديريت و سرپرسـتي       شايد بهتر بتوان گفت    .ضع شده است  حفظ تشكل نظام خانواده و    
ـ  ي نظام،ود كه در خانوادهمند خواهد ب   خانواده در صورتي مثبت و نظام       وده، شورايي حـاكم ب

در نظام خانواده از منظر قرآن      . باشد مرد   ةسرپرستي امور اجرايي و اقتصادي خانواده به عهد       
نـه   ،)271-270 :ص، صـ  11 :، ج 8( اسـت حـاكم    "سـاالري   انسان" و   "حق ساالري " ،كريم

  .پدرساالري و مادرساالري
اي   دريافتيم كه براي قوام معاني    ر،  خّم و متأ  ر متقد اي از تفاسي     بررسي مجموعه  ةدر نتيج 

 آمـده ن بر امور معاش زوجه، واليان امور خانـه و غيـره     كنندگا امي واليت، سرپرستي، ق   چون
در ايـن   .داردداللـت   به نقش زعامت و رهبري مرد       مند،    در يك نگرش نظام   است كه همگي    

 بـا حفـظ شـأن و        يين واليت تعارضـ    ا هستند كه  شوهران حافظان كيان زن و خانواده        نگاه
يك از آثار اين گروه از    كه در هيچ   ضمن آن . منزلت و شخصيت زن در آيات قرآن كريم ندارد        

 ايـن   ،اي به واليت و برتري مرد بـه عنـوان جـنس اول نـشده                 اشاره ،مفسران و انديشمندان  
، 31؛  354 -349: ص، صـ  5 :، ج 28( شـود    خانواده ترسـيم مـي     ةواليت و سرپرستي در حوز    

   .)480 -470 :ص، ص1 : ج،19 و 25-16:ص، ص3:، ج34؛ 173 -169 :ص، ص5:ج
  اجتماعي  در ارتباطات"قوام" معنايي و تفسيري واژه  ةررسي حوزب. 2. 4

  عنـوان     مـردان بـه     معتقدنـد كـه    )34/نـساء (  شريفه ران با استناد به آية    گروهي از مفس 
 مرد در تمام جهات و ارتباطـات اجتمـاعي   "قيمومت" بر زنان سلطه دارند و      "جنس مذكر "

قيام حكام و واليان بر     " مرد را بر زن به       "قوام بودن " ،در برخي از اين تفاسير    . گسترش دارد 
گونــه تعبيــر   و ايــن)28-24 :ص، صــ3 :، ج1  و280 :، ص4 :، ج32(  تــشبيه كــرده"رعايــا
كنند و به رتـق و فتـق      يام مي بر امور رعاياي خود ق    ) حكام(اند كه مردان چونان واليان        كرده



73 قواميت مرد از نگاه قرآن كريم و كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان           

 مردان در تمـام     ، در اين تعبير   . حمايت و دفاع از همسر را برعهده دارند        ،امور ايشان پرداخته  
  .شؤون اجتماعي داراي اين منزلت هستند

 ي تلفيـق نمـوده و معتقدنـد كـه         هاي معناي   اين دسته از مفسران علل تشريع را با حوزه        
 ايـن علـت،     ة مرد است و از عمـوم و توسـع         "قوه تعقل " زيادي   ، مرد بر زن   "قيمومت"علت  
 آن  ة بلكه معتقدند دامنـ    ،دانند   قيمومت مرد بر زن را منحصر به امور زن و شوهر نمي            ةدامن

 يعنـي   ؛دهد  ميكه زندگي آن دو را به هم پيوند         شود    مي در تمامي جهاتي     "نوع زن "شامل  
 تعقـل  ةلزيرا اين جهات بـا مـسأ   .باطات اجتماعي مانند حكومت، دفاع و قضاوت جهات و ارت  

عالمـه طباطبـايي    . كه در مردان بالنسبه بيش از زنان است، ارتباط و نـسبت مـستقيم دارد              
 بـودن را كلـي      "قـوام "روايات هم معنـاي     : فرمايد  باشد و مي    يكي از مدافعان اين نظريه مي     

افزاينـد ايـن      نان مي چ   ايشان هم .  نيز بر همين منوال بوده است      )ص(اند و عمل پيامبر     گرفته
امر با استقالل و حقوق فردي زن منافاتي ندارد و مرد با اين دستاويز حق دخالت در تمامي                  

 مـرد  "قيمومت"طور  نيهم. اي مختارند امور زن را ندارد و زنان نيز در انجام هر كار شايسته     
زن را از   نيست كه اداره و تصرف زن را در ملك خـويش سـلب كنـد و يـا                   اي    به گونه بر زن   

در خصوص اين جنبه از . استقالل و حفظ حقوق اجتماعي و فردي خود و دفاع از آن بازدارد     
 مانند آموزش و پـرورش،      ،ورزند كه در مشاغل اجتماعي       نبوي استناد مي   ةله هم به سير   أمس

 ايـن امـور را      ة اجاز ،گونه منعي براي اشتغال زنان مشاهده نشده       ها هيچ  امثال آن و  پرستاري  
ون زندگي به زنان عطا      كه خداوند در بيشتر شؤ     دانند  ي اراده و استقالل عملي مي      آزاد ةمالز

 حقوق شـوهر     هرچند استفاده از اين حقوق تا حدي مجاز است كه به حقي از             ؛فرموده است 
  .)350-344 :ص، ص4 :، ج20(اي وارد نشود ور يا غياب وي صدمهدر حض

ها اشاره   كنند كه در برخي از تفاسير نيز بدان         ميطرفداران اين نظريه به رواياتي استناد       
 :، ص 5 :، ج 23( "المرأه مسكينه مالم يكن لهـا زوج      ": )ص(اهللا  فقال رسول :  مانند ؛شده است 

 حتي اگر اين زن مال هـم داشـته باشـد مـسكين اسـت؟                :ال شد ؤاز حضرت رسول س    .)38
بما فضل اهللا   "ذيل عبارت   . "...الرجال قوامون على النساء   ": خداوند فرموده : حضرت فرمودند 

فـضلهم علـيهن    " : به روايت نبوي استناد داده شده اسـت كـه فرمودنـد            "بعضهم على بعض  
كفضل السماء على االرض، و كفضل الماء على االرض، فالماء يحيى االرض و بالرجال تحيـى                

  ".النساء ولو ال الرجال ما خلقوا النساء
گونـه كـه     ان بر زنان مانند برتري آسمان بر زمين و آب بر زمين است، همان             برتري مرد 

 اگر مـردان نبودنـد      .بخشند  كند، مردان نيز به زنان حيات و زندگي مي          آب زمين را زنده مي    
  .)470 :، ص1:، ج19( كرد خداوند زنان را خلق نمي
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  م در قرآن كري" قوامين" ةتفسيري واژو  معنايي ةبررسي حوز. 3. 4
 و  "قوامـون " ة دو واژ  ، قـوام  ة كلم ة از ريش  ،گونه كه در ابتداي اين بحث عنوان شد        همان

 و اسـت  سوره مباركه نساء 34 در آيه "قوامون" در قرآن كريم آمده است كه واژه    "قوامين"
 يپس از مطالعه و بررسـي در اكثـر آرا          .)8/و مائده 135/ساءن( ديگر  در دو آيه   "قوامين" ةواژ

  :دست آمد ه نكات ذيل ب،خر در مورد دو آيه مذكورأتقدم و متتفسيري م
ـ  و    دانـسته شـده    "قيام" در تمامي اين تفاسير از ريشه        "قوامين" ةواژ -الف  عبـاراتي   اب

 هرعايـ "،  " هللا  قيـام "،  "قـائمين بالعـدل   "،  "قـائمين بـاهللا   "،  "قيام كنندگان به قسط   "چون  
؛ 411:، ص 5:، ج 31؛  303-301 :ص، ص 3 :، ج 2(  تعبير و تفسير شده است     "القوانين بالعدل 

   .)242 :، ص11 :، ج28 و 512 :، ص1:، ج14؛ 189 :، ص3 :، ج21
كونـوا قـوامين    "خورد اين اسـت كـه عبـارت           چه كه در اين تفاسير به چشم مي         آن -ب
 قسط و عدل، امر به قيام جهت برپـايي عـدل و قـسط، و محافظـت از                    امر به اقامة   "بالقسط

 تفـسير شـده اسـت و در هـيچ يـك از              " على العدل و مجتهدين فى اقامته      مواظبين"عدل  
 اخذ نشده و همان ريشة قائمين بالعـدل        "قيم" از   "قوامين" ة واژ ة ريش ،تفاسير بررسي شده  
 معنـايي    در يـك شـجرة     "قوامون و قـوامين   "ة   در حالي كه دو واژ     ؛استدر نظر گرفته شده     
  .ندردان ريشه و معنا  تفاوتي دروشوند،  تفسير و تعبير مي

  .)109-106 :ص، ص2 :، ج4( آيه مبين اصلي قواميت استةاند ادام گروه دوم تصريح نموده
  

   مفسرانياميت مرد در آرات قوبررسي و تحليل علّ. 5
  برتري قوه تعقل مردان: علت نخست. 1. 5

ـ       "اهللا  ما فضل "به نظر عالمه طباطبايي مراد از        الطبع مـردان   فزوني و امتيازي است كه ب
 كارهـاي   د و يوع آن مانند هماوردي، تحمـل شـدا        تعقل و فر   ة يعني زيادي قو   ؛بر زنان دارند  

 ايـن گـروه از   .دلي اسـت  طفه و نازك زيرا وجود زنان مبتني بر احساس، عا      ؛سخت و سنگين  
اند كه قيمومت منحصر به امور         علت قيمومت مردان نتيجه گرفته     ةمفسران از عموم و توسع    

  دفـاع  مانند قضاوت، حكومت و    ،گي نيست، بلكه تمام جهات اجتماعي مرتبط با تعقل        خانواد
 عقل و انديـشه     ةطوسي نيز در اين زمينه دليل قوام بودن را برتري قو             شيخ   .گيرد  را دربرمي 

، 9 :، ج 28؛  593 -592 :ص، ص 21؛  193 -190 :ص، ص 3 :، ج 26(  نموده است  نوانمردان ع 
  .)344 :، ص4 :، ج20 و 90 -88 :صص

 بـيش از دو مـورد را در   "بِما فَضلَ اللَّه بعـضهم علـى بعـضٍ       "بعضي مفسران در تفسير آيه      
از منظـور    «:شيخ رازي در تفـسير خـود چنـين آورده         . اند  اثبات برتري مردان بر زنان برشمرده     

، بـه  زن در عقل و ديـن نـاقص اسـت   . برتري در عقل و نيز زيادتي دين و يقين در مردان است     
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چنين گفته شـده بـه        هم .تواند نماز بخواند و روزه بگيرد       اين دليل كه چند روزي را در ماه نمي        
 دليـل جهـاد      دليل نقصان گواهي زن است، چون شهادت دو زن معادل يـك مـرد اسـت و بـه                  

در  .»كردن، كه خداوند مردان را امر به جهاد فرموده در حالي كـه بـه زنـان امـر نكـرده اسـت                 
توانـد چهـار زن        مـي  به لحـاظ شـرعي     آن است كه مرد      "تفضيل"بهترين  « :افزايد  ميادامه  

 فزونـي   وچنـين حـق طـالق         و هـم   داشته باشـد  بيش از يك شوهر     تواند    نمي بگيرد، اما زن  
 : ص، صـ 2 :، ج28( » از جمله عوامل تفضيل مردان بـر زنـان اسـت            كه  مرد ةدي االرث و   سهم
378- 382(.  

 چـون   -دليل اموري چون برتـري در سـواد          معتقدند مردان به    حتي ،در برخي از تفاسير   
 و انتساب فرزندان به پدر و داشتن واليت در عقد           - از مردان هستند   انبيا، علما و حكما غالباً    

  .)42 -38 :ص، ص5 :، ج23( نكاح و حق رجوع در طالق، قواميت دارند
  پرداخت مهر و نفقه به زنان: علت دوم. 2. 5

ت امور ايشان و    ل مردان را بر زنان به دليل كفا       "قوام بودن "علت اصلي   بعضي از مفسران    
: بيـان شـده اسـت      آيه   ة ادام مرد در  "قوام بودن "  علت  زيرا معتقدند  ؛دانند  پرداخت نفقه مي  

 مرد گذاشته شـده و      ةعهد بر امور اقتصادي در زندگي      ة ادار مهر و نفقه و    يعني   "بِما أَنفَقُوا "
 -312 :ص، صـ  1:، ج 27( داللت دارد     وجودي مردان و زنان    لت و درجة  بر تفاوت منز  اين امر   

  .)360 -356 :ص، ص2:، ج29 و400-388 :ص، ص3:، ج33؛ 78 -73 :ص، ص4:، ج25؛ 315
 مثالً طبـري در  ؛ييد اين مطلب آمده است  أاز برخي تفاسير اهل سنت، احاديثي نيز در ت        

دهند كه مطيع اوامر  ان به زنان فرمان ميعباس آورده است كه مرد  به نقل از ابنالبيان جامع
دار مـال شـوهر      رفتـار و نگـاه       يعني با خـانواده خـوش      ،الهي و دستورهاي شوهرانشان باشند    

 امور او را برخويش باشند و دليل اين برتري، آن است كه خداوند نفقه دادن به زن و كفالت       
  .)41 :، ج23( مرد گذاشته استعهدة

 مـردان بـه سـبب       "قـوام بـودن   "شود اين است كه اگـر          مي پرسشي كه به ذهن متبادر    
 آيا در صورت عجز مرد از پرداخت نفقـه، قـوام بـودن او               ، امور زن باشد   ةپرداخت نفقه و ادار   

شود؟ يا در صورتي كه زن خود به فعاليت اقتصادي پرداخته و از لحاظ تأمين                 نيز منتفي مي  
ه به انفاق شوهر نباشد و حتي در بعـضي  زندگي خويش، دارايي مستقل داشته باشد و وابست      

 كمك مثبتي در اوضاع اقتصادي خانواده نموده و ياور همـسر خـود در تـأمين امـور                  ،حاالت
در پاسخ به پرسـش اول از       قرطبي   بر زن دانست؟     "قوام"توان مرد را      خانه باشد، باز هم مي    

 ،ز دادن نفقه همسرش عاجز باشد      هرگاه مرد ا   :گويد  مي "بِما أَنفَقُوا " به   " قوام بودن  "تعليل  
 چون مقـصود شـرعي از عقـد         ؛شود و زن حق فسخ نكاح را دارد         صفت قوام بودنش زايل مي    

 وضوح داللت بر ثبوت فسخ نكاح بـه          اين آيه به  . نكاح در چنين شرايطي برآورده نشده است      
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اسـت، هـر    ي علماي مالكي و شـافعي       أ اين ر  . پوشاك و نفقه دارد    ةهنگام اعسار مرد در تهي    
 ة فنظـر ةو ان كان ذو عسر"چند نظر ابوحنيفه اين است كه در چنين شرايطي به داليل آيه    

  .)170-168 :ص، ص5 :، ج31(شود  عقد نكاح فسخ نمي"هالى ميسر
 يعني در زندگي    ؛باط كرد  مزبور استن  توان از آية    ، وجوب انفاق را مي    به نظر علماي شيعه   

 امور اقتصادي بـا مـرد اسـت، امـا ضـمانت اجـراي               ةاروليت پرداخت نفقه و اد    مشترك، مسؤ 
 اين امـر ضـامن اجـراي فـسخ          ،طور قطع   توان از آيه استنباط كرد و به          پرداخت نفقه را نمي   

اش را    شـرعي و قـانوني     زن بايـد از مـرد انجـام تعهـد            ، اول ة بلكه در درج   ؛نكاح نخواهد بود  
 در قانون نيز به ايـن نكتـه فقهـي           .و مرد در صورت استنكاف، تعزير خواهد شد       مطالبه كند   

 ماه و يك روز و تا پنج مـاه          3 قانون مجازات اسالمي، مجازات      642ماده  (تصريح شده است    
، زن حـق     نفقـه  در صـورت عـدم پرداخـت       .)حبس را در اين مورد جرم در نظر گرفته است         

  .)511:ص، 37ا، .ا. قانون مدني ج1129 و 1111ماده ( طالق را خواهد داشت ةمطالب
  قواميت وجود يك علت طبيعي و جسماني : علت سوم. 3. 5

 مرد يك علت طبيعي محض است، نـه قـراردادي و            "قواميت"به نظر برخي از متفكران      
 مقاومـت مـردان در برابـر    ،علـت طبيعـي   . "جـنس مـرد   "تحكمي و نه امتيازي خاص براي       

مـي  ز آمـادگي داي   مزاحم مثـل طبيعـت و نيـ       رويدادهاي خشن زندگي و رويارويي با عوامل        
 زن در دوران قاعـدگي،      ،هـاي اقتـصادي اسـت و از طـرف ديگـر             ها در گردانـدن چرخـه      آن

هايي مواجه است و همـين امـر مـضمون ايـن             بارداري، وضع حمل و شيردهي با محدوديت      
   به زيرا اين آيه  ؛  )34/ نساء( "اللَّه بعضهم على بعضٍ     بِما فَضلَ "است كه    شريفه   ةآيعبارت از   
 مـرد را مطـرح      "قيم بودن "برد و نه       نه ارزش انساني مرد را نسبت به زن باال مي          ،طور قطع 

كند، بلكه ناظر به تفاوتي است كـه مـرد و زن در ارتبـاط بـا طبيعـت و اسـتخراج مـواد                          مي
 كه در اين آيه آمده اسـت برتـري و           "فضل" كلمه   ، به نظر ايشان   .ديگر دارند  معيشتي با يك  

 بلكه ناظر به داشتن استعداد و نيرويي خاص است كه بـه             ،باشد   مرد بر زن نمي    تفوق ارزشي 
 براي تصرف در آن و عدم        مقاومت در مقابل عالم طبيعت      مانند ، است مردان تخصيص يافته  

 275-270 :ص، ص 1 :، ج 8( سازد  هاي طبيعي كه زن را معذور مي         پديده وسيلةه  معذوريت ب 
ل بـه تفـاوت     يـ  دسـته از انديـشمندان قا       ايـن  ، حقيقت در .)397 -396 :ص، ص 2 :، ج 27و  

  .جسماني و بيولوژيك زنان و مردان هستند
  

  رورت قيمومت مردض. 6
در پاسخ به اين پرسش كه اصوالً چه نيازي به رياست مرد در كانون خانواده هست بايد                 

  :ه يكي از سه صورت ذيل اداره شوندها ممكن است ب خانواده: گفت
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  تراكي مديريت اش. 1. 6
 قانون مدني كه در روابط زوجـين رياسـت را از آن             1105 با مفاد ماده     اين نوع مديريت  

 در كـانون    منـد   نظـام روش مديريت مشترك، روش اصولي و       . داند در تعارض است     شوهر مي 
ق در طـرز    يـ ق و عال  شود؛ زيـرا اخـتالف سـالي        ميمنجر  خانواده نيست و به انحالل خانواده       

گيري را دشوار نموده و باعث اضمحالل نهـاد          ل داخلي زندگي تصميم   ياتربيت فرزندان و مس   
  .گردد مقدس خانواده مي

  مديريت قراردادي . 2. 6
 يسصورتي كه در ضمن عقد نكاح بـه صـورت شـرايط ضـمن عقـد درج شـود و ريـ                     ه  ب

شود و طبيعتـاً در        مي اذعانضرورت وجود يك مدير     بر   ،در اين روش  . كند  را تعيين   خانواده  
 بـر  وظايف جديدي ،يس خانواده شود، براساس اين قرارداد     يورتي كه زن با شرط قرارداد ر      ص

 نفقـه و    ة مانند امرار معاش، تهي    ؛شود كه خداوند بر او تكليف نكرده است          او واگذار مي   ةعهد
 ، شد، يكـي از علـل و عوامـل قواميـت           بيانچه    زيرا طبق آن   ؛رفع نيازهاي اقتصادي خانواده   

 بايد پذيراي اين قبيـل تكـاليف حقـوقي          ، او ود و در صورت اعطاي قواميت به زن        ب باالموارد  
 زنـان را بـا مـشكالت جـدي          بـه يقـين،   مخالف نص صريح قرآن است و       اين امر    البته. باشد

  .كرداجتماعي مواجه خواهند 
  مديريت قانوني . 3. 6

نمايد كه    معرفي مي در نظام حقوقي اسالم، خداوند مردان را مدير قانوني كانون خانواده            
در ايـن نهـاد مقـدس    . در اين انتخاب الهي، مصالح فرد، جامعه و خانواده لحاظ شـده اسـت         

 مرد سرپرست امور اجرايـي اقتـصادي اسـت و زن معـاون و مـشاوري دلـسوز در                    ،)خانواده(
  .)278-375 :ص، ص1 :، ج7(هدايت انجام امور 
ت در آيات قرآني نشانگر توازن و تعادل         مفسران دريافتيم كه قلمرو قوامي     با بررسي آراي  

 روابـط   ةدر گـستر  است كـه    هاي فردي زن و مرد       مبناي سرشت، فطرت و تفاوت     حقوقي بر 
  و دنباشـ    خـود مـي    يلةدار تكاليفي نسبت به عا       به مردان اعطا شده است؛ زيرا عهده       ،خانواده

واميت است برخوردار   بايد از حقوقي متناسب با آن تكاليف كه از آن جمله ق           كه  بديهي است   
  .باشند

دستورات دين مقدس اسالم در خصوص حقوق و تكاليف زن و مرد در محيط خـانواده،                
حقوقي كـه زيربنـاي اصـلي       .  طراحي شده است   ها آن مبتني بر حقوق طبيعي      ،طور دقيق   به

بـا  : در مقدمـه كنوانـسيون ذكـر شـده    ( رفع تبعيض عليه بانوان اسـت   ةحقوق بشر و عهدنام   
مجـاز بـه    ... دارد كـه كليـه افـراد بـشر          كه اعالميه جهاني حقوق بشر اعالم مي        به اين اعتقاد  

از . )باشـند  ه تمايزي از جملـه جنـسيت مـي   گون ها بدون هيچ استفاده از كليه حقوق و آزادي  
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 كـه در برخـي از       ها آنرو از بين بردن تساوي زن و مرد با استفاده از حربه تشابه حقوق                 اين
شود، نه بـا دسـتورات اسـالم سـازگاري دارد و نـه بـا زيربنـاي         مشاهده ميمواد كنوانسيون  

جهت آشنايي با مباني فمينيسم كه كنوانسيون رفع تبعـيض عليـه            (اساسي اين كنوانسيون    
   ).زنان نماد بيروني آن است

  
   حقوق انساني زنان در قرآن و كنوانسيون رفع تبعيض.7

جـا    ، حقـوق طبيعـي، فطـري و انـساني از آن           به اعتقاد متفكران و انديشمندان مسلمان     
.  كه توجه به هدف و رسيدن به كمال در نهاد انسان به امانت نهاده شـده اسـت  هميت دارد ا

ريـشه و   . آيد  شمار مي   هر استعداد طبيعي مبناي يك حق طبيعي است و سندي براي آن به            
وجـو كـرد و از       اساس حقوق خانوادگي را مانند ساير حقوق طبيعي بايد در طبيعـت جـست             

ها سـپرده    استعدادهاي طبيعي زن و مرد در جامعه و انواع سندهايي كه خلقت به دست آن              
نـد و از حقـوق انـساني        ا   زن و مرد در جامعه و خانواده هـر دو انـسان            ،از نظر اسالم  . دريافت

هـا سـبب شـده تـا داراي          مشابهي برخوردار هستند، اما تفاوت جنسيت و روحيات غالب آن         
ها و طرفداران نظريه فمينيسم، بـا    غربي،در جهان امروز.  تكاليف غيرمشابهي باشند  حقوق و 

المللي سعي دارند كه ميان زن و مرد از لحـاظ قـوانين، مقـررات،                 هاي بين   تمسك به ميثاق  
هاي غريزي و طبيعي زن و         وضع يكسان و مشابهي به وجود آورند و تفاوت         ،حقوق و وظايف  

هـا چيـزي جـز حقـوق          كه مبناي ايـن عهدنامـه       حال آن . ديده بگيرند مرد را تا حد امكان نا     
  .طبيعي نيست

نـه تنظـيم    (نظر از تأكيد بر تساوي زنـان بـا مـردان               صرف ،در نقد محتوايي كنوانسيون   
هـاي زنـان بـا تأكيـد بـر رفـع        روابط حقوقي عادالنه تناسب با واقعيـات و نيـز حفـظ ارزش          

مبـاني فكـري حـاكم بـر        . يبرالـي آن نيـز توجـه كـرد        ، بايد به محتواي ل    )محروميت از زنان  
 حقوق بشر وجود داشت و به دليل بيگانگي آن          ةكنوانسيون همان چيزي است كه در اعالمي      

هاي ديني، كشورهاي اسالمي را بر آن داشـت تـا بـه تـدوين اعالميـه حقـوق بـشر                با ارزش 
زن در محـيط     معنـاي تـساوي حقـوق مـرد و           .)127 – 87 :ص صـ  ،5(اسالمي اقدام كننـد   

مند باشند كـه بخـشي     حقوق طبيعي خود بهرهتمامها از  خانواده اين است كه هر يك از آن 
از اين حقوق مشترك و بخشي ديگر مختص به جنس خاص است، ولي حاصل جمع حقوق                

در نهضت فمينيستي يك قرن اخير كـه بـه نـام    .  مشترك و مختص مرد مساوي با زن است      
 زن حقوقي كم و بيش مشابه با مرد پيدا كـرد، امـا بـا        ،صورت گرفت زن و براي زن در اروپا       

توجه به وضع طبيعي و احتياجات جسمي و روحي زن، او هرگز حقـوق مـساوي بـا مـرد را                     
زيرا اگر بخواهيم زن حقوقي مساوي با حقوق مرد و سعادتي و منزلتي برابر بـا او                 . پيدا نكرد 
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هاي حقـوقي از ميـان برداشـته شـود و بـراي           هتبيابد، تنها راه مناسبش اين است كه مشاب       
اين همـان   . ها قايل شويم    آن  ها و براي زنان حقوقي متناسب با       مردان حقوقي متناسب با آن    

عـدم  . چيزي است كه در نصوص اسالمي از آن تعبير به حقوق انساني و طبيعي شده اسـت                
امشابهي قرار داده، هم    تشابه حقوق زن و مرد در حدودي كه طبيعت زن و مرد را در وضع ن               

. كند  با عدالت و حقوق فطري مطابقت دارد و هم سعادت خانواده را بيشتر و بهتر تأمين مي                
ايـن نـشان     و   مسأله باور دارنـد   ن  يجاست كه برخي از متفكران جهان غرب نيز بد         جالب اين 

 كالم وحي در خصوص تبيين منزلت و جايگاه حقوق فطري و          دهندة اين حقيقت است كه،      
  .منطبق با عدالت اجتماعي است ها طبيعي انسان

مبناي فطرت قـرار     احكام و حقوق مربوط به زن را بر        ة اسالم پاي  ،گونه كه ذكر شد     همان
 زيـرا وظـايف   بـاني صـدور حقـوق زنـان و مـردان اسـت،            سويي شريعت و طبيعت م     هم. داد

مال حياتي كه انسان    اع. شود  اجتماعي و تكاليف اعتباري به فطرت و طبيعت انسان ختم مي          
  .طور كامل با دستگاه فطرت آفرينش تطابق دارد رساند به را به سعادت مي

 هـا  انـسان   اين است كه چون همـة  حقوق اجتماعي افراد اقتضا دارد ةچه فطرت دربار   آن
 اما مقتضاي مساواتي كـه عـدل        ؛داراي فطرت بشري هستند حقوق مساوي و مشابهي دارند        

كند اين نيست كه هر مقام اجتماعي به هر فردي واگذار شود؛ بلكه  ياجتماعي به آن حكم م
 هـا  آن و انجام وظايف     ها آن عملكرد   اكتسابي متفاوتي هستند كه به شيوة     افراد داراي حقوق    

 ، نسبت به عدم رعايت ايـن حقـوق ابـراز نگرانـي شـده              ،در مقدمه كنوانسيون   (بستگي دارد 
  .) مردان هستندةذهبي زير سيطرگويي زنان در تمامي جوامع مچنان كه 

 حيـات فـردي،     ةكنوانسيون رفع تبعيض عالوه بر پيامدهاي وسيع منفـي كـه در عرصـ             
  .ستادر تعارض  خانوادگي و اجتماعي داشته است، با نصوص ديني نيز

وجود مفاهيم بنياديني نظير مساوات و تشابه كامل كه در مـواد كنوانـسيون بـه چـشم                  
 كنوانسيون اساسـاً بـه هـدف        . آن با فقه و احكام اسالمي است       رزباخورد، موجب تعارض      مي

 بـا قواميـت     ،و به طـور مـسلّم     است  ها و با نام مبارزه با تبعيض وضع شده           الغاي تمام تفاوت  
 اول  ةاي جز ماد     حتي اگر كنوانسيون هيچ ماده     ، در نتيجه  .نمايد  مردان به شدت مخالفت مي    

 توصيفي است كه در ةاين ماده يك ماد. المي كافي بودنداشت، براي مغايرت آن با احكام اس
اساس جنسيت براي    كه بر را   تبعيض، لغو هرگونه تمايز يا محدوديتي        ، ضمن تعريف واژة   ن  آ

 با تمام قـوانيني كـه       ، مزبور به طور ضمني    بنابراين مادة . نمايد  توصيه مي زنان به وجود آيد،     
نمايند مخالف است و حتي قوانين حمـايتي          ميحقوق متفاوتي را براي زنان و مردان تبيين         

ت را  ياساساً نه تنهـا جنـس     اين ماده    .كند  كه به سود زنان است ملغي اعالم مي       نيز  خاصي را   
   ه ـبا توجه ب(ي را ـن قبول ندارد، بلكه موقعيت زنان در زناشويـري در قوانيـوان متغيـه عنـب
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  .گيرد ناديده مي) مردشرعي قيمومت 
  

  اي تحقيقه يافته. 8
  بـر هـا  ان و اعطاي حقوق بدها انساندر قرآن و نصوص ديني، اصل و مبناي آفرينش      -1

 اسـت و جنـسيت نقـشي در اعطـاي حقـوق      هـا  انسانون انساني  ؤمبناي حقيقت آدمي و ش    
  .فطري و طبيعي ندارد

توان رسيد كـه ايـن آيـه بـه             بدين نتيجه مي   ،اساس تحليل و تبيين جايگاه قواميت      بر -2
حفاظتي اسـت كـه     و  وليت حمايت   ؤابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بيانگر حكم مس           رو

كمر همت بر تأمين معاش و تـدبير امـور اقتـصادي            بايد   و   ارد زن و خانواده خود د     در برابر مرد  
تـوان     مزبور حكم به برتري ارزش مردان بـر زنـان را نمـي             ة از آي  ، به هر حال   .خانواده بربندد 

  .را چنين برداشتي با مفاد ساير آيات قرآن كريم منافات دارد، زييافتدر
 از  هـا  آنمحيط خانواده اين است كه هـر يـك از           در  معناي تساوي حقوق مرد و زن        -3

مند باشند كه بخشي از اين حقوق مـشترك و بخـشي ديگـر                جمع حقوق طبيعي خود بهره    
ون مختص ؤ و مرد در شادعاي لزوم تشابه و تساوي حقوق زن. مختص به جنس خاص است

 سخني ناسازگار با ساختار طبيعي جنس مرد و زن است كه موجب ناهنجاري و ،به هر كدام 
  .ظلم به هر دو خواهد شد

حقوق انساني و فطري كه زيربناي مفاد حقوقي آيات قرآن كـريم اسـت، داللـت بـر                   -4
ري بايـد در سـاير      سويي شريعت با طبيعت دارد و اين بدان معنا نيست كه به طور ضـرو               هم

حقوق اجتماعي نيز زن و مرد يكسان باشند؛ چرا كه رعايـت حقـوق طبيعـي زن و مـرد در                     
 مستلزم اعطاي حقوقي متناسب با شأن، جايگاه و فطـرت و موقعيـت هـر                ،خانواده و جامعه  

  .است) زن و مرد(يك از آن دو 
 و دسـتورات     عالوه بـر تحميـل بعـضي مـوارد         ،پذيرش مفاد كنوانسيون رفع تبعيض     -5

 آمـره دارد و  ةمنافي با دستورات دين مبين اسالم، پيامدهايي چـون تـن در دادن بـه قاعـد                
متعهـد و   دول را در برابر اجراي مفاد كنوانسيون ،توانند در هر زمان و مكاني متوليان آن مي  

اسـت،  آن هـم ليبراليـستي          كـه  ،الملـل   با مفاد حقوق بين   مسأله هرچند   اين  . كنندمسؤول  
 . با مفاد حقوق انساني و اسالمي مخالف است،باشد ميسازگار نا

  
  ها  يادداشت

1- distinctive features                                2- semantic components     
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