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» النساءيون علقّوام جالالّر« هيآ
ُپست زنان نسبت به يتصد  و

  تيمتضمن وال  يها
  *دوستيابوالقاسم عل
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 دهكيچ
بـودن قّوام »الّنسـاءيون علقّوام الّرجال« ريسوره نساء با تعب ۳۴ هيخداوند متعال در آ
جنس  ،هياز رجال و نساء در آ مقصود هكنيدر ا يول ،استکرده  انيمردان بر زنان را ب

، مقصـودند شـانيشوهران و همسران ا فقط هيآ اقيبه س باتوجه ايمردان و زنان است 
ه زنـان از كنيا يبرا نهيزمنخست، است مطابق احتمال  يعيطب. وجود دارد نظراختالف

بنابر احتمال  هكيدرحال ،استتر آماده، منع شوند تيمتضمن وال ُپست هرگونه يتصد
آن  ينه فراتر از آن و توسعه محتواابد، يياختصاص م به حوزه خانواده هيمفاد آ، دوم
وشـد بـا كيمـ حاضـر قيـتحق. است يرونيب يهاتالش يبرخ ازمندين، خانواده ريبه غ
بـه مـدلول ، ور در آنكمـذ يهـاليو تعل اقيسـ درنظرگـرفتنو  هيـمفردات آ يبررس
را از حـوزه  هيـمفـاد آ آنها توان با استناد بهيم هك يو وجوه بدايدست  هيآ يقيتصد

  .کند قيو تحق يبررس، توسعه داد يشئون اجتماع يخانواده به تمام
مورد بحـث و  ربازيه از دكباشد يم مذکور هيناظر به آ صرفًا حاضر است مقاله يگفتن

 ،يقرآنـريو ادلـه مـرتبط غم يکـرقـرآن  گريد اتياست آ يعيطب. بوده است وگوگفت
  .طلبديبحث م يبرا يگريمجال د

 يهاُپسـت يتصـد، مردان بر زنان تيوال، الّنساءيون علقّوام الّرجال: يدیلک واژگان
  .مردانبودن قّوام ،اقيس، حوزه خانواده، تيبا وال ختهيآم

                                                   
و عضو انجمـن فقـه و حقـوق  يشه اسالمياستاد پژوهشگاه فرهنگ و اند ،استاد درس خارج حوزه *

 ).ab.alidoust@gmail.comسنده مسئول (ي/ نواسالمی
 ).mjlotfi1376@gmail.comقم ( هيآموخته سطح چهار حوزه علمدانش **
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  مقدمه
 ِبَمـا َأنَفُقـوا ِمـْن َأْمـَواِلِهْم َبْعـٍض َو یاللَُّه َبْعَضُهْم َعَلـِبَما َفضََّل النَِّساِءیوَن َعَلقّوام الرَِّجاُل

وَزُهنَّ َفِعُظـوُهنَّ  يَواللَّـاِت اللَّـُهِب ِبَما َحِفـَظيَفالصَّاِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت لِّْلَغ َتَخـاُفوَن ُنشـُ
ِبيْم َفَلاَتْبُغوا َعَلـكَواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَن اْلَمَضاِجِعيَواْهُجُروُهنَّ ِف ا يـاَن َعِلكـاللَّـَه ًلا ِإنَّيِهنَّ سـَ

 یبعضـ یه خداوند بـراك یيهايبرتر ليدلبه ؛نداسرپرست و نگهبان زنان، مردان :اًريِبك
و  ننـدكیشان مـه از اموالك یيهاانفاق خاطربهو  گر قرار داده استيد ینسبت به بعض
در مقابـل  اسـرار و حقـوق او را، ابيـدر غو  نداه متواضـعكـنـد ایزنان، زنـان صـالح

ه از كـآن دسـته از زنـان را و  نندكیحفظ م، است آنان قرار داده یه خدا براك یحقوق
د ييـنما ید و در بسـتر از آنهـا دوريپند و اندرز ده، ديم داريشان بو مخالفت یشكسر

! دييـبـر آنهـا نجو یتعـّد یبـرا یراه، ردندك یروياز شما پو اگر ! دينكه يو آنها را تنب
  .)۳۴ :نساء( بلندمرتبه و بزرگ است، خداوند

گونـاگون  ليـداله بـهكـاست م يکرات قرآن ين آيترزيبرانگفه از شمار بحثيه شريآ
مـورد  ،ينـيد يهامردان و زنان در ارزشبودن سانيكدله اآن با  يتعارض بدو ازجمله

در ه يـآن يـاستناد به ا، هيآ درمورد يالمك يهافارغ از بحث. قرار گرفته است وگوگفت
  .شوديم ز محسوبيبرانگچالش يز بحثيفقه ن

مه مزبور در يركاز » الّنساءيون علقّوام الّرجال« دهد فقرهيم نشان يدر متون فقهکاوش 
در مباحـث  هكبرآنافزون. هان واقع شده استينفقه و قضا مورد استناد فق همچون يابواب
در  يينقـش بسـزا، ل آنيور در ذكل مذين فقره و تعليز اين ياسيد موسوم به فقه سيجد

  .ت دارديمشوب به وال يهاُپست يزنان برا يم تصدكاستنباط ح
و توجه ها دگاهيان ديب، هيمفردات آ يشناسآن است تا با مفهوم درصددمقاله حاضر 

 ايـآ :ديـه بپـردازد و بگويـاز گسـتره آ وگوگفتور در آن به كمذ يهالياق و تعليبه س
تـوان آن را توسـعه داد و يمـ ايدارد اختصاص ت مردان بر زنان به حوزه خانواده يقّوام
ز يزنان نله يوسبهت يخته با واليمناصب حساس و آم يمنع تصد ياستدالل برا جهتدر

  ؟از آن بهره برد
از چنـد پرسـش  وگوگفتمرهون ، يپرسش اصلن يبه پاسخ ا يابياست دست روشن

  :ن قرار استيبد يفرع



   ... و تصدي زنان نسبت به» النساءالّرجال قّوامون علي«آيه   
۹  

  ؟ا صنف مردان و زنان مقصود استيند اشوهران و همسران ،»نساء« و» رجال« از مقصودـ 
 يتيانگر مسـئوليـا صـرفًا بيـر است يت و تسلط در تدبيوال يمعنابهه يت در آيموميقـ 

  ؟باشديم يياجرا
 ؟ينيوكامر ت يكا اخبار از يع است يم و تشركح يه انشايمفاد آـ 

ل يد مفردات و مـداليز بايفوق قبل از هرچ يدن به پرسش هايرس يواضح است برا
  د.يان آيآن سخن به م يقيشود. سپس از مدلول تصد يه بررسيآ يتصور

  هيآ يمفردات و مدلول تصور. ۱

 جالالّر. ۱ـ۱

مانند مردان و گاه  يمعنابه ،»رُجل« جمع عنوانبه يدر لغت عرب گاه» رجال« واژه
 گـانادهيـپ يمعنابـه» راجل« جمععنوان ، به)۲۳۹ :(بقره» ... فان ِخفتم فرجاًال أو ُركبانًا«آيه 

ــن( اســتعمال شــده اســت ، ۱۴۱۲، يراغــب اصــفهان /۲۶۹ص، ۱۱ج، ۱۴۱۴، منظــوراب
 :شـوديمدگاه مطـرح يـدو د، ه محل بحـثيآ بارهدر» الرجال« ر واژهيدر تفس .)۳۴۵ص
 روشن کهچناننند و كيم ريتفس» شوهران« به يو گروه» مطلق مردان« را مقصود يبرخ

  ست.ينه ين آيگان در اادهيپ ياحتمال معنا يبرا ييجا ،است
هم علـ« ور در فقرهكبا استناد به عموم مذ ييعالمه طباطبا  ،»بعـٍض يمبا فّضَل اُهللا بعضـَ

امور عامه  يو در تمام کنديم يش نفيخوت مردان بر همسران يقّوام ه را بهياختصاص آ
ام كـشـده اسـت و احقائـل ت مردان بر زنـان يقّوام به ،ومت و قضاكمانند ح ياجتماع

از فـروع  يفرعـ اختصاص دارد،ه به روابط شوهران و همسران كرا ه يور درادامه آكمذ
  .)۳۴۴ص، ۴ج، ۱۴۱۷، ييطباطبا( دانديم يلكن قاعده يا

  :سدينويم هان معاصرياز فق يكيدر مقابل 
ال وجـود كنزد مـا اشـ) يو وال يدر قاضبودن ركاشتراط مذ( ه در مقاميبه آ كدر تمس

ت مـردان بـر يـموميق ،مقصـوده كن است يه شاهد بر اياق آيرا شأن نزول و سيز ؛دارد
  ).۳۵۱ص، ۱ج، ۱۴۰۹، يمنتظر( است شيهمسران خو

بهم يکردر قرآن  مرتبه ۲۸مجموعًا » مكرجال« و» رجاًال« ،»الرجال« د دانست واژهيبا
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ن مـوارد ياز ا يكچيهدر . باشديم »نساء« در مقابله با آنهامورد  ازدهيه كرفته است  ارك
جـنس  مقصوده كبل ،امده استيشوهران ن يمعنابهرجال ، ه محل بحثيبدون محاسبه آ

سـواران  برابـرگـان در ادهيـپ يمعنابـهز يدر دو مورد ن ،ر شدكذ کهچنانو باشد يممرد 
  .استعمال شده است

شـوهر  يمعنـا يو مشتقات آن برا» بعل« م مجموعًا شش مرتبه از واژهيركدر قرآن 
 اركـبـه م فراوانيکرز در قرآن يو مشتقات آن ن» زوج« ن واژهيهمچن. استفاده شده است

ن أنـَت و كآدم اسـ ايو ُقلنا « :مانند باشد؛يمزوجه  يمعنابه آنها از ياريدر بس .رفته است
َفال تعُضلوهنَّ  ...« :شوهر آمده اسـت يمعنابهز يمورد ن يكدر  .)۳۵ :بقره( »... ةاجلن كزوُج
أ َو مل «: ز استعمال شده استيجفت ن يمعنابه ،ن دو معناياجز هو ب »... حَن أزواجهّنكنيأن 

  ).۷ :شعراء( »ميركل زوٍج كها من يم أنبتنا فكاألرض  يلإروا ي
 يداور ي، ولـدهـديمـ ه را در تنگنا قـرارياز آ» شوهران« ين امور اراده معنايا همه

  .مينكيم ولكه مويآ يقيباره را به بحث از مدلول تصدنيدرا يينها

 ونقّوام .۱ـ۲

شناسـان و مفسـران در لغت. ام استيغه مبالغه از قيو ص» قّوام« جمع» قّوامون« واژه
 يبرخـ. دارنـد يگونـاگونر يتعـاب، فه محـل بحـثيشـره ين واژه در آياز ا مقصودان يب

، ۱۲ج، ۱۴۱۴، منظـورابـن(اند ه شـمردهيـمورد نظر آ يمحافظت و اصالح امور را معنا
است يت و سيو وال) ۳۹۰ص، ۱۴۱۲، يراغب اصفهان( ارداشتنيبه اخت ياعده ،)۴۹۷ص

ت مردان بـر يقّوام زيمتون ن يدر برخ .)۱۴۲ص، ۶ج، ۱۳۷۵، يحيطر(اند ردهكامور معنا 
، يزمخشـر /۵۳۶ص، تـا]ي[ب ،يلياردب( ه شده استيتشبها تيان بر رعيالوام يزنان به ق

 ايــگو، ينظــر برخــه بــهكــآنجاتا ،)۷۲ص، ۲ج، ۱۴۱۸، يضـاويب /۵۰۵ص، ۱ج، ۱۴۰۷

، ۱۰ج، ۱۴۲۰، يفخـر راز( م بر زنان قـرار داده اسـتكر و نافذالحيخداوند مردان را ام
) ۶۸ص، ۳ج، ۱۳۷۳، يطبرس( مردان بر امور زنانبودن مسّلط انيز به بين يبعض .)۷۰ص
  اند.هکردتفا كا) ۱۱۶ص، ۲ج، ۱۴۰۵، يراوند( شانيامور ابودن فلكو مت

داشـتن و تيـوال، تيقّوام از مقصودا يآ کهنيه مطرح است اك يپرسش درهرصورت
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 آنهـا بـه امـور يدگيت رسـيا صرفًا مسـئوليا شوهران بر زنان است يمردان بودن مسّلط
  ؟باشديمد نظر م، تيبدون وال

 محسـوب نخسـتاز طرفداران احتمال  يكي، يگرياد ديهمانند تعداد ز فاضل مقداد
 ةيـام الواليـهّن قيهلـم علـ يا الّنسـاءيون علقّوام الّرجالأّن « :دسينويم بارهنيشود و درايم

  ).۲۱۲ص، ۲ج، ۱۴۲۵، يحّل يوريس» (ةاسيوالس
  :سدينويم سندگان معاصرياز نو يكيدر مقابل 

: ه فرمودكگونه است سخن خداوند نيد و ايآيمحافظت و اصالح م يمعنابهام يق يگاه
. مالزمـا محافظـا يا »ه قائمـاياال ما دمت عل: «يو قوله تعال» الّنساءيون علقّوام الّرجال«

 عنوانبـهه مـورد بحـث را يـمنظور آابن .ز آمده استيالعرب نن معنا در لسانيهمانند ا
را مرد به يز ؛زوج المرأة: يعنيم المرأة يق: «ديگويرده است و مكر كن معنا ذيشاهد بر ا

اجـات زن يرا مرد بـه احتيز؛ شوهر اوست، م زنّيق ... او قائم است يهايازمنديزن و ن
 الّنسـاءيون علقّوامـ الّرجـال: «ز فرمـوده اسـتيـه در قرآن عزكنيند و اكيام ميخود ق

در  آنهــا اركـ كمـكزنــان و  يازهـايفـل نكمــردان مت هكـ) علـمأاهللا و( سـتمعنانيبد
  ).۱۴۰ـ۱۳۹ص، ۱۳۹۶، روزيپ» (شان هستنديازهاين
به بحث از مدلول » الرجال« از واژه مقصودمانند  بارهنيدرارا خود  ييان نظر نهايما ب

  .ميکنيموکول مه يآ يقيتصد

  يَلَع. ۱ـ۳

ه كر شده است كا مورد استعمال ذيش از ده معنا يب» يعل« حرف يبرا يتب ادبكدر 
مابعد  يبر رو، در جمله» يعل« ه ماقبل حرفك معنانيبد ؛ستااستعال آنها نيترمعروف

، ۱۴۳۶، دوسـتيعل( دارد يب خود جاكمر يسوار بر رو کهچنان ؛آن قرار گرفته است
يم تينيمحسوس ع صورتبه يگاهاستعال  که اندادآور شدهيبان عرب ياد .)۲۹ـ۲۸ص

 يقيحق يه استعالكازآنجا ؛)۳۷۶ص، ۱ج، ۲۰۰۹، يدسوق( است يز معنوين يابد و گاهي
 ير معـانيسـابـودن  احتمال ملحـوظ کهچنان ،ستين مقصوده كه مباريو محسوس در آ

 يمعنو ياحتمال استعالن يرسد؛ بنابراينظر مبهد يار بعيبس زين هين آيدر ا» يعل« حرف
، دوسـتيعل( ديـآيمـ »احاطه« افاده يبرا» يعل« ياريموارد بسالبته در . شوديم تيتقو
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ه يـن معنـا در آيـا .)۱۹ :انسـان( »هم ِولداٌن خمّلـدوَنيطوُف علي« هيآ ؛ مانند)۱۸۳ص، ۱۴۳۶
  .استـ ه اقرب كبل ـ محتمل

اسـت » يعلـ« با حرف» امونقّو« ه واژهيتعد، هكه مباريگر در آيدرخور توجه د تهكن
، ۳ج، ۱۴۳۴، ييسـامرا( ه دارديـدر آ يتـوّل ينشـان از اراده معنـا يح برخـيتصـره بهك

 قه قـراريرا در مض» قوامون« از واژه مقصود يور براكاحتمال دوم مذ ،ن گفتهيا .)۴۲ص
  .خواهد آمد آنپاسخ  ي، ولدهديم

  ساءالّن. ۱ـ۴

آن را  دگاه نخسـت،يـد ؛مطرح شده است» نساء« واژه يدگاه در معنايدر لغت دو د
آن  يگريد. رديپذينم ه آنماّد يرا برا يداند و لفظ مفرديم ر لفظ آنياز غ» ةمرأ« جمع

، ۱۵ج، ۱۴۱۴، منظورابن( ار باشديبس آنها ه تعدادك يدر زمان ،شمارديم »ةنسو« را جمع
ر از زنان يغ ييمعنا ،يتب لغوكدر  هرحالدر ؛)۳۰۳ص، ۷ج، ۱۴۰۹، يديفراه /۳۲۱ص
  .ن واژه ضبط نشده استيا يبرا

در ، ه محل بحـثياست و بدون احتساب آرفته  اركبهها م باريركن واژه در قرآن يا
خود استعمال شـده  يلغو يدر همان معنا ،آمده» رجال« ه در مقابله باك يموارد يتمام

ه كـازآنجا امـا، )۱ :نسـاء( »... ًا و نسـاًءريثـكبثَّ ِمنُهما رجاًال و  ..« فهيه شريمانند آ ؛است
 ،شـوديده ميد ياريزوجات و همسران در موارد بس يمعنابهن واژه در قرآن ياستعمال ا
ئُتم يم أّنـكم فأتوا َحرَثكم َحرٌث َلكِنساُء«فه يه شريهمچون آ ن يهمچنـ ،)۲۳۲ :بقـره( »... شـِ

 ازن معنـا يـاحتمـال ان يبنابرا، همسران وجود دارد يمعنا اراده يز براين يگرين ديقرا
  .ستيه دور از ذهن نيدر آ» النساء«

  هيآ يقيمدلول تصد. ۲
 ينقاط مبهم در معنا يبرخ، ه روشن شديآ ياز مفردات تصور وگوگفتدر  کهچنان

اساس نيبرا؛ ستيسر نيه ميآ يقين مدلول تصدييتب آنها حيه بدون توضكه وجود دارد يآ
 يقيسپس مدلول تصـد م ويپردازيمه يبه شرح نقاط مبهم در آ ياتكدر ضمن ن نخست
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  .ميدهيم خود ارائه ييآن را مطابق نظر نها
فه يه شـريدر آ» الرجال« از مقصوددگاه در يدو د، ه گذشتك گونههمانشماره يکم. 

 يتنهـا بـرات را نـهيـقّوام ،هيـور در آكل مـذيـه بر تعلكيه با تك يدگاهيد ؛مطرح است
ن يا يشمارد و استعماالت قرآنيم مردان نسبت به زنان ثابت يتمام يه براكبل ،همسران

 يه نقشـيـاق آيشأن نـزول و سـ يبرا گريد دگاهيد .شوديم د آن محسوبيز مؤيواژه ن
  .داندينم ط خانواده را درستيه از محيننده قائل است و توسعه مدلول آكنييتع

 يت به اراده معنايو درنها ميدانيمتر نيدوم سنگ يفه ترازو را در طرف معناكز يما ن
ن وجـه يبهتـر هكآن حيتوض ؛ميشويم قائلفه يه شريآن يهمسران و نه مطلق مردان در ا

ه بـه يه گفته شود اگر مدلول آكنيعبارت است از ا ،هيهمسران از آ يرّد اراده معنا يبرا
مطلـق  طوربـهو آن هم » الرجال« چرا خداوند از واژه ،خانواده اختصاص داشت يفضا
 و» بعل« چون ييهااربست واژهك هكيدرحال ،رده استكان مقصود خود استفاده يب يبرا
 و »الرجـال« در غالب موارد استعمال واژه ،مأنوس و معهود بوده ميکر در قرآن» أزواج«

  ؟مردان مورد نظر خداوند بوده است يعنيآن  يلغو يمعنا
مخصوص شوهران بر همسـران  فقطط خانواده يت در محيقّوام د گفتيبا در پاسخ

ت دارند يز بر زنان خانواده والينبود پدر ن درصورت يه پدر و جّد پدركبل ،ستيخود ن
 کرده ونظر صرف» األزواج«همچون  ييهاواژه يريگاركبه خاطر خداوند ازنيدد بيو شا
درادامـه  هكچنانـ م ينكن وجه صرف نظر يبرده است و اگر از ا اركبه را» الرجال« واژه

توسـعه  يگذارد تا بـراينم) هيمجموعه دو آ( هياق آيسـ  ميدهيم نظر قرارآن را مطمح
ه را مزاحم يمفسران ادامه آ يبرخ کهامر  نيا ني. همچنبماند يظهور و شمول، هيگستره آ

انعقـاد  ياق بـرايرا مزاحمـت سـيز ؛ستيح نيصح، ه در شمول ندانستنديانعقاد ظهور آ
 طوربـهه يـن دو آيـمجموعـه ا سـنده،ينواعتقاد است و به يعرف يامر، ظهور در شمول

 ـ هيبق نه ـ شوهر و همسرش ياداره خانه ازسو مهم را مرتبط با يم مطلبيمباشر و مستق
سـخن ، ليـعمـوم تعل ماننـدگر يد يهاالبته استفاده توسعه از راه. شترينه ب ،ندكيان ميب
  .ه درادامه خواهد آمدكاست  يگريد

ت را يـقّوام ،فقهـا ين و برخـااز مفسـر يفراوانـتعداد  م کهياشاره کردشماره دوم. 
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ت يصـرف مسـئول در مقابـل احتمـال اراده ي، ولانددانستهبودن تيصاحب وال يمعنابه
  .ز مطرح استين آنها ت بريمردان نسبت به زنان بدون داشتن وال يياجرا

و فهـم  يصائب از ظهور عرفـ ينشانه كاز مفسران  يارينار فهم و برداشت بسكدر 
 نشـانگر اراده، بـانياد يح برخـيبه تصـر» يعل« با» قّوامون« ه واژهيتعد، مخاطبان است

 ن معنـايتخاذ اارد كد فراموش ينبا ي، ولن واژه استياست امور از ايت و سيوال يمعنا
شـان ه ظـاهر عبـارتكـهستند  يسانكو ست ينشناسان مفسّران و لغت همهمورد اتفاق 

ن مطلـب يبر ا بارهنيدرا يراوندو  منظورابن عبارت. ندكينم ن معنا را مساعدتياراده ا
محافظت و اصالح امور هرچند بـه  يمعنا احتمال اراده نکهيا عالوه بر. گذارديم صحه

» قّوام« تواند ظهور واژهيم ن احتماليرف وجود اِص يول ،رسدينم تيحّد ظهور و حج
بودن سـانيكن انگـاره يهمچنـ. نـدازديت بيـند و آن را از حجكت بشيوال يرا در معنا

مورد التزام ، باشد مقصوداگر اطالق آن ها تيان بر رعيت واليت مردان با زنان با واليوال
 يه هـر مـردكـنيالتـزام بـه ا، نااز معاصر يكيه كآنجاتا ،ستينبوده و قابل دفاع ن يفقه
ت داشته باشد يوال يبر هر زن ،ندكيم شيخو ه بر همسرك يت او و انفاقيجنس خاطربه

 ديـبا نيبنـابرا ؛)۹۱ص، ۱ج، ۱۴۲۳، يلـياردب( پندارديم نكرمميه غكبل ،را دور از ذهن
زن  يزنـدگ يو شئون شخص يت را محدود به حقوق مرد در اداره خانه و زندگيموميق

» قّوامون« هيتعدشود يم مشخصمذکور، ات كبه ن باتوجه. ره آن خارج ساختيرا از دا
  .ن واژه باشديا يبرا نخست ين معناّيتواند معينم زين» يعل« با

جمـع » قّوامون« واژه يور براكمذ يان دو معنايم ينوعبه ـ ديه باكبل ـتوان يم البته
ه در مــوارد كــاســت هيو نههــا امر ير امــور خانــه مســتلزم برخــيتــدب :رد و گفــتكـ

رف بـه صـِ  ت خانـهيريه مـدكـنيمرد اسـت و اومت با كح، ان زن و مرديم نظراختالف
سـت ين يرفتنيپـذ، معنا شود يايامر و نه گونهچيهفل بدون كمحافظت و ت، يآورخرج

 ر شـده اسـتيتفسـ» عـاتيمط« ه بـهيـل آيـور در ذكمـذ» قانتات« ز لفظيت نيو در روا
  ).۱۳۷ص، ۱ج، ۱۴۰۴، يقم(

، هيه مفاد آكن است يبر ا يفه محل بحث مبتنيه شريبه آ ياستدالل فقهشماره سوم. 
ه كـنيح ايتوضـ ؛باشـد ينيوكت يه اخبار از امركنينه ا ،انگاشته شود يم شرعكح يانشا
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 يمـكع حيتشـر، ت مردان بر زنـانيقّوام انيمقصود خداوند از ب ن است گفته شودكمم
يم ن خبريوكمردان نسبت به امور زنان در ت يداراز عهده ن جملهيه اكبل ،ستين ياله

 يدسـتورات بعـد يبرا يانهيمقدمه و زم عنوانبه، هين فقره از آيخصوص اگر ابه ؛دهد
 ياستناد فقهـ، فهيه شريدر اطراف آ ين احتماليچن باوجوده كاست  روشن .ه باشديدر آ

  .ستين سريم» الّنساءيون علقّوام الّرجال« به فقره
کـردهه بحث يآ دربارهه ك يسانكفهم و برداشت مفّسران و ، ه گفته شدك گونههمان

 ،ميـه مـا اطـالع داركـآنجاه است و تايص ظهور آيتشخ يقابل اعتماد برا يالهيوس ،اند
ه ياگـر فرضـ بـرآنافزون. رده اسـتكاخبار ن ه معاملهين فقره از آيبا ا يچ پژوهشگريه

را در قرآن نقـل  ينيوكن امر تيه خداوند اكنيباتوجه به ا، رفته شوديه پذيآبودن ياخبار
تـوان يمـ ،ز بر آن مترتب ساخته اسـتيرا ن يرده و دستوراتكل يآن اقامه دل يبرا کرده،

. د قـرار گرفتـه اسـتييز مورد تأيع خداوند نيدر نظام تشر ينيوكجه گرفت آن امر تينت
بودن هيشود و خبريم كتمس» عتيان شريه در مقام بيآبودن اصِل« به يه گاهكنيضمن ا
  .شوديم ه رّديمفاد آ
 کـه ن اسـتيـا ،از آن پس هيه و آين آيا يقيمدلول تصدرسد يمنظر بهاساس نيبرا

قائم ، ت پرداخت نفقهير و تعقل و مسئوليدر تدب و يجسم ينوع يل برتريدلشوهران به
ختـافون « :رنـدين برنامـه را نپذيـزنان ا ياست برخ يعيطب. ندات خانهيريبر زنان در مد

 :متوسل شـوند ييهاد به راهينجا مردان بايدرا .را مختل سازندو امر اداره خانه  »نشوزهّن
اسـت ابتـدا  يعيطب گرنهو است يخارج يروياز به دخالت نين يالبته گاه .»... فعظوهّن«
نند و به صـحن كل خود را حل كزن و شوهر مش ،ينه خانگيو قرنط يد با خوددرمانيبا
 »... نهماين خفتم شقاق بإو « :ديآيمش يت پيمكنه حيگز يطين شرايچندر ، شانندكرون نيب

  .)۲۶ص ،۱۳۹۵ ،اينتي(ر.ک: هدا
  :از آن قابل برداشت است يته اساسكسه ن، هيآ يقيبه مدلول تصد باتوجه
  ؛نداشوهران و همسران، م از مردان و زنانيمباشر و مستق مقصودـ 
  ؛ت شوهر استير و اداره خانه با محوريتدب ،مومتياز ق مقصودـ 
  .مخالفت زن در امر اداره خانه است ،منظور از نشوزـ 
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  هيگستره آ. ۳
ره آن را يد و دايتوان به مدلول آن توسعه بخشيم ايه آكنيه و اياز گستره آ وگوگفت

 درصـورتدر پژوهش حاضـر اسـت و  يپرسش اصل، ديفراتر از حوزه خانواده گستران
 يهاُپسـت يزنـان بـرا يمنع تصـد فه در استدالل بريه شرين آياز ا ،پاسخ مثبت به آن

  .بهره بردتوان يمت يمشوب به وال
ه كـم يافتيجه دست ين نتيبه ا ،ه گفته شديآ يقيمدلول تصد يه در بررسك يبا مطالب

قابـل » النسـاء« و» الرجـال« ه بـر اطـالق واژهكيه از حوزه خانواده با تيتوسعه مدلول آ
ق منحصـر يـتنهـا طر، ن اسـتدالليه اكته غافل شد كن نيد از اينبا ي، ولستيرش نيپذ
هدف . باشديممطرح  بارهنيدراز ين يگريد يهاست و راهيه نيبرداشت توسعه از آ يبرا
  .است بارهنيدرا ييو ارائه نظر نهاها آن راه يو بررس ييشناسا، حاضر مبحثاز 

  جووجست. ۳ـ۱

دگاه شـمول و يـبه د آنها ه ما ازكشه وجود دارد يدو اندمذکور،  مسئلهدر ارتباط با 
  :مينكيم اديعدم شمول 

 هيـور در آكل مذيبر تعل هيتکبا  يين طباطبايدمحمدحسيسعالمه  :دگاه شموليدالف) 
جهات عامه  يو در تمام آورديم يه رويبه توسعه مدلول آ ،»بعٍض ياُهللا بعَضهم علفّضَل ِبما«

  ).۳۴۴ص، ۴ج، ۱۴۱۷، ييطباطبا( استت مردان بر زنان شده يقائل به وال ياجتماع
ه كـسـت ين كيشـ« مثـال:ي؛ برادنشان داريموافق با ا يدگاهيهان معاصر ديفق يبرخ

در نوع مـردان وجـود دارد و زنـان  يو چه ازنظر ُخلق يلت چه ازنظر َخلقيجهات فض
  ).۴۵ص، ۱ج، ۱۴۱۳، يگانيگلپا( »ن جهات هستنديفاقد ا

  :سدينويم »بعٍض ياُهللا بعَضهم علفّضَلِبما «ر يز در تفسين فاضل جواد
د القـوة ير والعزم و مزيوالّتدب يبالعلم والعقل و حسن الرأ كالّنساء و ذلیالرجال عل يا
هم يآء واألئّمـة والعلمـاء و فـيـأن مـنهم االنبو  ية والّرمياألعمال والطاعات والفروسيف

أّنهم أهـل الجهـاد و  الصالةيبهم فاالقتداء يو ه یالخالفة والصغريو ه یبركاإلمامة ال
 لتيمردان بر زنـان فضـ يعني :هّنيمّما أوجب الفضل عل كر ذليغ یلإواألذان والخطبة 

هـا و آن يريـگميقـدرت اداره و تصـم ،يشياندسبب دانش، عقل، خوشبه نيدارند و ا
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و بـهد دارنـ يراندازيو ت يسوارها، مهارت در اسبفهيها، وظکه در کار يشتريب يروين
خالفـت و  يعنـي يامامان و علما از مردان هستند و امامـت کبـر امبران،يپ نکهيخاطر ا
جهاد، اذان،  تيمردان صالح نيهاست همچنآن يدر نماز برا ياقتدا يعني يصغر امامت
 دباشـيمـردان بـر زنـان مـ يها موجب برتـرآن ريجهات و غ نيرا دارند؛ همه ا خطابه

  .)۲۵۷، ص۳، ج۱۳۶۵(كاظمي، 
  .روديم شماردگاه شمول بهين داموافق ءز جزيشان نين ايابرابن

 يرجال و نساء را برا يهادر واژه» أل« هكآن پس از عاشورابن زين سّنت ان اهليدر م
  :دسيونيم ،دانديم استغراق

از  مقصـودن يهمچنـ. است ياز رجال همان صنف معروف مردان از نوع انسان مقصود
زوج او  يمعنابـه ةالمـرأرجـل مقصـوده كنينه ا ،است يصنف زنان از نوع انسان ،نساء
  ).۱۱۳ص، ۴ج، تا]ي[ب ،عاشورابن( باشد
 ،هيـور در آكل مذياستفاده از عموم تعل، هان و مفسرانين دسته از فقيدگاه ايمطابق د

زنـان  يت تصـديـشـدن بـه ممنوعجه قائلياق آن و درنتينارزدن سك يموفق برا يراه
  .ديآيم حسابت بهيمشوب به وال يهاُپست نسبت به
ن يـتـوان از اينمـ هكن باورند يهان و مفسران بر ايفق يبرخ :دگاه عدم شموليدب) 

ت بهـره بـرد و يـختـه بـا واليآم يهاُپست يزنان برا يم تصدكشف حكزه يه به انگيآ
  .رديگينمدربر را يگريد حوزه، ط خانوادهيش از محيه بيمدلول آ

مقصـود ، اقيه بر شأن نزول و سكيمعاصر با ت ياز فقها يكي ،ان شديه بك گونههمان
ن مـدلول ياگر هم اکند که يمان يو ب دانديمش يت مردان بر همسران خويموميه را قيآ

ه در خارج از محـدوده يرف احتمال آن مانع از استدالل به آِص، ميه ثابت ندانيآ يرا برا
  ).۳۵۱ص، ۱ج، ۱۴۰۹، يمنتظر( شوديم خانواده

ل يـه تعلكـدگاه شـمول يقائل به د يگر از معاصران بر خالف فقهايد يكين يهمچن
ل بر عدم توسعه مفاد يه را دليالت آيتعل اند،شه خود قرار دادهيه را سند انديور در آكمذ

  :دسينويم و شمرديمآن از حوزه خانواده 
فضل مردان بر زنان  يكي :ته استكت دو نيموميق كه مالكرساند يم هيامعان نظر در آ

 يمومت محـدود بـر زنـدگين قيبنابرا؛ دوم انفاق مردان بر زنان ؛ر و ادارهيدر مجال تدب
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  .)۵۶ص، ۱ج، ۱۴۱۸، يسبحان( گردديم خانواده ياجتماع
ل يـتعل يعمـوم بـرا يريـگلكل دوم را مـانع از شـير تعلكشان ذياروشن است که 

 انيـن بيـا. ده اسـتکـرم كـه حيـت مدلول آيبه محدودن يابرابن است؛ دانسته نخست
  .شوديم درادامه نقد

دگاه عـدم شـمول يـن دااز موافقـ المنـارر يدر تفسـ د رضـايرش، سّنت ان اهليدر م
، د رضـايرشـ( دانديم ت شوهر بر همسرشيان واليه را در مقام بيو آ ديآيحساب مبه

  ).۵۶ص، ۵ج، ۱۴۲۶

  دلها يبررس. ۳ـ۲

امـل ك يبحث اند،ه از خود به خرج دادهك ييهارغم دقت نظربهه يدر اطراف آباحثان 
شمول و  يهاشهياند دلها يد به بررسيه باك گونهو آناند نکردهه ارائه يآدرباره و مستدل 

توسـعه مـدلول  يل برايبه چهار دل، مياهه ما انجام دادك يقيبا تحق اند.عدم آن نپرداخته
  .مياهافتيه دست يآ

  رجال و نساء يهااطالق واژه: نخستل يدل. ۳ـ۲ـ۱
بـر  يراحتـهرچند واژه رجال و نسـاء بـه ،ه گفته شديآ يقيدر بحث از مدلول تصد

 يول، ده شده استين اطالق ديا زينم يركدر قرآن  شود ويصنف مردان و زنان اطالق م
 بماند و يو شمولظهور ، توسعه گستره آن يگذارد براينم ـ هيمجموع دو آ ـ هياق آيس
، ه در شـمول ندانسـتنديـه را مزاحم انعقاد ظهـور آيمفسران ادامه آ يبرخ کهمسئله  نيا

  .ستيح نيصح

  ليبه عموم تعل كتمس: ل دوميدل. ۳ـ۲ـ۲
امـده يننخسـت ه در نـّص كـگر يبه موضوع د يم موضوعكدادن حتيسرا شکيب
م كـن حّيل مبـياگر دل ي، وله مردود استيدر فقه امام ،اس بودهيق آشکارمصداق ، است
يمـ ،ابـديد و عرف آن را ظاهر در عدم اختصاص به مـورد بيايل بيهمراه با تعل يشرع

، ۳ج، ۱۴۳۰، مظفـر( ان داديموارد وجـود علـت سـر يم را به تمامكح، توان مطابق آن
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 هيـت از مـورد آيـم والكـتوسـعه ح يه بـراكـ ييهاراه ازجملهاساس ني؛ برا)۲۰۳ص
ل در يـاز عمـوم تعل مقصـود. است ليعموم تعل ،ن استناد شدهداب) همسرانشوهران و (
نيق آن بـديـان توسـعه از طريـو بباشد يم» بعٍض ياُهللا بعَضهم علمبا فضَّل« فقره، فهيه شريآ

 ،سـتيمطلـق مـردان و زنـان ن، هيـدر آ» نساء« و» رجال« هرچند منظور از :ل استكش
ور كل مـذيـاز تعل يراحتـتوان بـهيم يول ،نظرندشان مطمح يه شوهران و همسران اكبل

جـه يدرنت؛ ام اسـتيالقهيلت متناسب قائم بر من عليفض، بودنقّوام كه مالكرد كاستفاده 
ت يـختـه بـا واليآم يهاُپست ياداره جامعه و تصد، غالب مردان بر زنان يل برتريدلبه
  .ز بر عهده آنان استين

ت صـاحبان يـاثبـات وال ين فقره بـراياستناد به ااصل رسد يمنظر به :ينقد و بررس
 ندان اسـتفادهيز موافق اين نامفسر يه برخكچنان باشد؛رش يقابل پذ آنها ريلت بر غيفض

ه خـود يـنظر يبـرا يلـيدل ور راكل مذيتعل يحتو ما ) ۵۰۵ص، ۱ج، ۱۴۰۷، يزمخشر(
د از آن غافـل يه نباك ياتهكاما ن ،ميدانيم ت عاقالن عالم و عادل در جامعهيبر وال يمبن

مـردان  ت همـهيوال يبرا يليتواند دلينم لتيصاحبان فض يت برايه اثبات والكنيشد ا
مـردان نسـبت بـه  كتكه تكاست  روشنرا يز ؛زنان باشد بر همه ينحو عام استغراقبه

 يامـور يحتگوناگون ـ ه از جهات كهستند  يلت ندارند و زنانيو فض يزنان برتر همه
ت يم والكانگر حيه بك مذکورل ين دليهمچن. دارند يبر مردان برتر ـ  اداره خانواده چون

مـردان بـر  يباشد و برتر زينتواند مثِبت موضوع ينم ،استآنه ريلت بر غيصاحبان فض
  .ندكزنان را اثبات 

 ،ستين ياستغراق ،نحو عامافراد به يو برتر ييار توانايمع ن است گفته شودكمم
 يز برتـريـط خـانواده نيه در محـكـ گونههمان کند؛يت ميکفاز يغلبه نرف ه ِصكبل

ه غالب مردان بـر كازآنجا ني؛ بنابراو به غلبه بوده است ينوع، شوهران بر همسران
 يتمـام يبرا) لتيت صاحبان فضيوال( وركم مذكپس ح ،دارند يزنان جامعه برتر

  .گردديم مردان ثابت
ل يـمـورد دل درخصـوصم كـننده حكهيتواند توجيم فقطغلبه  د گفتيبا در پاسخ

 آنهـا ل از مـورد بـهيـتعل يه بـا تعـّدكـل يـتوان آن را در موارد فراتر از دلينم باشد و
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بـه  وت شوهران بر همسران است يه واليمورد آ گريدعبارتبه. گسترش داد، ميادهيرس
ان يق سـريمصـاد يل در تمـاميـن تعليل شده است و ايتعل آنها داشتنلتيو فض يبرتر

بـر ز يـندر اداره خـانواده  يه حتـكـهسـتند  يزنـان ،ه گفته شدك گونهرا همانيز ؛ندارد
ينمـ ل آن وارديـور و تعلكم مـذكـبه ح يان مطلب خدشهيا يول ،دارند يمردان برتر

ه كـرا  يت مردان بر زنان در شئون اجتماعيم والكاما ح ،ار غلبه استيمع چراکه ؛سازد
تـوان بـا غلبـه ينمـ ،ميل بـه آن برسـيـله تعليوسبهم يقصد دار ست ويه نيور در آكمذ

 يل علـيتـا تفضـ »النساءياهللا الرجال علمبا فضل«: اسـت ه گفته نشدهيدر آ يحت. ردكه يتوج
  .استفاده شود زينالغالب وجه

  هيت قطعياولو: ل سوميدل. ۳ـ۲ـ۳

  :است گفته شدهه) يت قطعيسوم (اولول يح دليدر توض
توانند يم هكيدرحال ،ستنديم بر خانواده خود نّيزنان ق :ديمعقول است خداوند بفرماا يآ
ا تصـور يـد يطور بگونيا ين است مسلمانكا مميآ؟ مت باشندام همه مردان و زنان ّيق
 ،م قرار داده استّيق عنوانبهانسان اعم از مرد و زن ها ونيليه خداوند زنان را بر مكند ك
  ).۱۷۰ص، ۳ج، ۱۴۱۸، يتهران؟ (بر زوج خود قرار نداده استم ّياو را ق يول

بـر ، ل جامعـه اسـتكـنسبت به  يكوچكط يه محكاداره خانواده  يوقت اساسنيبرا
ن مـدل يـز ايـن يدر شـئون عامـه اجتمـاع يق اوليطربه شود،يمعهده مردان قرار داده 

  .شوديم يياجرا
ه فـرع بـر اصـل يـم در ناحكعلت حبودن يعبارت از اقو هكت ياولو :ينقد و بررس

 يدارد و آن حفـظ تمـام ياساسـ يشـرط ،)۱۹۶ص، ۳ج، ۱۴۳۰، يقمـ يرزايـم( است
دنبال ت بهيق اولويه از طرك يسك. س استيه در فرع و مقيعلسياصل و مق يهايژگيو

ور كل مـذيه و تعليم آيه مدلول مستقكته را مفروض گرفته كن نيا ،ه استيتوسعه مفاد آ
؛ ت شـده اسـتيـبـه اسـتدالل بـه اولو ريگزنـان يبنابرا ؛بر توسعه ندارند يداللتدر آن 

ط يخداونـد در محـ :ن قـرار اسـتياز ا ،دهديم لكه او شك يتياس اولويقاساس نيبرا
و مخـارج بـر عهـده ها تيه مسـئولكـقرار داده اسـت  يشخص يت را برايخانواده وال

يم ت و مخارجيمسئول دارعهده يشخصه ك يگريد در موارد يق اوليطرپس به ؛اوست
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  .اوست ت از آِنيز واليشود ن
ه اسـتدالل كـ شوديم مشخص، تياس اولويق يو شرط اساسمذکور ان يبه ب باتوجه

ت و يـختـه بـا واليآم يهاُپسـت زنـان نسـبت بـه ياثبات منـع تصـد يت برايبه اولو
 يت مـاليو مسـئول نفقـه، هاُپست را در آنيز ؛ردن آن در مردان مخدوش استكمنحصر

  .ستيننده نكمتوجه اداره

  م و موضوعكمناسبات ح: ل چهارميدل. ۳ـ۲ـ۴
م و كـمناسـبات ح، گـريبـه موضـوع د يم از موضـوعكـتوسعه ح يهاراه ازجمله

ل يم دليا تعميص يمناسبات باعث انسباق تخص يه وجود برخك معنانيبد ؛موضوع است
  ).۸۰۱ص، ۱۳۸۹، ياسالم كز اطالعات و مداركمر( در نظر عرف بشود

توان يم هكاست  يراه چهارم ،يم و موضوع و فهم عرفكمناسبات ح رسديم نظربه
کـه  يهنگـام :ش از حوزه خانواده توسعه داد و گفتيه را به بيمدلول آ، با استناد به آن

از  يعموّس يعرف معنا، ندكرد تا درمورد آن قضاوت يگيم ار عرف قراريه در اختين آيا
 لفظبودن از عام يناش ين فهم عرفيبه حوزه خانواده ندارد و ا ياختصاص و فهمديم آن
ان يـه مكـاسـت  يل مناسـباتيدله بهكبل ،ستيت نياولوا ي هيل در آيا عموم تعلي» رجال«

  .مردان وجود دارد يعنيه ياست جامعه با موضوع آيت و ريم والكح
 يدست آمده و براهم عقل بكبه ح هكت است يل اولوير از دليل غين دلياقت يدرحق

 يل مسـتند بـه فهـم عرفـين دليا هكيدرحال ،از به قطع دارديت نيدن به درجه حجيرس
  .ستياز نين آنبودن يو به قطع است يافكت آن يز در حجياست و حّد ظهور ن

م از كح توسعه سببتواند يم يم و موضوع زمانكمناسبات ح كشيب :ينقد و بررس
رف ه ِصكد باشند يشد يااندازهن مناسبات بهيه اك شود يگريموضوع د موضوع خود به
آن ، گر نفس موضـوعيدعبارتبه اي همراه آوردم آن را بهكق به حيتصد، تصور موضوع

ا يـتوانـد حـرام نباشـد ينمـ هكـمانند موضوع تعاون بر اثـم  ؛خود بطلبد يم را براكح
  .مستحب نباشدتواند ينم هكموضوع تعاون بر بّر و تقوا 

 يم و موضـوع و فهـم عرفـكـه مناسـبات حكـد شـويم ته روشنكن نيبه ا باتوجه
ار يـرا معيـز ؛بر توسعه مفاد آن از حوزه خانواده باشـد يليتواند دلينم ،هين آيا مورددر
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 مكـو ح) مـردان( ان موضوعيه وجود ندارد و مناسبت مين آيدر ا يتوسعه به فهم عرف
  .ت داديع موارد سرايست تا بتوان آن را به جمين يااندازهبه) بر زنان يت و رهبريوال(

  ييق و نظر نهايتحق. ۳ـ۳

آن بـه  ماننـد يهاُپست ت و اداره جامعه ويم اختصاص والكتوسعه ح هكآن حاصل
ر وجوه توسعه گيدتوان آن را از يم ه است و نهيو مباشر از آ يقينه مدلول تصد ،مردان

ن كـالبتـه مم .دسـت آوردهم و موضوع بـكت و مناسبات حياولو، ليعموم تعل همچون
 يه تصـدكـد يجـه رسـين نتيـشارع در مـوارد متعـدد بـه ا يهااست از مجموع رفتار

مختص مردان  ،ينيت ديو مرجع ياست جمهورير، يالن جامعه مانند رهبرك يهاُپست
 زنان نسبت بـه يمخالفان تصداست  يگفتن. شوند آنها يتوانند متصدينم و زنان است
ه ين آياتمسک به  ل خود راين دليترن و مهمينخستمعموًال ، تيخته با واليآم يهاُپست
  .ستيفه محل بحث نيه شريقابل استفاده از آ عنوانچيهن مطلب بهيا ي، ولدهنديم قرار

  جهينت
در قرآن  معنانيبداستعمال آن  ،مردان بوده يمعنابهدر لغت » جالالّر« واژهاگرچه . ۱

انعقـاد  يه مزاحمـت آن بـراكـ ـ اقيس، ه محل بحثيآباره در يول ،متوفر استم يکر
 يلغـو ين واژه در معنايظهور ا يريگلكمانع ش ـ و قابل فهم است يعرف يامر، ظهور
  .گردديم »شوهران« ين واژه در معنايظهور ا باعثآن و 
ا محافظت و اصالح امـور ي يت و رهبريدو احتمال وال» قّوامون« واژه يدر معنا. ۲

  .ستيدو معنا ن، ن دو محتمليا ي، ولمطرح شده است
، يجسـم يل برتـريـدلشوهران بـه :ن استيه ايم آيو مفاد مستق يقيمدلول تصد. ۳
نه  ،ندات خانهيريقائم بر زنان در مد ،ت پرداخت نفقهير و تعقل و مسئوليدر تدب يبرتر

  .شتريب
اسالم مطرح  يان علمايدگاه شمول و عدم شمول در ميدو د، هينسبت به گستره آ. ۴

  .شده است
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ه از حوزه خـانواده وجـود يتوسعه مفاد آ يچهار راه برا، شدهق انجاميمطابق تحق. ۵
  .ستيرش نيقابل پذ کيچيه يول ،دارد

ت و يـوال متضـمن يهاُپست زنان نسبت به يتوان در اثبات منع تصدينم هياز آ. ۶
  .بهره برد و... ييقضا، ياسيس يهاُپست شان دريت ايمسئول
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 .۱۳۹۶المي، فرهنگ و انديشه اس
دارالحجـة بيـروت:  م؛سـالواليةالفقيه فـي حكومةاإل ؛تهراني، سيدمحمدحسـين .۷

 .ق۱۴۱۸البيضاء، 
اللبيـب عـن كتـبحاشية الدسوقي علـي مغنـي ؛دسوقي، مصطفي محمد عرفة .۸

 .م۲۰۰۹و مكتبة الهالل،  داربيروت:  ؛عاريباأل
دارالعلـم بيـروت:  ؛القرآنالمفردات في غريب ؛محمدبنراغب اصفهاني، حسين .۹

 .ق۱۴۱۲الدارالشامية، 
اهللا مرعشـي نجفـي، كتابخانـه آيـت، قـم: ۲چ ؛القـرآنفقه ؛الدينراوندي، قطب .۱۰

 .ق۱۴۰۵
 .ق۱۴۲۶، هدارالكتب العلميبيروت:  ؛الحكيمتفسير القرآن؛ رشيد رضا، محمد .۱۱
ب ادارالكتـ، بيروت: ۳چ ؛التنزيلالكشاف عن حقائق غوامض ؛زمخشري، محمود .۱۲

 .ق۱۴۰۷ العربي،



   ... و تصدي زنان نسبت به» النساءالّرجال قّوامون علي«آيه   
۲۵  

 .ق۱۴۳۴العربي، مؤسسة التاريخبيروت:  ؛النحومعاني ؛ي، فاضل صالحيسامرا .۱۳
مؤسسـه قـم:  ؛سالمية الغراءالشريعة اإلنظام القضاء والشهادة في ؛سبحاني، جعفر .۱۴

 .ق ،۱۴۱۸امام صادق
انتشارات مرتضوي، قم:  ؛القرآنكنزالعرفان في فقه ؛عبداهللابني، مقدادسيوري حّل .۱۵

 .ق۱۴۲۵
دفتـر انتشـارات ، قـم: ۵چ ؛في تفسيرالقرآن الميزان ؛ي، سيدمحمدحسينيطباطبا .۱۶

 .ق۱۴۱۷اسالمي وابسته به جامعه مدرسين، 
ناصرخسـرو، تهـران: ، ۳چ ؛البيان في تفسـيرالقرآنمجمع ؛حسنبنطبرسي، فضل .۱۷
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 .۱۳۷۵كتابفروشي مرتضوي، تهران: ، ۳چ ؛البحرينمجمع ؛طريحي، فخرالدين .۱۸
اسـوه، تهـران: ، ۴چ ؛عرابالتجزئة واإلصولأسلسبيل في  ؛ابوالقاسـمعليدوست،  .۱۹

 .ق۱۴۳۶
العربـي، حياء التـراثإ داربيروت: ، ۳چ ؛الغيبمفاتيح ؛عمربنفخر رازي، محمد .۲۰

 .ق۱۴۲۰
 .ق۱۴۰۹نشر هجرت، ، قم: ۲چ ؛كتاب العين ؛احمدبنفراهيدي، خليل .۲۱
 .ق۱۴۰۴تاب، دارالكقم: ، ۳چ ؛تفسير القمي ؛ابراهيمبنقمي، علي .۲۲
انتشـارات تهـران: ، ۲چ ؛حكـاماأللي آياتإفهام األمسالك ؛كاظمي، فاضل جواد .۲۳

 .۱۳۶۵مرتضوي، 
 .ق۱۴۱۳دارالقرآن الكريم، قم:  ؛كتاب القضاء ؛گلپايگاني، سيدمحمدرضا .۲۴
پژوهشگاه علوم و فرهنـگ قم:  ؛نامه اصول فقهفرهنگ ؛مركز اطالعات اسالمي .۲۵

 .۱۳۸۹اسالمي، 
 .ق۱۴۳۰، حوزه علميه جامعه مدرسينقم:  ،۵چ ؛الفقهصولأ ؛مظفر، محمدرضا .۲۶
نشر قم:  ،۲چ ؛سالميةالدولة اإلدراسات في واليةالفقيه و فقه ؛منتظري، حسينعلي .۲۷

 .ق۱۴۰۹تفكر، 
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 يابوالقاسم عليدوست و محمدجواد لطف  
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فقـه و  ،قـرآن ،»نگاهي نو به تفسير نشوز زوجـه در قـرآن«اهللا؛ نيا، فرجهدايت .۲۹
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