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89 -75 /1399سال دوم/ شماره سوم/ بهار و تابستان  / های فقهی زنان و خانوادهپژوهش  

 پژوهی در سرپرستی زوج بر زوجهصلح

 2، مریم برقعی1فضه جوادی

 چکیده 

صلح و  یدر راستا یاجتماع یاست. در تمام نهادها یاجتماع یانسان موجود

نهاد  نیکه مهمترواده خان. شودیم نييبه عنوان سرپرست تع یفرد ،آرامش

ها و سير حرکتش رسيدن برنامهسامانبرای به از این امر جدا نيست و است یاجتماع

نيازمند یک مسئول و سرپرست است. در نظام خانواده، سرپرستی امور آن برعهده 

در گستره شده است.  امر نیبه ا صوره نساء تصریح 34مرد نهاده شده است و در آیه 

معنای تکليف دارد. اسالم قواميت را بهوجود  یمتفاوت یهادگاهیسرپرست د اراتياخت

معنای سلطه مطلق بر زنان اگرچه الزمه ریاست اطاعت است البته نه دانسته نه به

های زندگی. اطاعت زن از مرد تنها در محدوده مسائل زناشویی اطاعت در تمام حيطه

دان مر  یرابطه سرپرست، تيگستره قوام و تيماه نييبر تبعالوهحاضر  نوشتاراست. 

محوری، تعاون و کند ازجمله عدالتی میصلح بررس یهالفهؤدر خانه را با م

 همبستگی، احساس مسئوليت و ... . دستاورد نوشتار حاضر این است که قواميت

يف و وظایفی دنبال آن، تکالکه به است خانواده کانون اداره برای تيولئمس یمرد، نوع

بيين تنوشتار حاضر درصدد . رفتارعادالنه و نفقه  لزوم از جمله برعهده مرد خواهد آمد

اعت زوجه از زوج است تا ــکردن محدوده اطصـو مشخ تيقوامماهيت و گستره 

های خانوادگی ن وسيله موجبات صلح و آرامش در خانواده فراهم شود و از نزاعـبدی

 گيریی شود و به همين ترتيب زمينه صلح در اجتماع فراهم شود.پيش

 زوج، زوجه، سرپرستی، قواميت، حق، تکليف، صلح.   واژگان کلیدی:

 . مقدمه1

. محيطی که در آن طبقات حياتی برای مردم و تمدن امروزی است ینياز رصلح در جامعه معاص

ج باشد صلح در آن برقرار خواهد بود. برای مختلف جامعه به دور از تنش و اختالف و هرج و مر 

ای صلح و آرامش باید از نهادهای کوچک و بنيادین آن آغاز شود. در این بين تحقق چنين جامعه

 

                                                                    
 العالمیه، افغانستان.  المصطفیالهدی، جامعهپژوه سطح چهار فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت. دانش1

 المیه، ایران.الع المصطفیالهدی، جامعه. استادیار فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت2



 

  

76 

ش
وه

پژ
ده

نوا
خا

و 
ن 

زنا
ی 

قه
ی ف

ها
  

ها است تا آنجا که سعادت و شقاوت امت یاجتماع بشر نیاديرکن بنبه عنوان نهاد خانواده 

شـرط داشـتن  نياول انـوادهخ یداریپـاسـالمت و  است و رشادت و ضاللت خانواده وابسته به

برای این نياز به تحکيم بنيان خانواده است و اسـت.  و به دور از تنش ایسـالم و پـو یاجـامعه

برای رسيدن به این هدف، آگاهی صحيح زوجين از وظایف یکدیگر و پذیرش آنها نقش مهمی 

های خانواده و پيشگيری از اختالفات بين زوجين خواهد داشت. در برقراری صلح و تحکيم پایه

مهم در خانواده که پذیرش آن نقش مهمی در بقا و استواری آن دارد  و وظایف مسائلاین یکی از 

 مسئله ریاست و قواميت مردان بر خانواده است که از نظر متون دینی امری مقبول و پذیرفته

 است. 

ُه َبْعَضُهْم َعلیالرِّ »فرماید: می كریمقرآن
ّ
 الل

َ
ل ضَّ

َ
ساِء ِبما ف ی النِّ

َ
ّواُموَن َعل

َ
 ق

ُ
اختالف در «. َبْعٍض  جال

 قرآنبسياری از مفسران هایی شده است. فهمیتفاسير واژه قواميت در آیه باعث بروز اختالفات و کج

این حکم را به تمام  اعلم بسياری ازدر این بين  .معتقدند که این آیه بيانگر برتری مردان بر زنان است

با توجه به ادامه . گروهی اندتسری دادهو منع تصدی مناصب اجتماعی توسط زنان ون اجتماعی ئش

اند آیه را به روابط زن و مرد در خانواده اختصاص داده ه انفاق و نشوز زنان پرداخته استئلآیه که به مس

طور مطلق، . برخی آن را بهشمرده اندو وظایف و اختيارات خاص را برای مردان در این خصوص بر 

اند. مقاله حاضر با توجه به اهميت مسئله و برای آگاهی مردم از حمل بر قواميت شوهر بر زن کرده

شدن معنای قواميت و گستره اعمال آن از بروز اختالفات معنای قواميت نگارش شده است تا با روشن

بعد از بيان اقوال در مفهوم قواميت، محدوده اعمال  در روابط زوجين جلوگيری کند. در نوشتار حاضر

 شود.های صلح مرتبط با قواميت بيان میآن و مؤلفه

 . مفهوم قوامیت2

و نيز همراه با  و قام بدون حرف جراست یقوم گرفته شده  ،صيغه مبالغه قائم است که از قام قوام

کار رود به معنای که قوام و قام با علی بهصورتیر د. رودکار میحروف بـ، لـ، فی، عن، الی و علی به

مراقبت و دوام و ثبات بر کاری است یا ایستادن بر پایه چيزی و یا تکيه بر چيزی که در این آیه معنای 

، 1414 ابن منظور،ن. )کننده بر امور و کارها و نيازهای زنانخست اراده شده است؛ یعنی بسيار قيام

َقْوَم در ا( 504 -12/496
ْ
ل
َ
اَم است و سپس در استعمال، برای مردان )نسبت به زنان( قصل مصدر ا

َساء»غلبه پيدا کرد و مردان بدان ناميده شدند؛ زیرا آنها  ی النِّ
َ
اُموَن َعل وَّ

َ
هستند در اموری که اقامه « ق
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معنای از قوام به(. همچنين آمده است: 3/564، 1414، زبيدی) و انجام آن در شأن زنان نيست

 د:شوگونه برداشت میقيام سه

 .قيام به شخص، قيام به شیء و قيام بر عزم و اراده بر چيزی -

َساءِ »است یا قيام به اختيار و آیه  رقيام به شخص یا قيام به تسخي - ی النِّ
َ
اُموَن َعل وَّ

َ
 ق

ُ
َجال از همين « الرِّ

هم بر زن و هم بر مرد  وم. قکنندست؛ یعنی مردان به اختيار خویش به تدبير امور زنان قيام میامعن

دليل آیه به .رودکار میو در مورد زنان به است حقيقت برای مردان وضع شده در این شود.اطالق می

ْوم»
َ
ْوٌم ِمْن ق

َ
، 1412کار رفته است )اصفهانی، در برابر نساء به زیرا؛ « َو ال ِنَساٌء ِمْن ِنَساءٍ  ٍال َیْسَخْر ق

و  فضيلت، شرافت و هرگز برتری، است ليتئوو مس سرپرستی معنایهب قواميت. بنابراین، (1/690

 .رساندرا نمی مرد بر زن امتياز یا سلطنت

 . فلسفه قوامیت زوج3

به عنوان اولين و  نيز خانواده. ممکن نيست و مدبرل و رهبری واحد ئوهيچ اجتماعی بدون مس

ای است که اگر خانوادهبدیهی و  استل یا سرپرست ئومس مندنياز ترین تشکل در جامعهبنيادی

وجود  .رودمیپاشد و نظم و انسجام آن از بيناز هم می نشيرازه آ نداشته باشدمدیریت صحيح 

امری یک واحد کوچک اجتماعی مانند یک اجتماعی بزرگ به عنوان خانواده رهبری واحد در 

 و عهده بگيرند، مفهومی نداردرک آن را بهطور مشت؛ زیرا سرپرستی که زن و مرد بهالزم است

گذشته از  ،فرماست. براساس نظر کارشناساننظمی در آن حکمهميشه هرج و مرج و بی

 دچار نظمی امور اگر ميان پدر و مادر بر سر ریاست خانه اختالف و کشمکش باشد فرزندانبی

االت تردیدی نيست که اشکاین با توجه به . های روحی و اختالل عواطف خواهند شدعقده

در نتيجه یکی از زن و مرد  .عهده مرد یا زن گذاشتليت و ریاست امور خانواده را باید بهئومس

خانواده به قدرت، قاطعيت، تدبير و رهبری   .خانواده و دیگری تحت نظارت او باشد باید رئيس

برتری دليل و به است ترطور طبيعی و فطری در مرد قویها بهو چون این ویژگی است نيازمند

)به عکس زن که سرشار از عواطف است( و داشتن  قدرت تفکر او بر نيروی عاطفه و احساسات

خود  حریم خانواده بنيه و نيروی جسمی بيشتر که هم بتوانند بيندیشد و نقشه طرح کند و هم از

آن پرداختن  بروهقرار داده است. عالاسالم مسئوليت اداره  خانواده را بر عهده او کند دفاع 
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 هدهد که وظيفهای زندگی، مهریه و تأمين زندگی همسر و فرزندان این حق را به او میهزینه

  ( 3/369، 1374. )مکارم شيرازی، عهده او باشدر سرپرستی ب

تصور  ذیل از چهار شکل یکی به خانواده اداره»نویسد: می زمينه جعفری در این عالمه

زیرا اگر دو مرد نيز با  ممکن نيست؛ چيزی چنين که و مرد است با زن آن اداره : الف(شودمی

شد؛ ب( درصورت خواهد  و برخورد و جدایی تصادم، تزاحممنجر به باشند  مسئول هم

شد؛ ج(  خواهد روروبه اختالالتو  با موانع ارتباطات تنظيمبا  تنهاییبه زن بودنمسئول

 را جهنمی جامعه فضایشود می دیده جوامع در بعضی که و خودخواهانه گرانهسلطه یپدرساالر

 تلخ فرزندان را در کام زندگی خوش کند و طعممی را سرکوب زن هایها و ارزشعظمت کند،می

 و معنای است دالبا اعت همراه مرد که اجرایی موریتأو م با سرپرستی شورایی نظام؛ د( کندمی

را  اسالم مرد را امير و زن کهبر این مبنی بر اسالم از غربيان بعضی است. اشکال نيز همين قوام

 از آیه نادرست هایو برداشت اسالمی از جوامع بعضی رفتار بيرونی دليلبه است اسير کرده

 است. «اءالنس علی قوامون الرجال»

 علت براساس و قواميت نيست و فقهی حقوقی مصطلح قوام، قيم د دارد کهکيأ ت ایشان

( باتوجه به مطالب فوق 11/267، 1362جعفری، )عالمه  و تحکمی. قراردادی نه است طبيعی

های مرد تناسب بيشتری دارد، ثابت ضرورت وجود سرپرست در خانه و اینکه این عنوان با ویژگی

 و تکاليفی و الزامات است بنياد خانواده اداره برای مسئوليت مرد نوعی واميتق این،بنابر  شد.

بسا و چه قسط و رفتار براساس انفاق لزوم از جملهاست مرد  برعهده آن در پی و اخالقی حقوقی

. کندمی یا تکميلو تفسير  را تبيين مورد بحث یهآ« بالقسط کونو قوامين»شریفه  آیه گفت بتوان

 به آن اشاره شده است. قرآنبنابراین، سرپرستی مرد در خانواده امری است که به صراحت در 

 محدوده قوامیت. 4

گونه فراگير دارد یا تنها شوهران نظر به مردان جامعه به است که در آیه آمده قواميت اینکه واژه در

ولی در مجموع وجود دارد، ن اختالف نظر شود ميان مفسرارا در چهارچوب خانواده شامل می

دانند . گروهی آن را به معنای قواميت نوع مردان بر زنان میدیدگاه کلی درباره آیه وجود دارد سه

اند و برخی دیگر و بر همين اساس قائل به ممنوعيت حضور زنان در مناصب اجتماعی شده

 اند.گستره قواميت را مختص به مرد بر همسرش دانسته
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 سیطره نوع مردان بر زنان  . قوامیت به معنای4-1

و طبرسی تبیان ی و شيخ طوسی در یعالمه طباطبا مانندبرخی از مفسران شيعه براساس نظر 

مفاد آیه این است که مردان بر زنان حاکميت و سلطه دارند و این سلطه بر تمام ، البیانمجمع در

 ؛4/547، 1363ی، یطباطبا. )کامل دارد شئون زندگی زن است و به عبارت دیگر مرد سلطه

الف و الم در الرجال ( این گروه حروف 5/135 ،1352طبرسی،  ؛3/189 ، 1409شيخ طوسی، 

جنس  ،مقصود از رجال و نساء در این آیه» گویند:میو اند و النساء را الف و الم جنس دانسته

ل و قواسطه قدرت و قوت فکر و تعبه را این سلطهدر تفسير آیه مرحوم عالمه  «.مرد و زن است

در آیه، قواميت مردان بر دو علت مبتنی »: معتقد است . ایشانداندافزونی نيروی بدنی مرد می

هایی داده است که آنها را نسبت به زنان قيم ینکه خداوند به مردان برتری: اول اشده است

بر زندگی آنها  دليل ه هميندازند و بپر اینکه مردان از مال خود نفقه زنان را میو دوم  گرداندمی

دليل عموميت، به از نگاه عالمه. «اندصورت عام ذکر شدهو این دو دليل هم به شوندمیمسلط 

عموميت دارد و منحصر به  بودن مردان بر زنان( نيزعلت حکمی که مبتنی بر آن علت است )قيم

تنها بر همسران خود قواميت که مردان  طور نيستاینشوهران نسبت به همسران نيست و 

، 1363)طباطبایی،  داشته باشند بلکه حکمی برای نوع مردان بر نوع زنان جعل شده است

امور زنانند  بر آیه بر این داللت دارد که مردان قائم»معتقد است:  تفسیر كشاف(. صاحب 4/343

به جميع است آمده  «ْم َبْعَضهُ »عایا هستند و ضميری که در ر که واليان قائم به امور همچنان

 (.1/495، 1407)زمخشری، « گرددمردان و زنان بازمی

 . قوامیت به معنای منع حضور زنان در مناصب اجتماعی و حکومتی4-2

دانند. اینان و آن را شامل خانه و اجتماع می اندقواميت ذکرشده در آیه را عام دانسته گروهی

شئونات دامنه آن را در همه بلکه  دانندمیمختص به زندگی خانوادگی ن را دامنه قواميت

دانند و قواميت موجود در آیه را حمل بر منع حضور زنان در مناصب اجتماعی میاجتماعی 

و زمخشری  همچون شيخ طوسی، طبرسی طورکه پيشتر بيان شد مفسرانیاند. هماننموده

م عموميت علتی که حک»فرماید: ح این دیدگاه میعالمه طباطبایی در تشریقائل به آنند. 

که این حکم  دال بر این است است در آیه بر آن مترتب شده« الرجال قوامون علی النساء»

بودن مخصوص مرد نسبت به همسرش نيست بلکه از سوی مخصوص شوهران نيست؛ یعنی قوام
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شود قرار دگی هر دو مربوط میخداوند برای گروه مردان بر گروه زنان در همه جهاتی که به زن

 :شده است. بنابراین در امور زیر مردان بر زنان والیت دارندداده

جهات عمومی و اجتماعی که با برتری مردان مرتبط است مانند حکومت و قضاوت که  -

حيات و پویایی جامعه به آن بستگی دارد و قوام این دو به تعقل است که در مردان بيش از زنان 

 ؛داردوجود 

الرجال قّوامون »ه دفاع در ميدان نبرد که نيازمند قدرت و قوت عقالنی است. بنابراین، آی -

 (.4/356، 1363)طباطبایی،دارد جانبه اطالقی همه «علی النساء

 . اشکال4-2-1

فرض است که مقصود از رجال و گروه فوق بر این نظرند که استدالل این گروه بر پایه این پيش

فرض با ادله که این پيشو نه شوهران و همسران درحالیبدانند روه مردان و گروه زنان گرا نساء 

 که عبارتند از:  گوناگون قابل نقد است

و حقوق و تکاليف زن در درون خانواده  کنندهبياناین آیه در ميان آیات طالق قرار دارد و  -

. شده استکه در خانواده برایشان قرار داده است زنان در برابر تکاليفی  کننده حقوقمشخص

شأن نزول این آیه ذکر  به قرینه سياق و مقتضای روایتی که مفسران در( از طرفی 1384، آصفی)

اند دليل بر عدم عموميت آن است و مربوط به نظام خانواده و بيان جایگاه شوهر در این کرده

 ؛نظام است

ْنَفُقوا ِمْن  وَ » عبارت -
َ
ْمَواِلِهْم  ِبَما أ

َ
 ،جزء اول آیه را که عام است است که ادامه آیه بيان شده «أ

در همه حال و هر شرایطی موضوعيت ندارد و این علت،  ؛ زیرا انفاق مرد بر زنکندمحدود می

و در دایره زندگی مشترک و روابط زناشویی و همسری است و دادن  استتشریعی و اقتصادی 

 ؛گی خانوادگی و زناشویی بر مردان واجب نيستهای زنان در غير زند هزینه

بودن مردان بر معنای والیت و سلطنت و قيماشاره شده است به ه آنبودن که در آیه بقوام -

 (536تا، صبی اردبيلی، ؛3/58 ،1352 طبرسی،؛ 1/505، 1407زمخشری، ن )امورات زنا

قرآن مربوط به مدیریت اجرایی است؛ زیرا  .عنای مدیریت استمبه بودننيست بلکه قوام

 ؛«الرجال قوامون علی النساء»فرماید: می
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همه  همه مردان بر مومتيرساند که مقصود قیم« بعض یبما فضل الله بعضهم عل»جمله  -

هـ ق،  1408ی، حی)طر «هّن يعل بما فّضلهم»فرمود: یم دیبا چون در این صورت ستين زنان

3/564.) 

مفهوم  تيبه عموم شدنئلقاو کنندگان استنباط استدالل بيلی معتقد است الزمهالله اردآیت

 تيهرگونه مسئول یزن از تصد جهيو در نت است یاسيس تيو فعال یزنان از هر کار ادار منع هیآ

و سلطه زنان بر مردان  تیفروض مستلزم وال  نیاز ا کی چون هر شودمیو حرفه و شغل ممنوع 

ها با مردان بر زن در تمام عرصه تيقوام هیعام از آ یمعنا کیاستفاده  ،نیخواهد بود. بنابرا

 (1/91 ،1422 ،یلي)اردب شود.یاشکال مواجه م

 معنای سیطره زوج بر زوجهبه قوامیت .4-3

 ، اما بهاست شده استفاده اءالرجال و النس مثل عامی از الفاظ در آیه گرچهامعتقدند  بعضی

. این عده خود دو گروهند: برخی معتقدند منظور قواميت است مراد همسران ،یهآ ذیل قرینه

طور مطلق است و برخی دیگر آن را تنها از باب تکليف و در محدوده زندگی مردان بر زنانشان به

 دانند.زناشویی می

 قوامیت مرد از باب وظیفه . 4-3-1

همسرش  مدرک شرعی برای ریاست شوهر براز فقها با استناد به آنکه مهمترین دليل و  گروهی

نسبت به  و تکليـف انفـاق زوج استسوره نساء انفاق زن توسط شوهرش  34آیه براساس 

 شـود قلمرو ریاست شوهر بر زن رااش در صورت وجود رابطه زوجيت بر ذمه زوج ایجاد مـیزوجه

بودن محدوده قوامالله جوادی آملی . آیتاندمحدود به روابط زناشویی دانسته نوعی تکليف و

 اندکردهو ریاست او را نيز در آن توجيه  یو رهبر اندمرد را به نوعی تکليف و مسئوليت تبيين کرده

مسائل اجتماعی و اقتصادی  ؛ زیرابودن نشانه کمال و تقرب به خدا نيستقوام»فرمایند: یو م

عهده زل و اداره زندگی را مرد بهتر بههای منمين نيازمندیأو کوشش برای تحصيل مال و ت

ولی چنين نيست که  ،مين هزینه است، سرپرستی داخل منزل هم با اوستأگيرد و مسئول تمی

. دست آورد بلکه یک کار اجرایی و یک وظيفه است نه یک فضيلتاز این سرپرستی مزیتی هم به

ساءِ » ی النِّ
َ
ّواُموَن َعل

َ
 ق

ُ
جال قيموميت را شارع برای مرد جعل کرده  و ام باشدمرد باید قو ،یعنی« الرِّ

 علی نسائه، علی امرأته»به عبارتی  .است
ً
 این یك وظيفه است« یجب علی الرجل ان یکون قّواما



 

  

82 

ش
وه

پژ
ده

نوا
خا

و 
ن 

زنا
ی 

قه
ی ف

ها
  

 ،ه استاگرچه آیه مذکور ریاست خانواده را به مردان سپرد(. 366 ، ص1369 ،جوادی آملی)

خانوادگی است و مردان تسلط دیگری بر  اما محدوده این ریاست تنها امور زناشویی و زندگی

 زنان ندارند. 

آیه قواميت مرد را به روابط زن و مرد در  که از مفسرین با توجه به ادامه آیه معتقدند این گروه

و وظایف و اختيارات خاص را برای مردان در این خصوص است خانواده اختصاص داده 

 صراحت بيانآیه به در این قرآن»گوید: در این زمينه می تفسیر نمونه. صاحب اندبرشمرده

خاطر وجود خصوصياتی در کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود و این موقعيت بهمی

به عکس زن که از نيروی ) مرد است مانند ترجيح قدرت تفکر او بر نيروی عاطفه و احساسات

ی داشتن بنيه و نيروی جسمی بيشتر که با اولی مند است( و دیگرسرشار عواطف بيشتری بهره

 کند. همچنينبتواند بيندیشد و نقشه طرح کند و با دومی بتواند از حریم خانواده خود دفاع 

مين زندگی أهای زندگی و پرداخت مهر و تتعهد او در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداختن هزینه

 .دهد که وظيفه سرپرستی به عهده او باشدمیآبرومندانه همسر و فرزند این حق را به او 

ُه َبْعَضُهْم َعلی» جمله
َّ
 الل

َ
ل ضَّ

َ
ْمواِلِهْم  ِبما ف

َ
ْنَفُقوا ِمْن أ

َ
نيز اشاره به همين حقيقت « َبْعٍض َو ِبما أ

هایی است که خداوند از خاطر تفاوتاین سرپرستی به» فرماید:زیرا در قسمت اول می ؛است

و نيز »فرماید: در قسمت آخر می «.است حت نوع بشر ميان آنها قرار دادهنظر آفرینش روی مصل

های مالی در برابر کردن و پرداختخاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاقاین سرپرستی به

سپردن این وظيفه به مردان نه دليل باالتربودن شخصيت انسانی «. دعهده دارنزنان و خانواده به

طور زیرا آن بستگی به تقوی و پرهيزگاری دارد همان ر؛ب امتياز آنها در جهان دیگآنهاست و نه سب

اما  ،های مختلفی بيشتر باشدکه شخصيت انسانی یك معاون از یك رئيس ممکن است در جنبه

)مکارم  تر استاز معاون خود شایسته است رئيس برای سرپرستی کاری که به او محول شده

 (.3/371، 1374شيرازی، 

دهند تا می برخی مصـداق ریاسـت مـرد بـر زن را توسـعه»نویسد: باره میالله در اینعالمه فضل

زن هيچ والیت و ریاستی  که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن شـود وطوریشامل هر چيزی بشود به

زوجيـت و  دایرهشود بلکه مختص به هر چيزی نمی بر امور خویش نداشته باشد، اما ریاست شـامل

اسـالم بـر »نویسد: ایشان در جای دیگر می( 113، ص 1421، اللهفضـل)«. رابطـه همسـری اسـت



 

   

 

8

3 

83 

ای کـه تفکـر و خواسـت او در زنـدگی گونـهاطاعـت کنـد بـه از شـوهر مطلقا زن فـرض نکـرده کـه

 (.91، ص1420الله، فضل) «ش مختل شودتاجتماعيا خصوصـی و

ه حتآی
ّ
این قواميت تنها در »ت: معتقد اسو داند ائری هم قواميت مرد بر زن را ثابت نمیالل

رسـد کـه بـه نظـر مـی زناشویی وجود دارد که مرد ریاست خانواده را برعهده دارد که زندگی

دهـد کـه ایـن و نشان میاست دانسته  را معلول دو علت فضل و انفاق قواميت خداونـد ایـن

و تنها در جایی این قواميت هست که این دو  يستزنان ن مردان بر کليه  کليه بـهسـلطه نسـبت 

 (76، ص1415حائری، ) د.و ایـن دو شـرط نيـز در زنـدگی زناشـویی وجـود دار  شرط باشـد

 قوامیت بطور مطلق .4-3-2

الله مقدس آیت. دانندمی همسرش را ریاست عام و مطلق در تمامی امور اميت مرد بروفقها ق گروهی از

ان هماننـدزنان را به مـردان امـور» :فرمایدمیاردبيلی در این مورد  ی بـر رعيـت عهده دارند و بر آـن  واـل

د شأن »آمده است:  گونهاین در تفسير آیه شریفه المعانیروحدر ( 536تا، صبی اردبيلـی،)«. تسـلط دارـن

کاربردن و قواميت حکام بر رعيت به امر و نهی و مانند آن. به مردان قيام و سرپرستی بر زنان است مانند قيام

جمله اسميه با صيغه مبالغه برای تأکيد و تثبيت است و اشعار به این دارد که این مطلب در مردان ریشه و 

نيز معتقـد بـه  جواهرمرحوم صاحب (. 3/24، 1415رسوخ داشته و در طبيعت مادی آنهاست )آلوسی، 

ن اسـت کـه زن از او»گوید: می است وطلق زن از شوهر اطاعت م وجـوب اطاعت  از حقوق شوهر بر زن اـی

باره به مفاد برخی روایات استناد کرده ایشان در این(. 31/147، 1398 نجفی،)« کند و نافرمانی نکند

و اگر  نيست انسانی برای انسان دیگر سجده کند به این مضمون که روا است مانند روایتی از پيامبر

همچنين (. 377 /17، 1398شد )نجفی، کردن شوهرش مأمور میبود هر آینه زن به سجدهجایز می

( 112 -11/111، 1409)عاملی،  روایتی که بر لزوم تمکين و اجابت خواسته جنسی شوهر داللت دارد

. ر گرفته استمورد تمسک وی قرا که بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر دالو نيز روایات 

کامل دارند  آن است که مردان بر زنان سيطره منظـور»: آورده استآیه زمخشری نيز در تفسير قواميت این 

 (.1/495، 1415 زمخشـری،)« کنندو آنان را امر و نهی می

 . اشکال4-3-2-1

شوهر در تمام ابعاد بر همسرش مسلط است نه از نظر عقلی و نه از نظر فقهی گفته شود اینکه 

االطالق با آیه د. قواميت علینکنمینست و آیات و روایات چنين مطلبی را تأیيد نيقابل پذیرش 
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َمْعُروِف »شریفه 
ْ
ْيهنَّ بال

َ
ِذی َعل

َّ
 ال

ُ
ُهنَّ ِمْثل

َ
گی که داللت بر وجود حقوق مشترک در زندگی خانواد « ل

محدودبودن این سلطه  ،کند، ناسازگار است. همچنين با مراجعه به تعریف نشوز و احکام آنمی

نيز درباره محدوده نشوز  ( امام خمينی32 ، صتانجفی، بی.، دست آورد. )ر.کتوان بهرا می

 ،نشوز در زوجه عبارت از این است که از اطاعت شوهر آن مقدار که واجب است»فرماید: می

نشوز  ،رفتن از خانه بدون اذن شوهر و کارهایی دیگر از این قبيلبيرون . برای مثالج شودخار 

عهده زن نيست مانند سرباززدن از به از نظر شرعینکردن شوهر در کارهایی که است و اطاعت

 (.4/102 ،1370)امام خمينی،  آیدشمار نمیبودن بهانجام امور خانه از مصادیق ناشزه

 ،بر نشوز زوجه به مسئله نشوز زوج نيز اشاره شده است و اگر قوامونفه عالوهدر آیه شری

احکام بيان شده از سوی  همچنين. ماندمطلق معنا شود برای این بيان بعدی محلی باقی نمی

که این بيانگر این مطلب است که شوهر والیت مطلقه  است در مورد نشوز احکامی دوطرفه فقها

به اطاعت از شوهر  ف، زنان تا آن حد موظبنابراین ( 2،1370/329مينی)امام خ بر زن ندارد

دخالت در اموال و درآمدهای  هرگز حقمردان هستند که مربوط به حقوق همسران است و 

 .اقتصادی زنان را ندارند

 شئون قوامیت زوج. 5

 خروج از منزلو نظارت بر  زوج . قوامیت1-5

رفتیکی از شئون قواميت مرد نظارت بر  بر مبنای اصل برائت و اباحه اعمال در وآمد زن است. 

انسان یو کرامت زن و برابر یآزاد یراستا یب یها خروج زن از منزل و معاشرت و آنکه که مقارن 

با مفسده ف متقابل زن يشود، اما با توجه به حقوق شوهر و تکال یتلق جایز ید عملیباشد با یا

هب ن او در برابر کاميژه تمکیو ن با در نظرگرفتن مصالح خانواده و مسئوليت يشوهر و همچن ییجو

عالمه سيد محمدحسين فضلدارد.  مسائلی، ن حق زنیانت زن ايشوهر در حفظ و ص الله 

بر زن واجب است که به ند. هست اتیتعهدملزم به رعایت عقد ازدواج زن و مرد ضمن »: گویدمی

بر رغبت او مانع مادی و معنوی ایجاد نکند. همين نيازهای جنسی مرد پاسخ مثبت دهد و در برا

میبدون اجازه زن از منزل  خروج منجر به نارواشدن نياز فضل)«. گردد (7/156 ،1419الله،   

برای زن امری  خروج از منزل یکسب رضایت شوهر برابر این است که نظر مشهور اماميه 

ن عمل زن یرفتن از خانه منع کند اگرچه ارونيتواند زن را از بیدر مقابل شوهر م .ضروری است

، ردر مقابل قول مشهو (10/317، 1363یی، نداشته باشد. )طباطبا یبا حقوق شوهر منافات
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که خروج زن از منزل منافاتی با حق تمتع مرد نداشته باشد، که تا زمانی معتقدنداز فقها  ایعده

در این ميان فقهایی (.  3/89، 1379 الدین،شمس  ؛92، ص1418له، البالاشکال است )فضل

ه خویمانند آیت
ّ
در مقام فتوا  یاند، ولهچه در نهایت از باب احتياط، نظر مشهور را برگزیدرگا یالل

و  داندمیشوهر  یجویداشتن آن با حق کامعدم جواز خروج زن از منزل را منوط به منافات

شوهر منافات داشته باشد خروج  یجویمکه خروج زن از منزل با حق کایدرصورت»فرماید: می

 (.2/289تا، بیی، یخو)« از منزل بدون اذن شوهر جایز نيست یو

 و کار و اشتغال زن . قوامیت زوج2-5

است و مسئوليت خود در حفظ مصالح و سالمت خانواده و یکه شوهر به استناد ر یاز موارد

ت يزوجه است. البته کار و فعال ت آن حق دخالت دارد موضوع کار و اشتغاليثيحراست از ح

به کار  ین شرعیت موازیتواند مانند مرد با رعایو زن م استو مشروع زن  یاز حقوق قانون یشغل

، نیالداو وجود ندارد. )شمس یبرا ین جهت منعیاز ا ش اشتغال ورزد ویون خوئو حرفه متناسب با ش

ی زیرمجموعه خروج از منزل است که نوعتوان گفت حق اشتغال زن بهدرواقع می (193، ص1418

که منافاتی با حق استمتاع زوج نداشته باشد، اشکال ندارد. باید با اذن شوهر انجام شود و درصورتی

ای باشد که با مصالح خانوادگی و حيثيت مرد یا خود زن منافات داشته گونهالبته اگر شغل زن به

که از قواميتش سوء استفاده کند بلکه فقط از حق تواند مانع اشتغال زن شود نه اینباشد مرد می

 اشتغال زن جلوگيری کند؛ زیرا هيچ آیه و روایتی دال بر منع زنان از اشتغال وجود ندارد.

 زوجه یامور مال. قوامیت و 3-5

یکی دیگر از مواردی که در بحث قواميت مرد مطرح است امور مالی زوجه است. بحث از اینکه 

زن  یدر بحث امور مالواسطه حق قواميت، حق تصرف در اموال زوجه را دارد یا خير. آیا زوج به

سوره مبارکه نساء  32ه یاست و خداوند در آ زوجه یت اصل استقالل ماليدر رابطه زوج

دست مردان را از آنچه به؛ ب ممـا اکتسبنيب مما اکتسبوا و للنساء نصيللرجال نص»د: یفرمایم

در قواعد و اصول  «.است یااند، بهرهدست آوردهز از آنچه بهيزنان ن یاست و برا یااند، بهرهآورده

النـاس مسـلطون » هستند: ش مسـلطیمردمـان بـر مـال خـواست که ان شده يب ی نيزمسلم فقه

 «احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوسـت ؛حرمت مال المومن کدمه»و « اموالهمی علـ

توان ین جهت است که می( که مـردم اعـم از مرد و زن هستند و از ا2/138 ،1398ی، )عامل
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ش یخو یو اقتصاد یتوانـد در مسائل مالیکامـل مـ یگفت زن شـوهردار بـا اسـتقالل و آزاد

ت و موافقت شوهرش یازمنـد کسب رضايداشـته باشـد بـدون آنکـه ن یهرگونه دخل و تصـرف

 ین تفاوتيا آنکه بعد از آن و همچنینکه اموال او قبل از ازدواج بدست آمده باشد و یباشد اعم از ا

باشد  یاريصورت اخت ا آنکه بهیق ارث باشد و یو از طر یصـورت قهـرندارد که کسـب امـوال بـه

 .(317، ص1372)محقق داماد، 

 های صلحقوامیت و مؤلفه. 6

دارد آن هم در حيطه مسائل زناشویی نه بيشتر. در  ، مرد نسبت به زن، قواميتقرآنبراساس آیه 

قبال این مسئوليت، زوج وظایفی دارد که با عمل کرد به آنها الفت و مودت بين زوجين برقرار 

شود و در نتيجه جلوی های خانواده فراهم میشود، صلح و تحکيم هرچه بيشتر بنيانمی

شود نه اینکه از قواميت به عنوان اهرم های خانوادگی گرفته میبسياری از اختالفات و تنش

های صلح عبارتند از: فشار بر زن استفاده شود زندگی را بر کام او تلخ کند. برخی از مؤلفه

 ورزی، تعاون و همبستگی و احساس مسئوليت.عدالت

 ورزی مرد همراه با عدالت . قوامیت1-6

ردی برای شوهر نيست. در واقع مقام ریاست و سرپرستی در خانواده یک امتياز و یک حق ف

استفاده  مرد نباید از این امر سوء .ریاست خانواده بيشتر یک وظيفه اجتماعی بر دوش مرد است

اش مستبدانه نباید با اهل خانوادهمرد  .از آن به عنوان اهرم فشار بر زن استفاده کند کند و

کند. باید رفتاری و در هر مسئله ریز و درشتی نظرات و آراء خود را به دیگران تحميل  کندبرخورد 

به بيان  که این معنا در کلمه قواميت نهفته است.همراه با عدالت و انصاف داشته باشد همچنان

امر به آن شده  قرآن كریمطورکه در دیگر باید در رفتار با زن حسن معاشرت داشته باشد همان

َمْعُروِف  وَ » :است
ْ
 .(21: )نساء «شایسته رفتار کنيد هگونو با آنان به ؛َعاِشُروُهنَّ ِبال

دیدن و تبهای انسان تمایل و نياز او به معاشرت است و از معاشرت جز محاز ویژگییکی 

 هت است و همين بهترین انگيز حبخلقت انسان براساس عشق و م .ورزیدن انتظار نداردتبمح

تالش است. تعبير حسن معاشرت به عنوان یک وظيفه برای شوهر و یک حق وع هر ن برایاو 

تمام آن اموری  هدهندنشانکه  شود و عامل تحکيم زندگی خانوادگی استبرای زن مطرح می

های جسمی زن باید تأمين شود نيازمندی هاست که مرد در برابر زن باید انجام دهد. در نفقه هم
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( درست است که 153، ص1361های روحی او. )بهشتی، ازمندیني ههم ،و در حسن معاشرت

ُه َبْعَضُهْم َعلی»خداوند فرموده است: 
ّ
 الل

َ
ل ضَّ

َ
ساِء ِبما ف ی النِّ

َ
ّواُموَن َعل

َ
 ق

ُ
جال ولی در  ،«َبْعٍض  الرِّ

اید! برپا که ایمان آوردهای کسانی؛ کونوا قوامين بالقسط»مانند های لطيفی کنارش با دعوت

درحد »(، ۶ :)طالق« ال تضاروهن لتضيقوا عليهن»، (۱۳۵ :)نساء «عدل و داد باشيدکنندگان 

سکونت دهيد و به آنها آسيب  ،جا که خود ساکنيدشان در همانتا سرآمد عده توان خود آنان را

پروردگارم به انصاف  بگو ؛قل امر ربی بالقسط» ،«و زیان نرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ کنيد

 آنان را به بسط عدالت و معاشرت احسن و برحذربودن از هرگونه اضرار و تعدی .ده استدافرمان

سبب خواند و بر سازش براساس معروف و رفتار شایسته نسبت به بندگان خدا که بهفرامی

از آنجا  .(۲۹)اعراف:  «دکنهمسری و فرزندی در کفالت او هستند تأکيد و سفارش فراوان می

صالح و مفاسد است خدای حکيم بدون رعایت مصالح، امور خانواده را به مرد که احکام، تابع م

 .کندواگذار نمی

 . قوامیت، تعاون و همبستگی2-6

کردن های زندگی همکاری شود. کمکداشته شود باید در سختیبرای اینکه کانون خانواده گرم نگه

که طوریاحترام به همسر است بهت و حبمرد به همسر در انجام کارهای خانه نشانه صميميت، م

 یْخُدُم »فرماید: می اسالم رپيامب. اسالم برای کارکردن مرد در خانه پاداش فراوانی قائل است
َ

ال

ْنيا َو اْلِْخَرِة  ُه ِبِه َخيَر الدُّ
َّ
 یِریُد الل

ٌ
ْوَرُجل

َ
ِهيٌد أ

َ
ْو ش

َ
یٌق أ  ِصدِّ

َّ
 ِإال

َ
ِعيال

ْ
کند به همسر و خانواده خدمت نمی؛ ال

شخص صدیق و درستکار و یا شهيد و یا مردی که خداوند متعال خير دنيا و آخرت را برایش  گرم

با زنان مطرح است و در تحکيم روابط  از مسائلی که در زندگی مشترک پيامبر .«خواسته باشد

مين دادن به همسر و انجام کارهای مربوط به زندگی و تأو خوشبختی خانواده تأثير بسزایی دارد، یاری

سبب شده بود تا صفا و صميميت در  این مسئله نزد پيامبر .نيازها و انجام کارهای خانه است

 (.73، ص1383)پورعسکری،  شودمحيط خانواده حاکم 

و بر  استدر اسالم کمک به همسر در امور خانه از فضائل یک انسان وارسته و خودساخته 

اول کسی بود که بيش از همه به  اکرم برپيام. انجام آن تأکيد و سفارش فراوان شده است

کار دست به لدر انجام امور منزکرد. میجاری  اشو آن را در سيره عملی داشتاین امر اهتمام 

نه سال خدمتگزاری »گوید: شد و حتی از خدمتکارانش نيز توقع و انتظاری نداشت. انس میمی
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من فرموده باشد چرا فالن کار را نکردی و حضرت را کردم و هرگز یاد ندارم که در این مدت به 

 (.1/16 ،1412)طبرسی،  «هرگز در کاری از من ایراد نگرفت

 ریاست و احساس مسئولیت در برابر همسر. 3-6

پذیرش مسئوليت یک فرد دیگر به عنوان همسر. مرد با ازدواج در برابر همسر خود  ،ازدواج یعنی

تواند از این امر شانه و نمی دارد مسئوليت ،مين زندگی زنأمسئول است به این معنا که در قبال ت

خالی کند. احترام به نظرات، رفتارها و حتی تنهایی و حریم خصوصی همسر و همچنين احترام 

ل، زن را ئومرد مس. پذیری استفاميل، دوستان و آشنایان همسر نشانه مسئوليت به خانواده،

به شخصيت، افکار و  .کندبه او احساس وظيفه می و نسبتداند میدر دست خود امانت الهی 

اگر . زن رسدگذارد، به نشاط و غذای روحی او و دیگر اعضای خانواده میاعمال او احترام می

 .شودو به کار و زندگی دلگرم می کندمیمورد احترام قرار بگيرد احساس شخصيت 

 گیرینتیجه. 7

مسئوليت است. وجود رهبر و سرپرست در خانواده مانند معنای سرپرستی و قواميت مذکور در آیه به

هایی در مرد و نيز تعهد او به تأمين دليل وجود ویژگیسایر نهادهای اجتماعی امری ضروری است. به

ُه َبْعَضُهْم َعلی» قرآنزندگی همسر و فرزندان به تصریح آیه 
ّ
 الل

َ
ل ضَّ

َ
ساِء ِبما ف ی النِّ

َ
ّواُموَن َعل

َ
 ق

ُ
جال  الرِّ

گروهی از عهده مرد نهاده شده است. در تفسير قواميت اختالف وجود دارد. این وظيفه به« ْعٍض بَ 

 تبع آناند و بهال جنس دانستهحرف را  النساء الرجـال وکلمه در  الحرف فقها مانند شيخ طوسـی 

مردان بر زنان  و منظور، قواميت زن و مرد را در نظر دارد که رجال و نساء در این آیه، جـنس گویندمی

در اند. است. بر همين مبنا گروهی  قواميت را حمل بر منع حضور زنان در مناصب حکومتی کرده

زوج بر زوجه است. این عده خود دو است یرمنظور ه مذکور یآ معتقدند در یگریمقابل گروه د

برخی اما  ،اند: برخی قائل به قواميت مطلق زوج بر همسرش و در تمام شئون زندگی هستنددسته

بر زنان  یگریو مردان تسلط ددانند می یخانوادگ یو زندگ ییتنها امور زناشورا است ین ریمحدوده ا

شود که مراد از قواميت، مورد اخير است. مرد موظف است که با توجه به ادامه آیه مشخص می ندارند

گونه زمينه رفتار کند تا بدیندر انجام این وظيفه احساس مسئوليت کند، به عدالت و حسن معاشرت 

تحکيم بنيان خانواده و ایجاد مودت و صلح را فراهم کند. با ایجاد صلح در خانواده، اجتماع نيز 

 پژوه خواهد بود.ای صلحمجموعه
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