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صلحپژوهی در سرپرستی زوج بر زوجه
1

فضه جوادی ،مریم برقعی

2

چکیده
انسان موجودی اجتماعی است .در تمام نهادهای اجتماعی در راستای صلح و
آرامش ،فردی به عنوان سرپرست تعيين میشود .خانواده که مهمترین نهاد
اجتماعی است از این امر جدا نيست و برای بهسامانرسيدن برنامهها و سير حرکتش
نيازمند یک مسئول و سرپرست است .در نظام خانواده ،سرپرستی امور آن برعهده
مرد نهاده شده است و در آیه  34صوره نساء تصریح به این امر شده است .در گستره
اختيارات سرپرست دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .اسالم قواميت را بهمعنای تکليف
دانسته نه بهمعنای سلطه مطلق بر زنان اگرچه الزمه ریاست اطاعت است البته نه
اطاعت در تمام حيطههای زندگی .اطاعت زن از مرد تنها در محدوده مسائل زناشویی
است .نوشتار حاضر عالوهبر تبيين ماهيت و گستره قواميت ،رابطه سرپرستی مردان
در خانه را با مؤلفههای صلح بررسی میکند ازجمله عدالتمحوری ،تعاون و
همبستگی ،احساس مسئوليت و  . ...دستاورد نوشتار حاضر این است که قواميت
مرد ،نوعی مسئوليت برای اداره کانون خانواده است که بهدنبال آن ،تکاليف و وظایفی
برعهده مرد خواهد آمد از جمله لزوم نفقه و رفتارعادالنه  .نوشتار حاضر درصدد تبيين
ماهيت و گستره قواميت و مشخـصکردن محدوده اطــاعت زوجه از زوج است تا
بدیـن وسيله موجبات صلح و آرامش در خانواده فراهم شود و از نزاعهای خانوادگی
پيشگيریی شود و به همين ترتيب زمينه صلح در اجتماع فراهم شود.
واژگان کلیدی :زوج ،زوجه ،سرپرستی ،قواميت ،حق ،تکليف ،صلح.

 .1مقدمه
صلح در جامعه معاصر نيازی حياتی برای مردم و تمدن امروزی است .محيطی که در آن طبقات
مختلف جامعه به دور از تنش و اختالف و هرج و مر ج باشد صلح در آن برقرار خواهد بود .برای
تحقق چنين جامعهای صلح و آرامش باید از نهادهای کوچک و بنيادین آن آغاز شود .در این بين
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 .1دانشپژوه سطح چهار فقه خانواده ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعهالمصطفی
العالمیه ،ایران.
 .2استادیار فقه خانواده ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعهالمصطفی

العالمیه ،افغانستان.

نهاد خانواده به عنوان رکن بنيادین اجتماع بشری است تا آنجا که سعادت و شقاوت امتها
وابسته به رشادت و ضاللت خانواده است و سـالمت و پـایداری خانـواده اولين شـرط داشـتن
جـامعهای سـالم و پـویا و به دور از تنش اسـت .برای این نياز به تحکيم بنيان خانواده است و
برای رسيدن به این هدف ،آگاهی صحيح زوجين از وظایف یکدیگر و پذیرش آنها نقش مهمی
در برقراری صلح و تحکيم پایههای خانواده و پيشگيری از اختالفات بين زوجين خواهد داشت.
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یکی از این مسائل و وظایف مهم در خانواده که پذیرش آن نقش مهمی در بقا و استواری آن دارد
مسئله ریاست و قواميت مردان بر خانواده است که از نظر متون دینی امری مقبول و پذیرفته
است.

پژوهشهای فقهی زنان و خانواده

قرآنكریم میفرمایدِّ َ َ َ ُ ّ َ ُ ِّ « :
َ َّ َ ّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ
ض» .اختالف در
الرجال قوامون علی الن ِ
ساء ِبما فضل الله بعضهم علی بع ٍ

تفاسير واژه قواميت در آیه باعث بروز اختالفات و کجفهمیهایی شده است .بسياری از مفسران قرآن
معتقدند که این آیه بيانگر برتری مردان بر زنان است .در این بين بسياری از علما این حکم را به تمام
شئون اجتماعی و منع تصدی مناصب اجتماعی توسط زنان تسری دادهاند .گروهی با توجه به ادامه
آیه که به مسئله انفاق و نشوز زنان پرداخته است آیه را به روابط زن و مرد در خانواده اختصاص دادهاند
و وظایف و اختيارات خاص را برای مردان در این خصوص برشمرده اند .برخی آن را بهطور مطلق،
حمل بر قواميت شوهر بر زن کردهاند .مقاله حاضر با توجه به اهميت مسئله و برای آگاهی مردم از
معنای قواميت نگارش شده است تا با روشنشدن معنای قواميت و گستره اعمال آن از بروز اختالفات
در روابط زوجين جلوگيری کند .در نوشتار حاضر بعد از بيان اقوال در مفهوم قواميت ،محدوده اعمال
آن و مؤلفههای صلح مرتبط با قواميت بيان میشود.

 .2مفهوم قوامیت
قوام صيغه مبالغه قائم است که از قام ،یقوم گرفته شده است و قام بدون حرف جر و نيز همراه با
حروف بـ ،لـ ،فی ،عن ،الی و علی بهکار میرود .درصورتیکه قوام و قام با علی بهکار رود به معنای
مراقبت و دوام و ثبات بر کاری است یا ایستادن بر پایه چيزی و یا تکيه بر چيزی که در این آیه معنای
نخست اراده شده است؛ یعنی بسيار قيامکننده بر امور و کارها و نيازهای زنان( .ابن منظور،1414 ،
َْ َ
 )504 -496/12الق ْو َم در اصل مصدر ق َام است و سپس در استعمال ،برای مردان (نسبت به زنان)
ون َع َلی ِّ
غلبه پيدا کرد و مردان بدان ناميده شدند؛ زیرا آنها « َق َّو ُام َ
الن َساء» هستند در اموری که اقامه

و انجام آن در شأن زنان نيست (زبيدی .)564/3 ،1414 ،همچنين آمده است :از قوام بهمعنای
قيام سهگونه برداشت میشود:
 -قيام به شخص ،قيام به شیء و قيام بر عزم و اراده بر چيزی.

ون َع َلی ِّ
الر َج ُال َق َّو ُام َ
 قيام به شخص یا قيام به تسخير است یا قيام به اختيار و آیه « ِّالن َس ِاء» از همين
معناست؛ یعنی مردان به اختيار خویش به تدبير امور زنان قيام میکنند .قوم هم بر زن و هم بر مرد
اطالق میشود .این در حقيقت برای مردان وضع شده است و در مورد زنان بهکار میرود .بهدليل آیه
َ
َ َ
«ال َی ْسخ ْر ق ْو ٌم ِم ْن ق ْومٍ َو ال ِن َس ٌاء ِم ْن ِن َس ٍاء»؛ زیرا در برابر نساء بهکار رفته است (اصفهانی،1412 ،
 .)690/1بنابراین ،قواميت بهمعنای سرپرستی و مسئوليت است و هرگز برتری ،فضيلت ،شرافت و
امتياز یا سلطنت مرد بر زن را نمیرساند.

 .3فلسفه قوامیت زوج
هيچ اجتماعی بدون مسئول و رهبری واحد و مدبر ممکن نيست .خانواده نيز به عنوان اولين و
بنيادیترین تشکل در جامعه نيازمند مسئول یا سرپرست است و بدیهی است که اگر خانوادهای
مدیریت صحيح نداشته باشد شيرازه آن از هم میپاشد و نظم و انسجام آن از بينمیرود .وجود
رهبری واحد در خانواده به عنوان یک واحد کوچک اجتماعی مانند یک اجتماعی بزرگ امری
الزم است؛ زیرا سرپرستی که زن و مرد بهطور مشترک آن را بهعهده بگيرند ،مفهومی ندارد و
هميشه هرج و مرج و بینظمی در آن حکمفرماست .براساس نظر کارشناسان ،گذشته از
بینظمی امور اگر ميان پدر و مادر بر سر ریاست خانه اختالف و کشمکش باشد فرزندان دچار
عقدههای روحی و اختالل عواطف خواهند شد .با توجه به این اشکاالت تردیدی نيست که
مسئوليت و ریاست امور خانواده را باید بهعهده مرد یا زن گذاشت .در نتيجه یکی از زن و مرد
باید رئيس خانواده و دیگری تحت نظارت او باشد .خانواده به قدرت ،قاطعيت ،تدبير و رهبری
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نيازمند است و چون این ویژگیها بهطور طبيعی و فطری در مرد قویتر است و بهدليل برتری
قدرت تفکر او بر نيروی عاطفه و احساسات (به عکس زن که سرشار از عواطف است) و داشتن
بنيه و نيروی جسمی بيشتر که هم بتوانند بيندیشد و نقشه طرح کند و هم از حریم خانواده خود
دفاع کند اسالم مسئوليت اداره خانواده را بر عهده او قرار داده است .عالوهبر آن پرداختن
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هزینههای زندگی ،مهریه و تأمين زندگی همسر و فرزندان این حق را به او میدهد که وظيفه
سرپرستی برعهده او باشد( .مکارم شيرازی) 369/3 ،1374 ،
عالمه جعفری در این زمينه مینویسد« :اداره خانواده به یکی از چهار شکل ذیل تصور
میشود :الف) اداره آن با زن و مرد است که چنين چيزی ممکن نيست؛ زیرا اگر دو مرد نيز با
هم مسئول باشند منجر به تصادم ،تزاحم و برخورد و جدایی خواهد شد؛ ب) درصورت
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مسئولبودن زن بهتنهایی با تنظيم ارتباطات با موانع و اختالالت روبهرو خواهد شد؛ ج)
پدرساالری سلطهگرانه و خودخواهانه که در بعضی جوامع دیده میشود فضای جامعه را جهنمی
میکند ،عظمتها و ارزشهای زن را سرکوب میکند و طعم خوش زندگی را در کام فرزندان تلخ

پژوهشهای فقهی زنان و خانواده

میکند؛ د) نظام شورایی با سرپرستی و مأموریت اجرایی مرد که همراه با اعتدال است و معنای
قوام نيز همين است .اشکال بعضی از غربيان بر اسالم مبنی بر اینکه اسالم مرد را امير و زن را
اسير کرده است بهدليل رفتار بيرونی بعضی از جوامع اسالمی و برداشتهای نادرست از آیه
«الرجال قوامون علی النساء» است.
ایشان تأ کيد دارد که قوام ،قيم مصطلح حقوقی و فقهی نيست و قواميت براساس علت
طبيعی است نه قراردادی و تحکمی( .عالمه جعفری )267/11 ،1362 ،باتوجه به مطالب فوق
ضرورت وجود سرپرست در خانه و اینکه این عنوان با ویژگیهای مرد تناسب بيشتری دارد ،ثابت
شد .بنابراین ،قواميت مرد نوعی مسئوليت برای اداره بنياد خانواده است و الزامات و تکاليفی
حقوقی و اخالقی در پی آن برعهده مرد است از جمله لزوم انفاق و رفتار براساس قسط و چهبسا
بتوان گفت آیه شریفه «کونو قوامين بالقسط» آیه مورد بحث را تبيين و تفسير یا تکميل میکند.
بنابراین ،سرپرستی مرد در خانواده امری است که به صراحت در قرآن به آن اشاره شده است.

 .4محدوده قوامیت
در اینکه واژه قواميت که در آیه آمده است نظر به مردان جامعه بهگونه فراگير دارد یا تنها شوهران
را در چهارچوب خانواده شامل میشود ميان مفسران اختالف نظر وجود دارد ،ولی در مجموع
سه دیدگاه کلی درباره آیه وجود دارد .گروهی آن را به معنای قواميت نوع مردان بر زنان میدانند
و بر همين اساس قائل به ممنوعيت حضور زنان در مناصب اجتماعی شدهاند و برخی دیگر
گستره قواميت را مختص به مرد بر همسرش دانستهاند.

 .1-4قوامیت به معنای سیطره نوع مردان بر زنان

براساس نظر برخی از مفسران شيعه مانند عالمه طباطبایی و شيخ طوسی در تبیان و طبرسی
در مجمعالبیان ،مفاد آیه این است که مردان بر زنان حاکميت و سلطه دارند و این سلطه بر تمام
شئون زندگی زن است و به عبارت دیگر مرد سلطه کامل دارد( .طباطبایی547/4 ،1363 ،؛
شيخ طوسی189/3 ،1409 ،؛ طبرسی )135/5 ،1352 ،این گروه حروف الف و الم در الرجال
و النساء را الف و الم جنس دانستهاند و میگویند« :مقصود از رجال و نساء در این آیه ،جنس
مرد و زن است» .مرحوم عالمه در تفسير آیه این سلطه را بهواسطه قدرت و قوت فکر و تعقل و
افزونی نيروی بدنی مرد میداند .ایشان معتقد است« :در آیه ،قواميت مردان بر دو علت مبتنی
شده است :اول اینکه خداوند به مردان برتریهایی داده است که آنها را نسبت به زنان قيم
میگرداند و دوم اینکه مردان از مال خود نفقه زنان را میپردازند و به همين دليل بر زندگی آنها
مسلط میشوند و این دو دليل هم بهصورت عام ذکر شدهاند» .از نگاه عالمه بهدليل عموميت،
علت حکمی که مبتنی بر آن علت است (قيمبودن مردان بر زنان) نيز عموميت دارد و منحصر به
شوهران نسبت به همسران نيست و اینطور نيست که مردان تنها بر همسران خود قواميت
داشته باشند بلکه حکمی برای نوع مردان بر نوع زنان جعل شده است (طباطبایی،1363 ،
 .)343/4صاحب تفسیر كشاف معتقد است« :آیه بر این داللت دارد که مردان قائم بر امور زنانند
َ
همچنانکه واليان قائم به امور رعایا هستند و ضميری که در « َب ْعض ُه ْم» آمده است به جميع
مردان و زنان بازمیگردد» (زمخشری.)495/1 ،1407 ،
 .2-4قوامیت به معنای منع حضور زنان در مناصب اجتماعی و حکومتی

گروهی قواميت ذکرشده در آیه را عام دانستهاند و آن را شامل خانه و اجتماع میدانند .اینان
دامنه قواميت را مختص به زندگی خانوادگی نمیدانند بلکه دامنه آن را در همه شئونات
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اجتماعی میدانند و قواميت موجود در آیه را حمل بر منع حضور زنان در مناصب اجتماعی
نمودهاند .همانطورکه پيشتر بيان شد مفسرانی همچون شيخ طوسی ،طبرسی و زمخشری
قائل به آنند .عالمه طباطبایی در تشریح این دیدگاه میفرماید« :عموميت علتی که حکم
«الرجال قوامون علی النساء» در آیه بر آن مترتب شده است دال بر این است که این حکم
مخصوص شوهران نيست؛ یعنی قوامبودن مخصوص مرد نسبت به همسرش نيست بلکه از سوی
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خداوند برای گروه مردان بر گروه زنان در همه جهاتی که به زندگی هر دو مربوط میشود قرار
دادهشده است .بنابراین در امور زیر مردان بر زنان والیت دارند:
 جهات عمومی و اجتماعی که با برتری مردان مرتبط است مانند حکومت و قضاوت کهحيات و پویایی جامعه به آن بستگی دارد و قوام این دو به تعقل است که در مردان بيش از زنان
وجود دارد؛
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 دفاع در ميدان نبرد که نيازمند قدرت و قوت عقالنی است .بنابراین ،آیه «الرجال ّقوامون
علی النساء» اطالقی همهجانبه دارد (طباطبایی.)356/4 ،1363،

پژوهشهای فقهی زنان و خانواده

 .1-2-4اشکال

گروه فوق بر این نظرند که استدالل این گروه بر پایه این پيشفرض است که مقصود از رجال و
نساء را گروه مردان و گروه زنان بدانند و نه شوهران و همسران درحالیکه این پيشفرض با ادله
گوناگون قابل نقد است که عبارتند از:
 این آیه در ميان آیات طالق قرار دارد و بيانکننده حقوق و تکاليف زن در درون خانواده ومشخصکننده حقوق زنان در برابر تکاليفی است که در خانواده برایشان قرار دادهشده است.
(آصفی )1384 ،از طرفی به قرینه سياق و مقتضای روایتی که مفسران در شأن نزول این آیه ذکر
کردهاند دليل بر عدم عموميت آن است و مربوط به نظام خانواده و بيان جایگاه شوهر در این
نظام است؛
َ
َ
ُ
َ
ْ
 عبارت « َو ِب َما أنفقوا ِم ْن أ ْم َوا ِل ِه ْم» که ادامه آیه بيان شده است جزء اول آیه را که عام است،محدود میکند؛ زیرا انفاق مرد بر زن در همه حال و هر شرایطی موضوعيت ندارد و این علت،
تشریعی و اقتصادی است و در دایره زندگی مشترک و روابط زناشویی و همسری است و دادن
هزینههای زنان در غير زندگی خانوادگی و زناشویی بر مردان واجب نيست؛
 قوامبودن که در آیه به آن اشاره شده است بهمعنای والیت و سلطنت و قيمبودن مردان برامورات زنان (زمخشری505/1 ،1407 ،؛ طبرسی58/3 ،1352 ،؛ اردبيلی ،بیتا ،ص)536
نيست بلکه قوامبودن بهمعنای مدیریت است .مربوط به مدیریت اجرایی است؛ زیرا قرآن
میفرماید« :الرجال قوامون علی النساء»؛

 جمله «بما فضل الله بعضهم علی بعض» میرساند که مقصود قيمومت همه مردان بر همهّ
فضلهم علي ّ
هن» (طریحی 1408 ،هـ ق،
زنان نيست چون در این صورت باید میفرمود« :بما
.)564/3
آیتالله اردبيلی معتقد است الزمه استنباط استداللکنندگان و قائلشدن به عموميت مفهوم
آیه منع زنان از هر کار اداری و فعاليت سياسی است و در نتيجه زن از تصدی هرگونه مسئوليت
و حرفه و شغل ممنوع میشود چون هر یک از این فروض مستلزم والیت و سلطه زنان بر مردان
خواهد بود .بنابراین ،استفاده یک معنای عام از آیه قواميت مردان بر زن در تمام عرصهها با
اشکال مواجه میشود( .اردبيلی)91/1 ،1422 ،
 .3-4قوامیت بهمعنای سیطره زوج بر زوجه

بعضی معتقدند اگرچه در آیه از الفاظ عامی مثل الرجال و النساء استفاده شده است ،اما به
قرینه ذیل آیه ،مراد همسران است .این عده خود دو گروهند :برخی معتقدند منظور قواميت
مردان بر زنانشان بهطور مطلق است و برخی دیگر آن را تنها از باب تکليف و در محدوده زندگی
زناشویی میدانند.
 .1-3-4قوامیت مرد از باب وظیفه

گروهی از فقها با استناد به آنکه مهمترین دليل و مدرک شرعی برای ریاست شوهر بر همسرش
براساس آیه  34سوره نساء انفاق زن توسط شوهرش است و تکليـف انفـاق زوج نسبت به
زوجهاش در صورت وجود رابطه زوجيت بر ذمه زوج ایجاد مـیشـود قلمرو ریاست شوهر بر زن را
نوعی تکليف و محدود به روابط زناشویی دانستهاند .آیتالله جوادی آملی محدوده قوامبودن
مرد را به نوعی تکليف و مسئوليت تبيين کردهاند و رهبری و ریاست او را نيز در آن توجيه کردهاند
و میفرمایند« :قوامبودن نشانه کمال و تقرب به خدا نيست؛ زیرا مسائل اجتماعی و اقتصادی
و کوشش برای تحصيل مال و تأمين نيازمندیهای منزل و اداره زندگی را مرد بهتر بهعهده
میگيرد و مسئول تأمين هزینه است ،سرپرستی داخل منزل هم با اوست ،ولی چنين نيست که
از این سرپرستی مزیتی هم بهدست آورد بلکه یک کار اجرایی و یک وظيفه است نه یک فضيلت.
« ِّ ُ َ ّ ُ َ َ َ ِّ
ساء» یعنی ،مرد باید قوام باشد و قيموميت را شارع برای مرد جعل کرده
الرجال قوامون علی الن ِ
ّ ً
قواما علی نسائه ،علی امرأته» این یك وظيفه است
است .به عبارتی «یجب علی الرجل ان یکون
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(جوادی آملی ،1369 ،ص  .)366اگرچه آیه مذکور ریاست خانواده را به مردان سپرده است،
اما محدوده این ریاست تنها امور زناشویی و زندگی خانوادگی است و مردان تسلط دیگری بر
زنان ندارند.
این گروه از مفسرین با توجه به ادامه آیه معتقدند که آیه قواميت مرد را به روابط زن و مرد در
خانواده اختصاص داده است و وظایف و اختيارات خاص را برای مردان در این خصوص
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برشمردهاند .صاحب تفسیر نمونه در این زمينه میگوید« :قرآن در این آیه بهصراحت بيان
میکند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود و این موقعيت بهخاطر وجود خصوصياتی در
مرد است مانند ترجيح قدرت تفکر او بر نيروی عاطفه و احساسات (به عکس زن که از نيروی

پژوهشهای فقهی زنان و خانواده

سرشار عواطف بيشتری بهرهمند است) و دیگری داشتن بنيه و نيروی جسمی بيشتر که با اولی
بتواند بيندیشد و نقشه طرح کند و با دومی بتواند از حریم خانواده خود دفاع کند .همچنين
تعهد او در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداختن هزینههای زندگی و پرداخت مهر و تأمين زندگی
آبرومندانه همسر و فرزند این حق را به او میدهد که وظيفه سرپرستی به عهده او باشد.
َ
ََْ ُ
َ َّ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ
ض َو ِبما أنفقوا ِم ْن أ ْموا ِل ِه ْم» نيز اشاره به همين حقيقت
جمله « ِبما فضل الله بعضهم علی بع ٍ
است؛ زیرا در قسمت اول میفرماید« :این سرپرستی بهخاطر تفاوتهایی است که خداوند از
نظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر ميان آنها قرار داده است» .در قسمت آخر میفرماید« :و نيز
این سرپرستی بهخاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاقکردن و پرداختهای مالی در برابر
زنان و خانواده بهعهده دارند» .سپردن این وظيفه به مردان نه دليل باالتربودن شخصيت انسانی
آنهاست و نه سبب امتياز آنها در جهان دیگر؛ زیرا آن بستگی به تقوی و پرهيزگاری دارد همانطور
که شخصيت انسانی یك معاون از یك رئيس ممکن است در جنبههای مختلفی بيشتر باشد ،اما
رئيس برای سرپرستی کاری که به او محول شده است از معاون خود شایستهتر است (مکارم
شيرازی.)371/3 ،1374 ،
عالمه فضلالله در اینباره مینویسد« :برخی مصـداق ریاسـت مـرد بـر زن را توسـعه میدهند تا
شامل هر چيزی بشود بهطوریکه مرد قائم به کارها و امور مختلف زن شـود و زن هيچ والیت و ریاستی
بر امور خویش نداشته باشد ،اما ریاست شـامل هر چيزی نمیشود بلکه مختص به دایره زوجيـت و
رابطـه همسـری اسـت»( .فضـلالله ،1421 ،ص  )113ایشان در جای دیگر مینویسد« :اسـالم بـر

زن فـرض نکـرده کـه مطلقا از شـوهر اطاعـت کنـد بـهگونـهای کـه تفکـر و خواسـت او در زنـدگی
خصوصـی و اجتماعياتش مختل شود» (فضلالله ،1420 ،ص.)91
ّ
آیتالله حائری هم قواميت مرد بر زن را ثابت نمیداند و معتقد است« :این قواميت تنها در
زندگی زناشویی وجود دارد که مرد ریاست خانواده را برعهده دارد که بـه نظـر مـیرسـد کـه
خداونـد ایـن قواميت را معلول دو علت فضل و انفاق دانسته است و نشان میدهـد کـه ایـن
سـلطه نسـبت بـه کليه مردان بر کليه زنان نيست و تنها در جایی این قواميت هست که این دو
شرط باشـد و ایـن دو شـرط نيـز در زنـدگی زناشـویی وجـود دارد( .حائری ،1415 ،ص)76
 .2-3-4قوامیت بطور مطلق
گروهی از فقها قواميت مرد بر همسرش را ریاست عام و مطلق در تمامی امور میدانند .آیتالله مقدس
اردبيلی در این مورد میفرماید« :مـردان امـور زنان را بهعهده دارند و بر آنـان هماننـد والـی بـر رعيـت
تسـلط دارنـد»( .اردبيلـی ،بیتا ،ص )536در روحالمعانی در تفسير آیه شریفه اینگونه آمده است« :شأن
مردان قيام و سرپرستی بر زنان است مانند قيام و قواميت حکام بر رعيت به امر و نهی و مانند آن .بهکاربردن
جمله اسميه با صيغه مبالغه برای تأکيد و تثبيت است و اشعار به این دارد که این مطلب در مردان ریشه و
رسوخ داشته و در طبيعت مادی آنهاست (آلوسی .)24/3 ،1415 ،مرحوم صاحب جواهر نيز معتقـد بـه
وجـوب اطاعت مطلق زن از شوهر است و میگوید« :از حقوق شوهر بر زن ایـن اسـت کـه زن از او اطاعت
کند و نافرمانی نکند» (نجفی .)147/31 ،1398 ،ایشان در اینباره به مفاد برخی روایات استناد کرده
است مانند روایتی از پيامبر

به این مضمون که روا نيست انسانی برای انسان دیگر سجده کند و اگر

جایز میبود هر آینه زن به سجدهکردن شوهرش مأمور میشد (نجفی .)377 /17 ،1398 ،همچنين
روایتی که بر لزوم تمکين و اجابت خواسته جنسی شوهر داللت دارد (عاملی)112 -111/11 ،1409 ،
و نيز روایات دال بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر که مورد تمسک وی قرار گرفته است.
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زمخشری نيز در تفسير قواميت این آیه آورده است« :منظـور آن است که مردان بر زنان سيطره کامل دارند
و آنان را امر و نهی میکنند» (زمخشـری.)495/1 ،1415 ،
 .1-2-3-4اشکال

اینکه گفته شود شوهر در تمام ابعاد بر همسرش مسلط است نه از نظر عقلی و نه از نظر فقهی
قابل پذیرش نيست و آیات و روایات چنين مطلبی را تأیيد نمیکنند .قواميت علیاالطالق با آیه

8
3

َ ُ َّ ْ ُ َّ
َ َ ْ َّ ْ َ ْ
وف» که داللت بر وجود حقوق مشترک در زندگی خانوادگی
شریفه «لهن ِمثل ال ِذی عليهن بالمع ُر ِ
میکند ،ناسازگار است .همچنين با مراجعه به تعریف نشوز و احکام آن ،محدودبودن این سلطه
را میتوان بهدست آورد( .ر.ک ،.نجفی ،بیتا ،ص  )32امام خمينی

نيز درباره محدوده نشوز

میفرماید« :نشوز در زوجه عبارت از این است که از اطاعت شوهر آن مقدار که واجب است،
خار ج شود .برای مثال بيرونرفتن از خانه بدون اذن شوهر و کارهایی دیگر از این قبيل ،نشوز
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است و اطاعتنکردن شوهر در کارهایی که از نظر شرعی بهعهده زن نيست مانند سرباززدن از
انجام امور خانه از مصادیق ناشزهبودن بهشمار نمیآید (امام خمينی.)102/4 ،1370 ،
در آیه شریفه عالوهبر نشوز زوجه به مسئله نشوز زوج نيز اشاره شده است و اگر قوامون،

پژوهشهای فقهی زنان و خانواده

مطلق معنا شود برای این بيان بعدی محلی باقی نمیماند .همچنين احکام بيان شده از سوی
فقها در مورد نشوز احکامی دوطرفه است که این بيانگر این مطلب است که شوهر والیت مطلقه
بر زن ندارد (امام خمينی )329/2،1370بنابراین ،زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر
هستند که مربوط به حقوق همسران است و مردان هرگز حق دخالت در اموال و درآمدهای
اقتصادی زنان را ندارند.

 .5شئون قوامیت زوج
 .1-5قوامیت زوج و نظارت بر خروج از منزل

وآمد زن است .بر مبنای اصل برائت و اباحه اعمال در یکی از شئون قواميت مرد نظارت بر رفت
آنکه که مقارن ها خروج زن از منزل و معاشرت وی بیراستای آزادی و کرامت زن و برابری انسان
ای باشد باید عملی جایز تلقی شود ،اما با توجه به حقوق شوهر و تکاليف متقابل زن با مفسده
جویی شوهر و همچنين با در نظرگرفتن مصالح خانواده و مسئوليت ویژه تمکين او در برابر کامبه
الله شوهر در حفظ و صيانت زن این حق زن ،مسائلی دارد .عالمه سيد محمدحسين فضل
میگوید« :زن و مرد ضمن عقد ازدواج ملزم به رعایت تعهداتی هستند .بر زن واجب است که به
نيازهای جنسی مرد پاسخ مثبت دهد و در برابر رغبت او مانع مادی و معنوی ایجاد نکند .همين
الله)156/7 ،1419 ،گردد»( .فضلنياز منجر به نارواشدن خروج بدون اجازه زن از منزل می
نظر مشهور اماميه بر این است که کسب رضایت شوهر برای خروج از منزل برای زن امری
ضروری است .در مقابل شوهر میتواند زن را از بيرونرفتن از خانه منع کند اگرچه این عمل زن
با حقوق شوهر منافاتی نداشته باشد( .طباطبایی )317/10 ،1363 ،در مقابل قول مشهور،

عدهای از فقها معتقدند که تا زمانیکه خروج زن از منزل منافاتی با حق تمتع مرد نداشته باشد،
بالاشکال است (فضلالله ،1418 ،ص92؛ شمسالدین .) 89/3 ،1379 ،در این ميان فقهایی
ّ
مانند آیتالله خویی اگرچه در نهایت از باب احتياط ،نظر مشهور را برگزیدهاند ،ولی در مقام فتوا
عدم جواز خروج زن از منزل را منوط به منافاتداشتن آن با حق کامجویی شوهر میداند و
میفرماید« :درصورتیکه خروج زن از منزل با حق کامجویی شوهر منافات داشته باشد خروج
وی از منزل بدون اذن شوهر جایز نيست» (خویی ،بیتا.)289/2 ،
 .2-5قوامیت زوج و کار و اشتغال زن

از مواردی که شوهر به استناد ریاست و مسئوليت خود در حفظ مصالح و سالمت خانواده و
حراست از حيثيت آن حق دخالت دارد موضوع کار و اشتغال زوجه است .البته کار و فعاليت
شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن است و زن میتواند مانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار
و حرفه متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این جهت منعی برای او وجود ندارد( .شمسالدین،
 ،1418ص )193درواقع میتوان گفت حق اشتغال زن بهنوعی زیرمجموعه خروج از منزل است که
باید با اذن شوهر انجام شود و درصورتیکه منافاتی با حق استمتاع زوج نداشته باشد ،اشکال ندارد.
البته اگر شغل زن بهگونهای باشد که با مصالح خانوادگی و حيثيت مرد یا خود زن منافات داشته
باشد مرد میتواند مانع اشتغال زن شود نه اینکه از قواميتش سوء استفاده کند بلکه فقط از حق
اشتغال زن جلوگيری کند؛ زیرا هيچ آیه و روایتی دال بر منع زنان از اشتغال وجود ندارد.
 .3-5قوامیت و امور مالی زوجه

یکی دیگر از مواردی که در بحث قواميت مرد مطرح است امور مالی زوجه است .بحث از اینکه
آیا زوج بهواسطه حق قواميت ،حق تصرف در اموال زوجه را دارد یا خير .در بحث امور مالی زن
در رابطه زوجيت اصل استقالل مالی زوجه است و خداوند در آیه  32سوره مبارکه نساء
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میفرماید« :للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب ممـا اکتسبن؛ مردان را از آنچه بهدست
آوردهاند ،بهرهای است و برای زنان نيز از آنچه بهدست آوردهاند ،بهرهای است» .در قواعد و اصول
مسلم فقهی نيز بيان شده است که مردمـان بـر مـال خـویش مسـلط هستند« :النـاس مسـلطون
علـی اموالهم» و «حرمت مال المومن کدمه؛ احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوسـت»
(عاملی )138/2 ،1398 ،که مـردم اعـم از مرد و زن هستند و از این جهت است که میتوان

8
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گفت زن شـوهردار بـا اسـتقالل و آزادی کامـل مـیتوانـد در مسائل مالی و اقتصادی خویش
هرگونه دخل و تصـرفی داشـته باشـد بـدون آنکـه نيازمنـد کسب رضایت و موافقت شوهرش
باشد اعم از اینکه اموال او قبل از ازدواج بدست آمده باشد و یا آنکه بعد از آن و همچنين تفاوتی
ندارد که کسـب امـوال بـهصـورت قهـری و از طریق ارث باشد و یا آنکه به صورت اختياری باشد
(محقق داماد ،1372 ،ص.)317
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 .6قوامیت و مؤلفههای صلح
براساس آیه قرآن ،مرد نسبت به زن ،قواميت دارد آن هم در حيطه مسائل زناشویی نه بيشتر .در

پژوهشهای فقهی زنان و خانواده

قبال این مسئوليت ،زوج وظایفی دارد که با عمل کرد به آنها الفت و مودت بين زوجين برقرار
میشود ،صلح و تحکيم هرچه بيشتر بنيانهای خانواده فراهم میشود و در نتيجه جلوی
بسياری از اختالفات و تنشهای خانوادگی گرفته میشود نه اینکه از قواميت به عنوان اهرم
فشار بر زن استفاده شود زندگی را بر کام او تلخ کند .برخی از مؤلفههای صلح عبارتند از:
عدالتورزی ،تعاون و همبستگی و احساس مسئوليت.
 .1-6قوامیت مرد همراه با عدالتورزی

مقام ریاست و سرپرستی در خانواده یک امتياز و یک حق فردی برای شوهر نيست .در واقع
ریاست خانواده بيشتر یک وظيفه اجتماعی بر دوش مرد است .مرد نباید از این امر سوء استفاده
کند و از آن به عنوان اهرم فشار بر زن استفاده کند .مرد نباید با اهل خانوادهاش مستبدانه
برخورد کند و در هر مسئله ریز و درشتی نظرات و آراء خود را به دیگران تحميل کند .باید رفتاری
همراه با عدالت و انصاف داشته باشد همچنانکه این معنا در کلمه قواميت نهفته است .به بيان
دیگر باید در رفتار با زن حسن معاشرت داشته باشد همانطورکه در قرآن كریم امر به آن شده
َ َ
ُ َّ ْ َ ْ
وف؛ و با آنان بهگونه شایسته رفتار کنيد» (نساء.)21 :
اش ُروهن ِبالمع ُر ِ
است« :و ع ِ
یکی از ویژگیهای انسان تمایل و نياز او به معاشرت است و از معاشرت جز محبتدیدن و
محبتورزیدن انتظار ندارد .خلقت انسان براساس عشق و محبت است و همين بهترین انگيزه
او برای هر نوع تالش است .تعبير حسن معاشرت به عنوان یک وظيفه برای شوهر و یک حق
برای زن مطرح میشود و عامل تحکيم زندگی خانوادگی است که نشاندهنده تمام آن اموری
است که مرد در برابر زن باید انجام دهد .در نفقه همه نيازمندیهای جسمی زن باید تأمين شود

و در حسن معاشرت ،همه نيازمندیهای روحی او( .بهشتی ،1361 ،ص )153درست است که
ِّ ُ َ ّ ُ َ َ َ
ِّ
َ َّ َ ّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ
ض» ،ولی در
خداوند فرموده است« :
الرجال قوامون علی الن ِ
ساء ِبما فضل الله بعضهم علی بع ٍ
کنارش با دعوتهای لطيفی مانند «کونوا قوامين بالقسط؛ ای کسانیکه ایمان آوردهاید! برپا
کنندگان عدل و داد باشيد» (نساء« ،)۱۳۵ :ال تضاروهن لتضيقوا عليهن» (طالق« ،)۶ :درحد
توان خود آنان را تا سرآمد عدهشان در همانجا که خود ساکنيد ،سکونت دهيد و به آنها آسيب
و زیان نرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ کنيد»« ،قل امر ربی بالقسط؛ بگو پروردگارم به انصاف
فرمانداده است .آنان را به بسط عدالت و معاشرت احسن و برحذربودن از هرگونه اضرار و تعدی
فرامیخواند و بر سازش براساس معروف و رفتار شایسته نسبت به بندگان خدا که بهسبب
همسری و فرزندی در کفالت او هستند تأکيد و سفارش فراوان میکند» (اعراف .)۲۹ :از آنجا
که احکام ،تابع مصالح و مفاسد است خدای حکيم بدون رعایت مصالح ،امور خانواده را به مرد
واگذار نمیکند.
 .2-6قوامیت ،تعاون و همبستگی

برای اینکه کانون خانواده گرم نگهداشته شود باید در سختیهای زندگی همکاری شود .کمککردن
مرد به همسر در انجام کارهای خانه نشانه صميميت ،محبت و احترام به همسر است بهطوریکه
َ ْ
میفرماید« :ال یخ ُد ُم
اسالم برای کارکردن مرد در خانه پاداش فراوانی قائل است .پيامبر اسالم
ْ َ َّ ِّ ٌ َ ْ َ ٌ َ ْ َ ُ ٌ ُ َّ ُ َ َ ُّ ْ
الدنيا َو اْل ِْخ َر ِة؛ به همسر و خانواده خدمت نمیکند
ال ِعيال ِإال ِصدیق أو ش ِهيد أورجل ِیرید الله ِب ِه خير
مگر شخص صدیق و درستکار و یا شهيد و یا مردی که خداوند متعال خير دنيا و آخرت را برایش
خواسته باشد» .از مسائلی که در زندگی مشترک پيامبر

با زنان مطرح است و در تحکيم روابط

و خوشبختی خانواده تأثير بسزایی دارد ،یاریدادن به همسر و انجام کارهای مربوط به زندگی و تأمين
نيازها و انجام کارهای خانه است .این مسئله نزد پيامبر

سبب شده بود تا صفا و صميميت در
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محيط خانواده حاکم شود (پورعسکری ،1383 ،ص.)73
در اسالم کمک به همسر در امور خانه از فضائل یک انسان وارسته و خودساخته است و بر
انجام آن تأکيد و سفارش فراوان شده است .پيامبر اکرم

اول کسی بود که بيش از همه به

این امر اهتمام داشت و آن را در سيره عملیاش جاری میکرد .در انجام امور منزل دست بهکار
میشد و حتی از خدمتکارانش نيز توقع و انتظاری نداشت .انس میگوید« :نه سال خدمتگزاری
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حضرت را کردم و هرگز یاد ندارم که در این مدت به من فرموده باشد چرا فالن کار را نکردی و
هرگز در کاری از من ایراد نگرفت» (طبرسی.)16/1 ،1412 ،
 .3-6ریاست و احساس مسئولیت در برابر همسر
ازدواج یعنی ،پذیرش مسئوليت یک فرد دیگر به عنوان همسر .مرد با ازدواج در برابر همسر خود
مسئول است به این معنا که در قبال تأمين زندگی زن ،مسئوليت دارد و نمیتواند از این امر شانه
88

خالی کند .احترام به نظرات ،رفتارها و حتی تنهایی و حریم خصوصی همسر و همچنين احترام
به خانواده ،فاميل ،دوستان و آشنایان همسر نشانه مسئوليتپذیری است .مرد مسئول ،زن را

پژوهشهای فقهی زنان و خانواده

در دست خود امانت الهی میداند و نسبت به او احساس وظيفه میکند .به شخصيت ،افکار و
اعمال او احترام میگذارد ،به نشاط و غذای روحی او و دیگر اعضای خانواده میرسد .زن اگر
مورد احترام قرار بگيرد احساس شخصيت میکند و به کار و زندگی دلگرم میشود.

 .7نتیجهگیری
قواميت مذکور در آیه بهمعنای سرپرستی و مسئوليت است .وجود رهبر و سرپرست در خانواده مانند
سایر نهادهای اجتماعی امری ضروری است .بهدليل وجود ویژگیهایی در مرد و نيز تعهد او به تأمين
َ َّ َ ّ
َ
زندگی همسر و فرزندان به تصریح آیه قرآن « ِّ ُ َ ّ ُ َ َ َ ِّ
ساء ِبما فضل الل ُه َب ْعض ُه ْم َعلی
الرجال قوامون علی الن ِ
َْ
ض» این وظيفه بهعهده مرد نهاده شده است .در تفسير قواميت اختالف وجود دارد .گروهی از
بع ٍ
فقها مانند شيخ طوسـی حرف ال در کلمه الرجـال و النساء را حرف ال جنس دانستهاند و بهتبع آن
میگویند که رجال و نساء در این آیه ،جـنس زن و مرد را در نظر دارد و منظور ،قواميت مردان بر زنان
است .بر همين مبنا گروهی قواميت را حمل بر منع حضور زنان در مناصب حکومتی کردهاند .در
مقابل گروه دیگری معتقدند در آیه مذکور منظور ریاست زوج بر زوجه است .این عده خود دو
دستهاند :برخی قائل به قواميت مطلق زوج بر همسرش و در تمام شئون زندگی هستند ،اما برخی
محدوده این ریاست را تنها امور زناشویی و زندگی خانوادگی میدانند و مردان تسلط دیگری بر زنان
ندارند که با توجه به ادامه آیه مشخص میشود که مراد از قواميت ،مورد اخير است .مرد موظف است
در انجام این وظيفه احساس مسئوليت کند ،به عدالت و حسن معاشرت رفتار کند تا بدینگونه زمينه
تحکيم بنيان خانواده و ایجاد مودت و صلح را فراهم کند .با ایجاد صلح در خانواده ،اجتماع نيز
مجموعهای صلحپژوه خواهد بود.
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