مطالعات فقهي و فلسفي
سال نهم ،شماره  ،33بهار 7331
صفحات  33ـ 1

قیمومیت مرد بر زن دلیل خشونت در برابر ناشزگی زن


معصومه بانو عظیمی مهرآبادی ،احمد مرادخانی
(تاریخ دریافت9306/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)9306/90/90 :

چکیده
این پژوهش به بررسي دالیل قیومیت مردبر زن و شرایط و محدوده آن پرداخته است و بعد مووارد ااشوی ي زن را محورر هورده و روش
برخورد مرد اسبت به تمرد زن را با استفاده از منابع هتابخااه ای وروش توصیفي-تحلیلي از منظر قرآن تحلیل اموده اسوت در ابتودا ،بوه
مفهوم القوامّ و اُشوز در آیه  33سوره اساء پرداخته است .و بعد دید اه مفسرین وفقهاء را محرر اموده است .عالمه طباطبائي قیومیت مرد
را مختص امور منیل ادااسته و آن را به روابط اجتماعي ایی جریان داده است ولي از منظر آیت اهلل جوادی آملي فقوط در محودوده خوااواده
مرد بر زن قیومیت دارد .در ادامه راه های عالج اشوز از دید اه علما با توجه به شبهات فراوااي هه دشمنان اسالم میان مردم بهویژه زاان
وجوااان پیرامون حقوق زن دردین اسالم محرر هرده وشبکه های اجتماعي وفضای مجازی به آن دامن مي زانود را موورد تودقی قورار
رفته است از منظر قرآن و حدیث ؛ اسالم اجازه امي دهد هه حقوق زن بهوسیله مردان خودهامه مورد تجاوز قورار یورد و در عوین حوال
اطاعت از شوهر در حوزه زااشوئي واجب بوده ولي این وجوب به طور محل اخواهد بود.

کلیدواژگان
تنبیه ،خااواده ،قرآن ،قوام ،اشوز.

 مسئول مکاتبات :دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهfarahmani14@gmail.com :

 نویسنده مسئول :استادیار ،گروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران ،قم
رایانامهAh_moradkhani@yahoo.com :

این مقاله مستخرج ازپایان نامه به عنوان بررسی حکم فقهی _حقوقی نشوز از منظر قرآن وروایات میباشد.
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مقدمه
کتاب انزلناهُ اِلیکُ لتخرجُ النّاسُ ِمن الظلماتُالی النورُ(سوره ابراهیم ،ایه)1
قرآن کریم اکسیر سعادت وشراب جاودانگی است .جهان شمولی و جاودانگی آیات الهی قررآن،
اقتضا می کند که درتمامی زمان ها ،محور حل مشکالت و زدایندۀ ظلمت و گمراهی باشد .از این رو
پیشرفت و تکامل علوم هرگز از طراوت آن نکاسته و محوریت پیرام آسرمانی آن را مخردو

نمری

سازد .در سال های اخیر که اهرم فشار دشمنان علیه اسالم شدت پیدا کرده است انان آگاهانه احکرام
و قوانین اسالم در باره زنان را خشن و تبعیض آمیز دانسته اند و بره سرب
قوانین پرسش ها و شبهات فراوانی میان مردم،

عردم درک صرحی ایرن

بویژه زنان مطرح کرده اند.

با تاسف باید گفت نگرگاه های منفی وغیرانسانی دربارۀ زن ،همیشه در تاریخ غلبه و باعر

بره

هدر رفتن استعدادها و جلوگیری از نبوغ و خالقیت او شده است گاهی او را مظهر همه عشق هرا و
لطافت ها دانسته اند و زمانی عامل فتنه گری و سیه روزی و برخی او را موجرودی ضرعیف و قابرل
ترحم دانسته اند و جمعی او را ام الفساد لق

داده اند .امروزه برا ترراکم دانرش و انفجرار اطالعرات،

شاهد شبهات و پرسش های فراوان و موضوعات گوناگونی هستیم که جهان پرالتهاب کنونی ،برویژه
جوامع اسالمی را به چالش فراخوانده ،دل مشغوالن حقیقت و دین مداران پرسوز را به پاسخ گرویی
دعوت میکند
مقام معظم رهبری می فرمایند :هر کسی که در راه روشرنگری فکرر مرردم ترال
انحرافی جلوگیری کند ،از ی

کنرد ،از یر

سوء فهمی مانع شود ،چون در مقابله با دشمن است جهاد است.

نشوز زن و مرد از جمله آفت هایی است که این بنیان را دچرار آسری

و تخریر

مریکنرد و

پیشگیری و درمان به موقع آن می تواند در قِروام و دوام خرانواده مر بر باشرد در ایرن پرژوهش برا
بارو

کتابخانه ای به بررسی یکی از آیات قرآنی و تفسیر آن در صدد پاسرخ بره یکری از شربهات

قرآنی پیرامون حقوق زن در اسالم برآمده است .بدین منظور ابتدا مفراهیم "قوامرون "و " نشروز" از
نظر لغوی وتأمل و مراجعه به آیه  43و  121سوره مبارکه نساء تال
پاسخ داده شود:
 .1قوامیت ونشوز چیست؟

شده است بره ایرن سر االت

قیمومیت مرد بر زن دلیل خشونت در برابر ناشزگي زن1 ............................................................................................

 .2حکم فقهی قوامیت ونشوز درقرآن وروایات چگونه است؟
 .4حدود اختیارات مرد در برخورد با نشوز زن تا چه میزان است؟
در مرحله بعد ارتباط نشوز با قوامیت بررسی شده که بسیاری از مردان خودخواه و خودکامه از
این مسئله سوء استفاده نموده و حقوق زن را نادیده گرفته اند ودر پایان به نتجیره گیرری موضرو
پرداخته شده است
بررسي موضوع قیمومیت در آيه  33سوره نساء
" ِّ
الل بعضهم علی بعضُ و ِِبا انفقوا ِمن ام وامم فالص اااتُ قانت اتُ حافظ اتُ للغی ُِ
النساء ِِبا فضَّلُ ُّ
الرجالُ ق ّوامونُ علُی ُِ
ِ
الل و الَّتی َتافونُ نشوزه َُّن فعِظوه َُّن واهجروه َُّن ف ی املض ِ
اا ا ُّن
یهن س بی ُ
اج ُِ واض ِربوه َُّن ف اِن اطع نُم ف ا تبغ وا عل َُّ
ِِبا ح ِفظ ُّ
الل کانُ علِیُّا کبریُا ".
ُّ

"مردان بر زنان قیمومیت و سرپرستی دارند ،به خاطر اینکه خدا بعضی را بر بعضی برترری داده،

و به خاطر این که مردان از مال خود نفقۀ زنان و مهریۀ آنان را می دهند ،پس زنان صرال و شایسرته
باید فرمانبر شوهران در کام گیری و تمتعرات جنسری و حراف نرامو

و منرافع و آبرروی آنران در

غیابشان باشند ،همانطور که خدا منافع آنان را حف فرموده ،و زنانی را که بیم دارید نافرمانیتان کنند،
نخست اندرز دهید ،اگر به اطاعت در نیامدند با آنها قهر کنید و در بستر خود راه ندهید ،و اگر ایرن
نیز موبرنشد بزنیدشان ،اگر به اطاعت در آمدند دیگر برای ادامۀ زدنشان بهانه جویی مکنید و به خاطر
علوی که خدا به شما داده مغرور نشوید ،که دارنده ی علو و بزرگی خداسرت"( .عالمره طباطبرایی،
( ،)1433ج)3 ،334
بررسي واژه قوّام

قوّامون :قوّام صیغه مبالغه ،کسی است که در رسیدگی به امور دیگران ،خرود

بره تنهرایی و بردون

تکیه بر دیگری اقدام می کند و به تدبیر امرور زن و بررآوردن نیازهرای او اشررا دارد( .مصرطفوی،
( ،)1433ج)1 ،433
پس قوّامون در آیه به معنای شوهرانی است کره در تردبیر امرور و برطرر
اشرا دارند.

کرردن نیازهرای زن،
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در مفردات راغ

به دو شیوه معنا شده  :یا قیام با تسخیر ،یرا قیرام باختیرار منظرور از قیرام برا

تسخیر ،احاطه ،و به کارگیری است .اما قیام با اختیار ،بهره گیری با پذیر

مسئولیت نگهرداری و

رعایت مصال است( .املراع ا ُللش وُوُااف ظُل ) و نمونه های اختیاری قیام در قرآن فراوان است یکی
از نمونه های آن همین آیه است( .الراغ

اصفهانی302( ،ق) ،ج/1ص333و)333

لذا گفته شده ،به معنای ،نظارت و پیگیری و مراقبت زیاد است .برخی به معنای اعمال قردرت
گرفته اند .بعضی ها گفتهاند :مجمو اینها یعنی مردیریت – بعضری دیگرر بره معنرای نگهبرانی و
مواظبت گرفته اند و بعضی هم به معنای مجرری و اجررا کننرده قرانون ،ماننرد قوامرون بره قسر .
(مایده)8/

ولی فیروز آبادی در فرهنگ معتبر القامو

المحی معنرای دیگرری بررای «ق ا ُالرج لُعل یُاملر »

ذکر کرده است .وی مفاد این کلمه را تامین مخارج و قیام به شوون زن دانسته است« :ق ا ُالرج لُامل راهُ
وُقا ُعلیهاُ:ماَناُوُقا ُبشاَنا»(ص )1041لسان العرب هم این معنی را نقل کرده اسرت (ابرن منظرور،
(1314ق) ،ج11 ،433و)431
پس «قا ُعل یُالش یو» در لغت به معنای حفاظت و مواظبت و مراقبت از ی

چیز آمده که در آن،

معنای تسل داشتن و قدرت تصمیم گیرری در مرورد شروون مختلرف آن چیرز در جهرت ترامین
مصالحش وجود دارد.
معنای دومی که قامو

به آن اشاره کررده رسریدگی بره امرور و اصرالح و پرداخرت هزینره و

مخارج و رفع نیازهای کسی یا چیزی است .که در این معنی دیگر سلطه و حق تصرمیم گیرری در
شوون مختلف امر تحت قیام اشراب نشده بلکه فق تکلیف و وظیفه تامین نیازها در آن دیده مری
شود(فیروز ابادی))1408( ،
تبیین معنای قیمومیت ازديدگاه مفسران و فقها
الف) ديدگاه مفسران

الف) برخی از مفسران قوّام بودن مردان را به معنای دوم یعنی وظیفه آنان در مقابل همسران خرود
برای تامین مخارج آنها و رسیدگی به شوون ونیازهای آنان تفسیر کرده اند:

قیمومیت مرد بر زن دلیل خشونت در برابر ناشزگي زن99 ............................................................................................

 -قط

رواندی (م) 334در فقه القرآن چنین آورده است:

القوا ُعلیُالغریُهوُاملتُفلُابمرهُمنُنفق ُوُکسوهُوُغریُذلک113/2 .
ُقوامونّ :
«قول ّ
 قمی هم در تفسیر خود آورده است:الرجالُقوامون-یعنیُفرضُهللاُعلیُالرجالُانُینفقواُعلیُالنساء»(مستدرک)211/ 13
«
ّ
 -نحّا

هم از مفسران قرن چهرارم در اعرراب القررآن ()212/1ومحمردبن حسرن شریبانی از

مفسران شیعه قرن هفتم هم در تفسیر نهج البیان ()131/2وبغوی در معالم التنزیرل ))311/1معنرای
دوم راپذیرفته اند.
 -در میان مفسران جدید مرحوم بالغی هم آیه را این گونه تفسیر کرده:

ِّ
ُقوام ونُُالق ّوا ُلق ریُالقی ا ُ.وُق ا ُعل ُالش ُءُايُيفُت وبریهُوُشؤ امُه مون ُوُمن ُالق یمُعل ُ
الرج ال ّ

الیتیم(آالءالرحمان)103/2

 مراغی هم در تفسیر خود آورده( :تفسیر مراغی)23/3ب) ولی از سوی دیگر تعدادی از مفسران قوّام بودن مرد را به معنی حکمرانی و غلبه و تسرل
وی بر امر و نهی بر زن از نو تسل والت بر رعیت دانسته

اند.

 -ابن کثیر گفته است:

«یق ولُتع اىِّ ُ:
ُقوام ونُعل ُالنِّس ِاءُ يُالرج لُق یمُعل ُامل ر  ُ،يُه وُر یس هاُوُلبریه اُوُاا المُعلیه اُوُ
الرج ال ّ

ممدهباُشذاُاعوجت» (تفسیر ابن کثیر)233/2

 طبرسی در جوامع الجامع گفته است:« ِّ
یقومونُعلیهنُابألمرُوُالنّه ُلماُتقو ُالوال ُعل ُرعاايهم ()234/1
ساء»
ُقوامونُعل ُالنِّ ُِ
ّ
الرجال ّ
ج) و برخی زیادۀ بر این ،استبداد و انفراد به رای مرد در برابر زنان و عدم توجه بره رای زنران
را از آیه استفاده کرده اند:
ِ ِ
« ِّ
ُقوا ُبن اءُمبالغ مُم نُالقی ا ُعل ُالش ُءُوُاالس تبوادُابلنظ رُفی ُ(التس هیلُلعل و ُالتنزی لُ
ُقوامونُعل ُالنّساء ّ
الرجال ّ
البنُجزی)111/1
 -از ابن عبا

در تفسیر آیه نقل شده است:
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«قالُعل ُبنُ يبُطلحمُعنُابنُعب ِّ
ُقوام ونُعل ُالنِّس ِاءُیع ءُ م راءُ،علیه اُ نُتيیع ُفیم اُ مره اُب ُم نُ
اسُالرج ال ّ

طاعت » یعنی مردان امیران اند و زنان باید تحت اطاعت زنان باشند.

د) عالمه طباطبایی رحمه اهلل در المیزان پیرامون آیه « ِّ
الل و بعض هم
ض لُ ُّ
الرجالُ ق ّوام ونُ عل ی النس ُِ
اء ِِب ا ف َّ
علی بعضُ و ِِبا انفقوا ِمن اموامم» می فرماید:
کلمۀ (قیّم) به معنای کسی است که مسئول قیام به امر شخصی دیگر است و کلمره
الل و بعض هم
ض لُ ُّ
(قوّام) و نیز(قیام) مبالغه ی در همین قیام است ،و مراد از جمله «ِِب ا ف َّ
عل ی بع ضُ» آن زیادت هایی است که خدای تعالی به مردان داده ،به حس طاقتی که
بر اعمال دشوار و امثال آن دارند ،چون زندگی زنان ی
است که اسا

و سرمایه ا

زندگی احساسی و عاطفی

رقت و لطافت است ،و مرراد از «ِب ا انفق وا» هزینره ای

است که مردان به زنان می دهند و نفقه ای که همواره به آنان می پردازند.
ایشان قیومیت مرد را مختص امور منزل ندانسته و آن را بره روابر اجتمراعی نیرز
جریان داده اند .ایشران در تفسریر آیره "الرج الُقوام ونُعل یُالنس اء "...مری نویسرد :از
عمومیت وسعه علت قیمومیت مردان ،معلوم می شود که این سرپرستی منحصر بره
رواب زن و شوهر نیست بلکه دامنره ی آن "نرو زن و مررد" را در تمرام جهرات
زندگی فرا می گیرد؛ یعنی جهات اجتماعی همگانی مثل حکومت؛ قضاوت و دفا ؛
زیرا این جهات با مسئله تعقل -که در مردان نسبت بره زنران فزونری دارد -ارتبراط
مستقیم دارد؛ بنابراین "الرج الُقوام ونُعل یُالنس اء "...مطلرق اسرت (عالمره طباطبرایی،
( )1433ج.)2 ،433

ه) ولی آیت اهلل جوادی آملی پیرامون این موضو می فرماید:
این آیه برای بیان احکام زن و شوهر است نه برای بیان احکام مطلق مرد و زن ،به دو قرینه.1 :
ذیل آیه که شوهر را شایسته ترین فرد برای امر به معرو

و نهی از منکر و باز داشتن زن از گنراه

می داند  .2آیه ی بعد که حکم شقاق میان زن و شوهر را بیان می کند.
جمله ی « ِّ
الرجالُ ق ّوامونُ عل ی النس ا ُِء» جمله ی خبریه و وصرفی بره داعری انشرا و دسرتور اسرت؛
خداوند قیومیت و اشرا در تدبیر امور و برطر کردن نیازهای زن را برای مرد جعل کرده است
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و مرد باید بر همسر

قوّام باشد ،چون زن و نامو

از وی و نیز تامین هزینه و نفقه ا

او امانتی الهی است که خداوند حف و دفا

را بر عهده ی مرد گذارده است.

تعبیر «قوّام» گویای اهمیت و حساسیت موضو قیومیت شوهر بر همسرر اسرت و«برا» در «ِب ا
اللُ...وُِب ا انفق وا» برای سببیّت است؛ یعنی خداوند سبحان به دو جهت قیوم برودن نسربت بره
ض لُ ُّ
ف َّ
امور خانه را بر عهده ی شوهر نهاده است:
 .1برتری ،توانایی ،صالبت و مدیریت مرد
 .2عهده داری تامین و انفاق تمامی هزینه ها ،اعم از هزینره هرای اختصاصری زن و نیازهرای
منزل ،بنابراین اگر مردی این دو صفت را نداشت یا از دست داد یرا بره وظیفره ا

عمرل

نکرد دیگر قیّم منزل نخواهد بود و والیتش بر خانواده رخت بر می بندد.
گفتنی است سپرده شدن مدیریت خانواده و قیّومیت بر همسر در خانه و برخی مسئولیت های
سنگین مانند والیت و قضا در جامعه به مرد بر ابر توانمندی بیشتر او در تردبیر و مردیریت بروده
است نه برای فضیلت و قرب بیشتر او به خدا ،زیرا معیار کمال انسان – زن باشد یا مرد –معرفرت
و تقواست و در امور ارزشی اصال سخن از ذکورت و انوبت نیست .ارز

های انسانی بررای روح

ملکوتی انسان است که حقیقت انسان را تشکیل می دهد و مذکّر و مون

ندارد و جسم که مرذکّر

یا مون

است و تفاوت های ظاهری برای همان ( جسم و امور جسرمانی ) اسرت ،ابرزاری بریش

نبوده و اندام های جسمانی تنها ابزار روح اند.
خداوند سبحان در این آیه مدیریت خانه را به مرد داده و او را قیّم زن قرار داده است؛ اما برای
آنکه مردان مغرور و متکبر نگردند و نپندارند که مدیر خانه بودن سب

تقرّب الی است ،از زنان برا

اِجالل و تکریم و به عظمت یاد کرده و در مقابل قیّم یا مدیر داخلی خانه برودن کره بررای مرردان
فق وظیفه ای اجرایی است ،در بیان مزایرای زنران مری فرمایرد :زنران صرال حرق گررا ،پیوسرته
دراطاعت الهی ،پیرو پروردگار و به فرمان او به پیمان زناشویی و عقد همسری پای بندند و همراره
از شوی خود فرمان می برند( .ایت ا...جوادی:1410 ،ج)18 ،333 ،

پس پیرامون قیمومیت درآیه "الرجالُقوامونُعلیُالنس اء" میتوان گفت قیومیت صررفا بره زنردگی

....................................................... 93فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال نهم ،شماره  ،33بهار 9317

زناشویی محدود است و سایر شئونات زندگی زن از جمله شئون اجتمراعی را شرامل نمری شرود.
چون این آیه بیان احکام زن و شوهر را میکند و برای بیران احکرام مطلرق مررد و زن نیسرت؛ بره
قرینهی ذیل آیه که شوهر را شایسته ترین فرد برای امر به معرو

و نهی از منکر و باز داشرتن زن

از گناه می داند و نیز آیه ی بعد که حکم شقاق میان زن و شوهر را بیان می کند.
ب) ديدگاه فقها

 .1فقها هم غالبا به این آیه برای اببات سلطه مرد بر همسر خود استدالل کرده اند .شاید بتوان شیخ
طوسی را تنها کسی دانست که مطابق با معنای دوم به این آیه برای اببات حقروق زنران برر گرردن
مردان استناد کرده است:

مُقوام ونُاق وهلُالنس اءُالت یُم نُعل یُاالزواجُوُق الُتع الیُعاه روهنُابملع رو ُوُ
« ّقوام ونُعل یُالنس اءُیعن یُاَن ّ

قالُمنُمقلُالذیُعلیهنُابملعرو »( .المبسوط)423/3 ،

یعنی مردان حقوق زنهایی را که با آنها ازدواج کردند را به عهده دارند و خداوند متعال فرمروده
که با آنها معاشرت خوب و نیکو داشته باشید.

وُالقوا ُعلیُالغریُهوُاملتُفلُابمرهُمنُنفق ُوُکسوهُوُغریُذلک» (المبسوط)2/3 ،
«قول
ُتعالیُقوامونّ ُ،..
ّ
قوام یعنی به عهده داشتن نفقه و پوشش و مایحتاج آنها را متکفل است.
 .2به نظر عالمه ره در مختلف آیه شریفه گونه ای سلطه را برای مرد نسبت به زن خرود بابرت

کرده است:

«ان اللزوجُعلیُالزوج ُنوعُسبیلُوُسلي ُلقول ُتعالیّ ُ:قوامون» ...
رابطه مرد نسبت به زن ی

نو تسل و سیطره است طبق آیه قوامون...

 .4فخر المحققین هم قوّام را تعبیر دیگری از «اولی بامره» که به معنای پرذیرفتن حرق تصرمیم
گیری برتر برای مرد نسبت به امور زن می باشد دانسته و آورده است( .ایضاح)131/4 ،
 .3محقق کرکی هم مفاد آیه را تبعیت زن از شوهر دانسته است( .جامع المقاصد)111/14 ،
 .3جواهر نیز آیه را اشاره به سلطنت مرد بر زن دانسته است( .جواهر)444/13 ،
 .3به گفته شیخ انصاری بر اسا
است( .المکاس )31/3 ،

این آیه یکی از آبار زوجیت سرلطنت مررد برر همسرر خرود
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 .3و شگفت این که مرحوم حایری با استناد به الرجال قوّامون ،لزوم تقدم مرد در نماز بر زن را
با مذاق شر نزدی

تر دانسته است( .الصاله شیخ)21/4 ،

 .8مرحوم گلپایگانی هم مفاد آیه را قیمومت و سلطنت مردان برر زنران در همرۀ عرصره هرای
اجتماعی از جمله منص

قضاوت دانسته است(.قضاء گلپایگانی)34/1 ،

 .1تنها فقیهی که آیۀ شریفه را کامال بی ارتباط با مسالۀ قیمومت شوهر بر زن شرمرده آیرت اهلل
خویی است؛ ایشان مفاد آیه را نه بیان حکم شرعی ،بلکه صرفا بیان برتری مرردان از نظرر توانرایی
های اجتماعی دانسته است(.خویی)33/1 ،
ج) ا سباب قوام بودن مردان برزنان

عالمه طباطبایی رحمه اهلل میفرماید :قرآن کریم همواره عقل سالم انسان ها را تقویرت مری کنرد ،و
جان

عقل را بر هوای نفس ترجی می دهد،
و عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعدیل نموده ،عنوان پیروی عقل به آن ها داده است ،به

طوری که عقل نیز سرکوب کردن آن مقدار عواطف را جایز نمی داند.
یکی از مراحل تقویت عقل در اسالم این است که احکامی را که تشریع کرده بر اسرا

تقویرت

عقل تشریع کرده و نیز معلوم است که طایفه ی مردان به داشتن عقل نیرومند تر و ضرعف عواطرف،
ممتاز از زنانند و زنان به داشتن عقل کمتر و عواطف بیشتر ممتاز از مرداننرد و اسرالم همرین کرار را
کرده ،و در آیه ای که گذشت فرموده  « :الرجالُ قوّامونَ علی النساء » سرنت رسرول خردا (صرلی اهلل
علیه و آله)نیز در طول زندگیش بر این جریان داشت ،یعنی هرگز زمام هری قرومی را بره دسرت زن
نسپرد و به هی زنی منص

قضا نداد و آنان را برای جنگیدن دعوت نکرد .البته بررای جنگیردن ،نره

صر شرکت در جهاد ،برای خدمت و جراحی و امثال آن .و امام غیر این امور عامه و اجتمراعی ،از
قبیل تعلیم و تعلم و کس  ،پرستاری بیماران و مداوای آنران و امثرال ایرن گونره امرور کره دخالرت
عواطف منافاتی با مفید بودن عمل ندارد ،زنان را از آن منع نفرموده و سیرت نبویره بسریاری از ایرن
کارها را امضا کرد ،آیات قرآن نیز خالی از داللت بر اجازه این گونه کارها برای زنران نیسرت ،چرون
الزمه حریت زن در اراده و عمل شخصی این است که بتواند این گونه کارها را انجام دهد ،چون معنا
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ندارد از ی

طر زنان را در این گونه امور از تحت والیت مردان خارج بداند و ملکیت آنران را در

قبال مردان معتبر بشمارد و از سوی دیگر نهیشان کند.
از این که به نحوی از انحای ملکشان را اداره و اصالح کنند و همچنین معنا ندارد به آنان حق دهد
که برای دفا از خود در محکمه ی شر طرح دعوی کنند و یا شهادت بدهند ،در عین حال از آمدن
در محکمه و حضور نزد والی یا قاضی جلوگیرشان شود و همچنین سایر لوازم استقالل و آزادی.
بلی دامنه ی استقالل و آزادی زنان تا آنجایی گسترده است که به حق شوهر مزاحمرت نداشرته
باشد( .عالمه طباطبایی338/3 ،)1433( ،و)331
آیت اهلل جوادی آملی در مورد سب

قوّام بودن شوهر می فرماید:

خدای سبحان به دو جهت ،قیّم بودن نسبت به امور خانه را بر عهده ی شروهر نهراده
است .1 :توانایی ،صالبت و مدیریت مرد  .2عهده داری تمامی هزینه های اختصاصی
زن و تامین نیازهای منزل ،بنابراین اگر مردی این دو صفت را نداشت یا از دست داد
یا به وظیفه ا

عمل نکرد ،والیتش بر خانواده ،رخت بر می بندد و چنین مردی دیگر

قیّم منزل نخواهد بود.

اگر وضعیت خانواده ای به عکس باشرد؛ یعنری هرو

و ادراک و قردرت تردبیر زنری بریش از

شوهر باشد و امور خانه با بروت یا درآمد زن اداره شود ،دلیلی ندارد که مرد فرمرانروای خرانواده
اللُ....و ِِب ا انفق وا» برای سببیت است؛ یعنی به سب برترری مررد و انفراق
ض لُ ُّ
باشد ،زیرا «با» در «ِِب ا ف َّ
هزینه ها ،او قیّم زن است ،مگر کسی بگوید این حکم ،تعبّد محض و مانند برخی مناس حج (رمی
جمرات) است.

جال عل ی ِه َُّن درج ُ» باشد در مقابلش تعبیرر هرا «و م َّنُ
اگر مبنای قیّومیت مرد ،سوره بقره آیه« 228لِ ِّلر ُِ
ِمقلُ الَّذی علی ِه ُن» یا « ِ
وعاه روه َُّن ِابملع رو » نسا 43و ...نیز وجود دارد .زن و شروهر ،هرر یر حقروقی و
ّ
وظایفی دارند و کلمۀ «درجه» در آیه مزبور دلیل ارز
اجرایی است( .عالمه طباطبایی:1433 ،ج)338 ،3

افزوده وجودی نیست ،بلکره نراظر بره امرور

مورد آیه ی شریفه 43نساء «ا ِّلرجالُ ق ّوامون »...خصوص خانواده است ولی چون تعلیل آن عمومیت
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دارد ،رهبری جامعه را نیز در بر می گیرد ،پس به دلیل برتری تکوینی و طبیعی ،مرد باید والی جامعه
باشد.
تذکّر :دو سب

که برای والیت مرد بر زن در جامعه ذکر شد غیر از دو علت برای قیّم بودن مررد

بر زن در خانواده است .البته یکی از آن دو علت که توانمندی تدبیر و اداره باشد مشترک است ؛ امرا
جریان انفاق مختص به تدبیر منزل است.
خدمت رسانی و امور اجرایی جلوه های گوناگونی دارد ؛ گاهی مردان تواناترنرد و زمرانی زنران
موفّق تر در کشورهایی که نسبت به زنان راه افراط را پیموده اند و هم اکنرون فمنیسرم را پشرت سرر
نهاده و به پست فمنیسم رو کرده و از همۀ امکانات برای بی بند و باری زنان سوء استفاده کررده انرد،
باز نتوانسته اند مدیریت های مهم را بر عهدۀ زنان بگذارند .آنان نیز در میدان واقعیت های اجتماعی
فهمیدند که ماموریت های سنگینی بسان فرماندهی جنگ ،رهبری جامعه و داوری در محاکم جنرایی
از روح لطیف زن ساخته نیست .بدیهی است مناص

اجرایی سب

برتری نزد خدا نیست.

بسا فرمانروای کشوری ،جهنّمی گردد و مرگش مایه آسایش مردم باشد؛ ولی خانم خانه داری که
مخلصانه به تربیت فرزندان همت گماشته است ،مقرَّب و بهشتی باشد و همو اگر هنگام زایمان جان
دهد ،پادا

شهید دارد.

این سخن باطل است که دایرۀ ریاست هر کس بیشتر باشد ،نزد خدا مقرّب تر اسرت ،چنران کره

برخی این گونه می پندارند« :هم احسنُ ااثاث و ِرءاي»(مریم ایه )33نیز وجوب اطاعت از زعیم به این معنا
نیست که او مقرب تر یا سمتش فخرآور است( .ایت اهلل جوادی)333/18 ،)1410( ،
بررسي موضوع نشوز در ايه  33سوره نساء
بررسي واژه نشوز

نشوزهن :نشوز به معنای سرپیچی کم نافرمانی کردن از طاعت است و مرراد از خرو نشروز ،آشرکار
ُّ
شدن نشانه های آن است(راغ

اصفهانی1314( ،ق))803 ،

ابن منظور نشوز را به کراهت داشتن وطل

نافرمانی (استعصای)برهمسریاد می کند .گویا یکی
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از هم سران که از دیگری کراهت دارد وبا بلندشدن درمقام انقیادنکردن وسرکشی از انجام وظرایف
برمی آید(.ابنمنظور1313( ،ق) ،ذیل واژه نشز ،ج ،3ص)318
نشوز برتری و عصیان کردن مرد بر زن ،و زن برمرد است( .قرشی بنایی ،قامو

قرآن)

به هر حال به نظر میرسد در نشوز نوعی استعالی وایستادگی وموضع گیری منفی وسررپیچی
نهفته وسرپیچی نهفته است.
دراصطالح فقه هم ،نشوز بر خروج ونیز خودداری از اطاعرت در امرور واجر

برر همسرران،

اطالق شده است(.عاملی(شهیدبانی)1314( ،ق) ،ج/8ص ،433نجفی1303( ،ق) ،ج/41ص)200
باتوجه به مفهوم لغوی واصطالحی یادشده ،می توان نشوز را خروداری هریر
ادای حقوق طر
تال

دیگر دانست .نقطه مقابل نشوز ،تمکین ودر واقع پذیر

در جهت ادای آن است .بر این اسا

از همسرران از

حقوق طر

مقابرل و

منظور از نشوز زوج ،کراهت او از زندگی با زوجره و

پرهیز از معاشرت نیکو به معنای عام و خوداری از ادای نفقه ،حق قسم ومواقعه میباشد( .بحرانی،
(1330ق) ،ج/23ص ،311فاضل لنکرانی1321( ،ق) ،ص)388
تبیین معنای نشوز

عالمه طباطبایی رحمه اهلل در المیزان پیرامون آیه 43نساء «و َّ
الاتی َتافونُ نشوزه َُّن فعِظوهن» فرموده:
کلمه ی «نشوز» به معنای عصیان و استکبار از اطاعت است و مراد از «خرو نشروز»
این است که عالیم آن به تدریج پیردا شرود و معلروم گرردد کره خرانم مری خواهرد
ناسازگاری کند ،واگردرجمله ی «فعِظوهُن» فای تفرری را آورد و موعظره را نتیجرۀ
تر

از نشوز قرار داد نه از خود نشوز ،شاید برای این بوده که رعایت حال موعظه را

در بین عالجهای سه گانه کرده باشد و بفهماند از میران ایرن سره راه عرالج موعظره
عالجی است که هم در حال نشوز مفید واقع می شود و هم قبل از نشوز.

حاصل کالم ایشان عبارت از این است که:

عالجهای سه گانه همان است که درآیه آمده است« :فعِظوه َُّن واهجروه َُّن فی امل ِ
ضاج ُِ واض ِربُوه َُّن»
این امور سهگانه ،اگرچه با هم ذکر شده است و به وسیله (واو)بعضی بره بعرض دیگرر عطرف
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شده است .اما این امور مترت

بر هم هستند وباید به تدریج صورت گیرد ،یعنی ابتدا موعظره اگرر

فایده نداشت دوری واگر نفعی نداشت ضربه ؛ ودلیل بر تدریجی بودن اینها ایرن اسرت کره ایرن
امور به حس طبع وسایل زجر و منع اسرت کره از ضرعف بره شردت مریباشرد ،و ظراهر جملرۀ
«واهجروه َُّن فی امل ِ
ضاج ُِ» این است که بستر محفوظ باشد.
ولی در بستر با او قهر کند ،مثال در بستر پشت به او کند و یا مالعبه نکند و یا طوری دیگری بری
میلی خود را به او بفهماند،
فاِن اطعتُم فا تبغواعلی ِهن سبِیا  ...یعنی اگردر ابر اعمال آن سه راه عالج ،به اطاعت شرما درآمدنرد،
دیگرعلیه آنان بهانه جویی مکنید ،و با این که اطاعت شما می کنند برای اذیت و آزارشان دنبال بهانه
نگردید ،و در آخر این مطل را تعلیل می کند به این که «اِ َُّن هللاُ ک انُ علیُا کب ریُا» و اعالم می دارد به این
که مقام پروردگارشان علی و کبیر است ،پس از قدرت و تفوقی که بر زنان خود دارند مغرور نشروند
و سوء استفاده ننموده در ابر غرور به آنها ظلم و استعال و استکبار نکنند ،و همواره به یراد علرو مقرام
پروردگارشان باشند(.عالمه طباطبایی ،)1433( ،ج)333/3
آیت اهلل جوادی آملی پیرامون آیۀ مذکور (نساء)43 ،میفرماید:
سربرتافتن همسر از تمکین نسبت به وظایف متقابل همسری را نشروز گوینرد ،مرراد از« خرو
نشوز » آشکار شدن نشانه های نشو زو سرپیچی و نافرمانی کردن از طاعت است .با خو نشروز و
نمایان شدن نشانه های سازگاری ،برای متنبه شدن ،به ترتی

سه مرحله برنامه های اصالحی انجرام

می شود و به دیگرسخن ،وظیفۀ مرد در صورت نشوز زن به ترتی

عبارت است از:

 .1موعظه کردن و پند و اندرز
 .2قهر و هجر و جدایی در بستر و رختخواب به اندازه ای که ابر گذار باشد یا بی نتیجه بودن آن
روشن گردد .این مفارقت یا به روبرگردانیدن مرد در بستر و پشت به همسر با اظهار بیمهری
خوابیدن است یا به خوابیدن در دو رختخواب جداگانه در ی

اتاق یا دو اتاق.

 .4زدن و تنبیه بدنی با آشکار شدن نشوز و عدم تأبیر پند و اندرز و قهر و جدایی بر زن ناشزه.
فق در این گونه موارد ،نه در موارد دیگر؛ و شوهر از باب نهی از منکر همسر

را تنبیه میکند.
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یکی از عناصر محوری همسرداری معاشرت و امساک به معرو یا شری به احسان است و این
دستور هرگز با جرح عاطفه و تحقیر زن سازگار نیست ،بنابراین تنبیره بردنی مزبورنبایرد برر اسرا
و عصبانیت و افراطی بوده و سب

غض

کبودی ،زخم ،خون ریزی و شکستگی گرردد ،بلکره بایرد

تنها به میزان و کیفیتی باشد که تنبّه آور باشد .مراحل یاد شده طبق مرات

نهی از منکر و بره ترتیر

واقعی از خفیف به بقیل و از بقیل به ابقل است و در هر مرحله ای زن از نشروز در آمرد و اطاعرت و
تمکین کرد به مرحله بعدی نوبت نمی رسد؛ حتی اگردر آخرین مرحله ،اطاعت حاصل شد ،بره رخ
کشیدن و زخم زبان و طعنه زدن برای مرد هرگز روا نیست و هی راهی برای آزار همسر

ندارد.

علیهن سبیا» ذیل آیه هشدار می دهد بنگرید خدای علیً و کبیر چگونه
افزون بر صراحت «فا تبغوا َُّ
با خطاهای شما برخورد می کند «ا اُن هللاُ کانُ علیاُ کبریاُ» پس همانگونه که خدای بلند مرتبه و بزرگ برا
اقتدار بی اندازه ا

گنهکار ضعیف را در هر مرحله که متنبه و پشیمان و هدایت شرود مریبخشرد و

سرزنش و عقاب نمی کند ،شما نیز نباید نسبت به فرو دستان از این شیوه فراتر روید .ظاهر آیه ایرن
است که امور یاد شده مترت
خودسری ،احکام مزبور مترت

بر خو نشوزند نه خود نشوز؛ یعنی با ظهور نشرانه هرای نافرمرانی و
می شوند و سرّ آن این است که موعظه جهت ترمیم عالمرت نشروز

راهگشا است و قبل از آنکه به خود نشوز منتهی شود چاره اندیشی شده اسرت( .ایرت اهلل جروادی،
( ،)1410ج)333/18
از بررسی و مقایسه دیدگاه عالمه طباطبای رحمه اهلل و آیت اهلل جوادی آملی پیرامون آیره مرورد
نظربه دست میآید که اعالمه طباطبایی قد سره «الِّرجالُ ق ّوامون علی النساء» را برای بیان احکام مطلق
زن و مرد می داند نه خصوص زن و شوهر ؛ و عموم علت قوّام بودن مرد بر زن را علت نهراده شرده
منحصر در همسر نمی داند بلکه میگوید شامل همه زنان می شود( .عالمه طباطبرایی ،)1433( ،ج3
.)433/
لیکن در تایید وترجی نظر ایت اهلل جوادی باید گفت که این آیه برای بیان احکام مطلق مرد و
زن نیست ،بلکه با توجه به قراین داخلی و خارجی ،این آیه برای بیان احکام زن و شوهر ،و عهده
داری تمامی هزینه های اختصاصی زن و تامین نیازهای منزل «و ِِبا انفقوا من اموامم» واگر زنی به
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معصیت خدا آلوده شد ای در شر ارتکاب گناه قرار گرفت شایسته ترین فرد برای بازداشتن وی از
گناه و امر به معرو و نهی از منکر ،شوهر اوست که وظیفه ی عموم مومنان را او در اینجا برعهده
گرفته است و باید چاره اندیشی کند تا در مرحله ی نخست او را موعظه کند و چنانچه موبر واقع
نشد از او اظهار انزجار کند و در مرحله ی سوم زن را مانند هر معصیت کاری تنبیه بدنی کند .و بر
که از وظایف زوجین در خانواده است پس این تنبیه باید بر اسا

اسا

معاشرت به معرو

غض

و افراطی نباشد و هرگز با جرح عاطفه و تحقیر زن سازگاری ندارد واگر در اخرین مرحله،

طاعت حاصل شد ،مرد حق ندارد همسر

را آزار دهد وطعنه وزخم زبان به او بزند.

هم چنانکه برخی فقها در کتاب های فقهی حق اقامه حدود بر زن را ،در زمان غیبت ،به شوهر به
او داده اند البته مشروط به اینکه مرد عالم به احکام و عرادل باشرد (شررایع االسرالم ،ج ،1ص،412
جواهرالکالم ،ج/21ص) 488
نشوز در کالم فقیهان عبارت است از:
در فقه شیعی ،بح

از تمکین و نشوز ،ضمن بحر

از مهرر ،نفقره و قِسمرم (یکری از واجبرات

شوهر) ذکر می شود.موضو تمکین عنوان مستقلی ندارد.
شیخ طوسی در کتاب مبسوط وخال

(التبیان1301ه.ق) برای نشروز عنروان مسرتقل قررار داده

است و نشوز را مختص به خروج زوج از چیزی که برای او واج

است بیان نموده است.

از زمان محقق حلّی به این سو ،بح های فقهی در این زمینه انسجام بیشرتری یافتره و غالبرا از
تمکین و نشوز در بح

مهر ،نفقه و قسم و نشوز سخن گفته میشود.

محقق در کتاب شرایع االسالم(1433.دانشگاه تهران) آن را خروج از اطاعت معنا کرده و سپس
امارات آن را بیان کرده است.
 .1نشوز هم بر مرد و هم بر زن صرادق اسرت کره مخترار شررایع(ج )2و قواعرد(ج )4اسرت.
صاح

جواهر (1433.ه ق)نشوز را به هر دو صورت یعنی نشوز از طرر

مرد اطالق نموده و آن را خروج هر ی

زن و نشروز از طرر

از زن و شوهر از انجام وظیفه در برابر دیگرری مریدانرد.

عالمه حلّی(ج )4در تعریف نشوز گفته است که «نشوز ،خروج از اطاعت است کره هرم ازجانر
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شوهر حاصل گردد و هم از جان

زوجه» .شهید بانی(.ج1313 ، ،8نیز نشوز را در مرورد زوج بره

کار برده است و آن را عدم انجام حقوق واج

میداند.

 .2امام خمینی "رحمه ا ).1410.("...میفرماید برای ناشزه نفقه نیست و فرقی بین زن مسرلمان
و زن ذمّی نیست.
 .4آیت ا ...سیستانی(1313ق) :نشوز زوجه به این است که زن حقوقی که بر گردنش اسرت را
انجام ندهد .همچنین سید ابوالحسن اصفهانی(1480.

) نیز در وسیله النجات ،نشوز را از طرر

مرد قابل تحقق دانسته است
و نشوز در قانون مدنی نیز مطرح شده مثال در ماده  1108قانون مدنی« :هرگراه زن بردون مرانع
مشرو از وظایف زوجیت امتنا کند مستحق نفقه نخواهد بود».
ماده  1108ر «هرگاه زن بدون مانع مشرو از ادای وظایف زوجیت امتنرا کنرد مسرتحق نفقره
نخواهد بود».
دستآوردها و مسائلي پیرامون آيه 33سوره نساء
الف) مزيّت زن

خدا در این آیه مدیریت خانه را به مرد داده و او را قیّم زن قرار داده است .در مقابل ،به زن هم مزیّت
مادری و تربیت فرزند بخشیده؛ اما برای آنکه مردان مغرور و متکبّر نگردند و نپندارند که مدیر خانه
فالص لِحتُ قنِت ت» زنان صال پیوسرته پیررو
بودن سب تقرّب الی اللّه است ،در بیان مزایای زن فرمود « ّ
پروردگار و به فرمان خدا به پیمان زناشویی و عقد همسری پای بندند و هماره از شوی خود فرمران
می برند.
آری قیّم یا مدیر داخلی خانه بودن ،برای مردان فق وظیفه ای اجرایی است؛ ولری زنران صرال ،
فالصا ُِااتُ قانتات»
حق گرا ،پیوسته در طاعت الهی به سر می برند و قرآن از آنان به عظمت یاد میکند « ُّ
(ایت اهلل جوادی ،)1410( ،ج/18ص) 333
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ب) چارچوب اطاعت از شوهر

اطاعت زن از شوهر ،در خصوص زناشویی واج
مواردی است که دستور

است نه به طور مطلق پیرروی از همسرر تنهرا در

با دین الهی موافق باشد .معیار وجوب اطاعت برای زن ،هماهنگی فرمان

مرد با دین خداست .بنابراین بر زن واج

است درامور زناشویی فرمانبر باشرد و در شرئون زنردگی

خانوادگی ،هرجا و هرکاری که موافق اوامر الهی نباشد ،نباید خواسته شوهر را اطاعت کرد .از سوی
دیگر زن می تواند با شرط ضمن عقد دامنۀ وظرایف خرویش را مقیّرد و محردود و دامنره حقروق و
اختیارات شوهررا کوتاه سازد.
خداوند برای استواری نظام خانواده ،مقررّات وضع می کند و به شوهران در کیفیت معاشرت برا
زنان چنین سفار

می فرماید « و عاشِروهُنَّ بِالمَعرو

»)نساء)11 ،

ج) قیومیّت حکم خدا بر زن نه قیّم بودن مرد بر زن

بوهن» ،قیّومیت حکم خدا بر زن است نه قیّم بودن مرد بر زن ،پس شروهر در ایرن گونره
معنای «فاض ر ُّ
موارد ،از باب نهی از منکر همسر

را تنبیه می کنرد ؛ نره در مروارد دیگرر ،هرر چنرد وی کارهرای

متعار خانه را انجام ندهد.
گفتنی است که تنبیه بدنی نباید افراطی باشد ؛ یعنی سب

زخم ،شکستگی و کبودی گردد ،از این

رو در برخی روایات آمده است با چوب مسواک تنبیه کنند(من ال یحضره الفقیره ،ج :321 ،4مجمرع
البیان ،ج )31 ،3-4ازاین حدی
خود برابر غض

بر می آید که در صورت تجویز زدن ،شوهر حق نردارد بره دلخرواه

و عصبانیت بزند ،بلکه باید به میزان و کیفیتی بزنرد کره تنبّره آور باشرد( .ایرت اهلل

جوادی ،)1410( ،ج ،18ص) 331
از جمله این روایات:

روهن فی املض اج و اض ِربوه َُّن» از امام
فعظوهن و اهج ُّ
ُّ
(مجمع البیان ج  ،2ص  ) 130درتفسیرجمله ی «
جعفر علیه السالم روایت کرده که فرمود :هجر در مضاجع به این است که رختخواب زن برود ،ولری
پشت خود را به او کند و نیز در معنای (زدن ) از آن جناب روایت کرده که باید با مسواک او را زد
و در (کافی ج  ،310/3ذیل ح  ) 2به سند خود از اصبغ بن نباته از آن جناب آورده ،که در نامهای

....................................................... 13فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال نهم ،شماره  ،33بهار 9317

به فرزند

نوشته ،فرمود «اِن امل راهُ رحیان ُ و لیس ت بقهرمان ُ» (زن ریحانه است نه قهرمران ) وهرم چنرین

کالم دیگری که دراین باره از رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) نقل شده که فرمود  :زن لعبت اسرت،
هرکس او را گرفت مراق
میکرد از مردی که همسر

باشند ضایعش نسازد:آری رسرول خردا (صرلی اهلل علیره و آلره) تعجر
را می زند و آنگاه با همان دست با وی معانقه می کند.

و امثال این بیانات در احادی

بسیار زیاد است ،که اگر کسی در آنها دقت کند نظریه اسالم درباره

زنان را درک می کند.
آری این دستور اخالقی پشتوانه ی اجرایی حکم فقهی آیه مورد بحر
اربابی تازیانه ا

اسرت ،چنران کره روزی

را بر افراشت تا بر سر غالم خویش بزند .پیامبر خدا (صل اهلل علیه و آله ) کره وی

را در چنین حالتی مشاهده کرد ،به او فرمود  :بدان بنده ای که تو بر او سلطه داری ،خردایی دارد کره
بیش از تسلّ تو بر او ،بر تو سلطه دارد و هم اکنون نظاره گر توست .آن مرد ترسید و تازیانه را رهرا
کرد( .نهج الفصاحه ،ج)333/1
د) نُشوز مرد و راه خالصي زن

اگر مرد مشکل ساز و ناشز شد ،نباید زن بسروزد و بسرازد .وی مری توانرد بره حراکم شرر رجرو
کند.حاکم عادل ،مرد را موعظه یا به انجام وظیفه وادار می کند و اگر زندگی تحمّل ناپذیر گردد و زن
تقاضای طالق کند و مرد موزیانه خودداری کند ،حاکم شر آن زن را طالق می دهد .فقها بر پایه ی
روایات مربوط به این مباح  ،فرو پرشماری را مطرح کرده اند(..ایت اهلل جروادی ،)1410( ،ج/18
)131
فقیه بزرگوار ،سیّد محمد کاظم طباطبایی رحمه اهلل پس از طرح چند مسئله و نقل روایاتی در این
باره می فرماید:
چنانچه زنی بخواهد با ناداری شوهر بسازد ،زهی فضیلت و صفاست .ولی اگر نخواست بسرازد،
نباید او را وادار کنند که با شقاق مستمر ،دست به گریبان باشد و پیامدهای دشرواری بردتراز طرالق
داشته باشد ،چون شوهر را می توان به طالق واداشت،

وگرنه – به عللی مانند عدم دسترسری بره او –

امام مسلمین می تواند طالق را بر عهده بگیرد ،زیرا حاکم شر در طالق دادن زنی که گرفتار چنرین
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شوهری شده باشد ،نای

امام معصوم علیه السالم است .این در فرضی است که مشکل تنها اقتصادی

باشد ؛ ولی اگر افزون بر فقر خانوادگی ،جوانی زن و زمینه ی آلودگی به فساد هم فراهم باشد ،یقینرا
طالقش جایز است ،بلکه باید او را آزاد کنند تا همسر دیگری برگزیند.
بنابراین اگر شوهر مفقود شود ،زن پس از گزارشی به دادگاه ،چهار سال بررای جسرت و جروی
شوهر مفقود

صبر می کند ؛ ولی زن جوان در طول این چهار سال ،اگر در معرض خطر گناه باشد،

حاکم شر می تواند او را زودتر طالق دهد ،پس زن اسیر شوهر نیست و قیّومیّت شوهر نیز محردود
است.
در صورتی که شوهر هزینه های متعار زندگی همسر

را تامین نکند ،قیّم بودن او نسربت بره

زن با مشکل رو به رو می شود ،و اگر زن با چنان وضعی نساخت و شکایت کرد ،حاکم شر  ،شوهر
را به پرداخت هزینه ها و نهایتا به طالق وا می دارد (یزدی ،ج/3ص)113-113
ه) محدوده ممانعت از خروج زنان از خانه

زن و شوهر حقوق متقابلی دارند که رعایت آنها الزم است از جمله :شوهر حق دارد از بیرون رفتن
همسر

و تما

او با نامحرم جلوگیری کند ولی حق ندارد وی را از تحصیل علم و فراگیری احکام

دین و مسایل شرعی باز دارد ،چون تحصیل علم واج

کفرایی یرا واجر

عینری اسرت ،از ایرن رو

شوهران یا باید اجازه خروج از منزل را برای تحصیل این امرور بره زنران بدهنرد یرا درخانره زمینره
یادگیری آن را فراهم کنند و گرنه در برابر جامعه اسالمی مسئول هستند زیرا امت اسالمی به مدیریت
زنانی نیاز ضروری دارد که بیمارستان ها ،آموزشگاه ها ،آزمایشگاه ها و صدها مراکز علمی و اجرایی
مخصوص زنان را اداره کنند.
مقدمات و شرای رسیدن به چنین مسئولیتی تحصیلی است نه حصرولی ،یعنری بایرد عرده ای از
بانوان به مجامع علمی بروند و این علوم روز را در حد کامل فرا بگیرند و نیازهای جوامع اسرالمی را
برآورند تا زنان مسلمان در انجام دادن این امور نیازمند ارتباط با نامحرم نباشند.
امروزه شبهات فراوانی از طریق تبلیغات رسانه هرا بره افکرار زنران و دخترران مسرلمان هجروم
میآورند که دانستن پاسخ آن ها بر آنان الزم اسرت ،از ایرن رو گراهی بایرد از منرزل خرارج شروند
ودرمراکزعلمی و دینی پاسخ آنها رابشنوند .براین اسا :
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 اوال "مجلس شورای اسالمی ومسئوالن دادگاه مدنی خاص میتوانند دراین زمینه طرح والیحهرا فراهم وقوانینی تصوی

وتدوین کنندتا مشکلی ایجادنشود ،چنانکه پرس از انقرالب اسرالمی برا

تغییراتی در عقدنامه اموری را به عنوان شرط ضمن عقد درآن گنجاندند.
 -بانیا "از آنجا که تامین نیازهای جامعه واج

کفایی است ،عده ای باید شرای آن را تحصریل

کنند تا در امت اسالمی خال شر رخ ندهد و نمی توان گفت مسئله درمان و مانند آن با ضررورت
حل می شود زیرا می توان جلوی اصل ضرورت را گرفت پس چرا از براب ضررورت کرار خرال
اجازه داده شود ،بنابراین مردها  -اعم از همسر و پدر و برادر ،در این گونه موارد حق ندارند ممانعت
کنند و اگر جلوگیری کنند و خال شرعی پدید آید ،آنان مسئول و معاق

هستند (تسنیم)133/ 18 ،

نتیجهگیری
از دیدگاه اندیشوران و مفسران ؛ حد و مرز قیومیت ،متفاوت است ،عرده ای ایرن مسرئولیت را در
چارچوب زندگی زناشویی محدود کرده اند و جمعی دیگر ،دامنه آن را گستر
ی ابعادی که زندگی زن و مرد را به هم پیوند می دهد؛ جاری دانسته
بر اسا

داده اند و به همه

اند.

تحقیق صورت گرفته توس محقق پیرامون آیه "الرجالُقوامونُعل یُالنس اء … " قیومیرت

صرفا به زندگی زناشویی محدود است و سایر شرئونات زنردگی زن از جملره شرئون اجتمراعی را
شامل نمی شود .این نتیجه گیری از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی حف اهلل نیز مورد تایید است.
به دالیل ذیل می توان گفت که سرپرستی مرد ،محدود به زندگی خرانوادگی اسرت و مشرمول
حوزه های مختلف از جمله اجتماعی نیست:
شان نزول آیه در خصوص مسایل خانوادگی است .سیاق آیه نیز در مورد مسرایل خرانوادگی و
زناشویی است ،آیات حقوق مالی و خانوادگی زن را مطررح و رعایرت احتررام بره ایرن حقروق را
توصیه نموده است .ذیل آیه نیز در مورد ویژگیهای همسران شایسته و درمان نشوز زنان ناسازگار
از سوی شوهرانشان است( .محمد با تراجی ،المرراه فری القررآن والسرنه ،ص  222و محمرد تقری
جعفری ،ترجمه وتفسیرنهج البالغه ،ج  /11ص)231
هر دو علت "قوامیت" کره در آیره آمرده اسرتِ" :ب اُفض لُهللاُبعض همُعل یُبع ض" و "ِب اُانفق واُم نُ
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ام وامم" با هم اسا

حکم بر قوام بودن است .از این رو نمی توان علت نخست را مستقل دانسرت

و آن را تعمیم داد؛ زیرا قبول عمومیت این علت که سب

تسل مرد بر همه زنان در تمامی مروارد

است ،مستلزم تخصیص اکثر است و پذیرفتنی نیست( .محمد مهدی شمس الدین ،مسرایل حرجره
فی فقه المراه ،ص)31
با توجه به موارد فوق ،حق سرپرستی مرد بر زن ،منحصر به زندگی زناشرویی اسرت و برترری
مرد بر زن در این دایره ،ناشی از مسئولیتی است که در چارچوب محدودی معین شده و نمی توان
آن را به دیگر موارد سریان و تعمیم

داد.

اما نشوز که عدم انجام وظایف هر ی

ازهمسران در مقابل دیگری می باشد در مرات

برخورد

با زن ناشزه اگر یا موعظه زن از گناه «نُشوز» دست کشید ،نوبت به هجر نمی رسد و چنانچه با هجرر
و قهر ،تمکین میسّر شد ،نیازی به تنبیه بدنی نیست ؛ حتی اگر در آخرین مرحله ،اطاعت حاصل شد،
به رخ کشیدن گذشته و زخم زبان و طعنه زدن باری مرد هرگز روا نیسرت و هری راهری بررای آزار
همسر

ندارد.

اگر گنهکاری با موعظه الهی هدایت شود ،خداوند او را بخشیده و عقاب نمی کند و اگر ادامه داد
و به حالت تعدّی و طغیان رسید ولی پس از آن با تنبیه الهی آگاه و پشیمان شد ،باز او را میبخشد و
سرزنش نمی کند .رفتار خدای بلند مرتبه و بزرگ – با اقتدار بی اندازه ا

– با گنهکاران ضعیف این

گونه است ،پس شما نیز نباید نسبت به فرودستان ،از این شیوه ،فراتر رویردو .وبررای از برین برردن
نشوز وتحکیم خانواده هاباال بردن ایمان و اخالق انها ورجو بره اسراتیدفن وتصروی
سوی مجلس شورای اسالمی ودادگاه مدنی خاص پیشنهاد می شود.

قروانینی از
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