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  چكيده

 يگـر بر انسـان د  يانسان ي عدم سلطه ،و اصل باشد مياز آن خداوند متعال  يتبا آنكه حاكم
 يـت، زوج ي در رابطـه  يقـانون مـدن   1105 ي سـوره نسـاء و مـاده    34 ي يـه موجـب آ هباما است، 

حد و مـرز شـوهر بـر     يب يسلطه و حكمران يبه معنا يازامت ين؛ اما اباشد مياز آن شوهر  ياستر
الرجال قوامـون  ( يرمقصود از تعب«: اندداشته ياناز فقها ب ياري، همانگونه كه بسيستن ودهمسر خ

واحـد و مـنظم بـا توجـه بـه       يبلكـه منظـور رهبـر    يست،ن ياستبداد، اجحاف و تعد) النساء يعل
و قواعـد   ياخالقـ  ي يـه اصـول اول براسـاس  ضـمن آنكـه   . »الزم است يهاها و مشورتيتمسئول

 يـك اول  ي مـرد در وهلـه   يـت و قوام ياسـت گفـت، ر تـوان   مـي  )الضـرر  ي قاعـده ( يمسلم فقه
امكانـات و   يبرتر و دارا يتموقع يكصورت  بعد به ي و در مرحله شده يتلق يفهو وظ يتمسئول
مـورد توجـه قـرار     ،يتمسـئول  يـن از ا يناشـ  يفبـه وظـا   يدنبخش يتفعل منظور به يژهو ياراتاخت
 اجحـاف بـر زن و   يزمـرد و دسـتاو   يلتكمـال و فضـ   ي يـه اه مايچگـ شـوهر ه  ياستو ر يردگ يم

 يطشرا يستيبا يتمسئول يندار شدن ا عهده يو مرد برا يستاو ن يكرامت انسان ارزش و يكاست
  . باشدداشته  يو اوصاف

  
  تأديب ،تمكين ،زوجه ،رياست زوج ،قواميت :كليد واژگان

                                                      
 نويسنده مسئول( يدانشگاه عالمه طباطبائ ياسيدانشكده حقوق و علوم س ياراستاد(   

Email: fa.parvin@gmail.com 
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  مقدمه 
از مسائل محوري و مهم حقوق خانواده كه كمتر مورد عنايت واقع شده، رياست مرد بر 

ا مسـتنبط از  كه بـه ماننـد بسـياري ديگـر از موضـوعات حقـوقي كشـور مـ         باشد ميخانواده 
  . استشريعت اسالم 

  : فرمايدنساء مي ي سوره 34 ي خداوند متعال در آيه
اهللا بعضـهم علـي بعـض و بمـا انفقـوا مـن امـوالهم        الرجال قوامون علي النساء بما فضـل  «

ــ  ــات حافظــات للغي ــي تخــافون نشــوزهن فعظــوهن    بفالصــالحات قانت ــاحفظ اهللا والالت بم
 واهجروهن في المضاجع واضـربوهن فـإن اطعـنكم فالتبغـوا علـيهن سـبيال ان اهللا كـان عليـاً        

 .»كبيرا

اوند براي بعضي نسبت بـه  هايي كه خدخاطر برتري و نگهبان زنانند، به مردان سرپرست«
كننـد و زنـان صـالح،    هايي كـه از اموالشـان مـي   خاطر انفاق داده است و بهار بعضي ديگر قر

اند و در غياب همسران خود اسرار و حقوق او را در مقابل حقـوقي  زناني هستند كه متواضع
از سركشـي و  را كـه   يكنند و اما آن دسته از زنـان كه خداوند براي آنان قرار داده حفظ مي
 كنيـد ها دوري واقع نشد در بستر از آن اثرگذاراگر مخالفتشان بيم داريد پند و اندرز دهيد و 

آنها را تنبيه كنيد و اگر از شما پيروي ) و اگر هيچ راهي جز شدت عمل نسبت به آنها نبود(
 »گ اسـت يد و بدانيد خداوند بلندمرتبه و بـزر يكردند، راهي براي تعدي و ظلم بر آنان نجو

 3ج 1385و ديگـران،   مكارم شـيرازي (  )هاستت خداوند باالترين و برترين قدرتو قدر(
  . )411 ص

در روابـط  «: داشته اسـت  يانقانون باين  1105 ي تنها در ماده گذارقانوندر قانون مدني، 
 يزها و نيژگيو و يطبدون آنكه به شرا »شوهر است يصبر خانواده از خصا ياستر ين،زوج

باشـد كـه    هـم مـي  و شـايد بـه همـين     باشـد  كرده يااشارهترين  كوچكگستره و قلمرو آن 
نگرند يا به سهولت از كنار آن ترديد يا انتقاد به اين ماده مي ي با ديده نظران حقوقي صاحب

شـعاري و   ي جنبـه  ي يادشـده  گذرند كه اين وضعيت در مجموع موجـب شـده تـا مـاده    مي
بـه آن  دانـان نيـز ايـن موضـوع كمتـر بررسـي و        حقوق و در آثار ردخود بگي غيركاربردي به

استناد اصل چهـارم واصـل يكصـد و شصـت و     ه شود ببالتبع باعث مي ، كهه استشدتوجه 
رياست مرد بر خانواده به منابع معتبـر فقهـي    ي لهأهفتم قانون اساسي براي تبيين و تشريح مس

نسـاء كـه منبـع اصـلي      ي سـوره  34 ي ديگر آيـه د؛ از سوي كرو آراء و نظرات فقها مراجعه 
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و  بودهباشد، از بحث برانگيزترين آيات قرآن كريم فقهي، بحث رياست مرد بر خانواده مي
رياسـت   ي مسـأله واسـطه و مسـتقيم بـه    صورت مستقل و بي كمتر به فقها دليلشايد به همين 

اند و اين بحث در بين آراء و نظـرات فقهـا   ، پرداختهاستج اصلي اين آيه تخانواده كه مستن
صـورت پراكنـده و گـذرا در مباحـث      نـدارد و فقيهـان بـه   خـود را   جايگاه ويژه و مختص به

بحث رياسـت مـرد بـر    ه اين دليل و شايد باند  هايي كرده هاشاربه آن ... نكاح، طالق، قضا و 
نقـش   بـاوجود تـا   دهشـ  يشخصـ  هاي برداشتء وسو اي افكار افراطي دستاويز پارهخانواده 

د شـو او تحميـل   رهاي ناروايي باي، مهم و حساس زن در خانواده و اجتماع، محدوديتپايه
آفـرين اسـالم رونـق يافتـه      كه اينگونه جريانات در مكتـب عـدالت   داردو جاي بسي تأسف 

افــراط يــا تفريطــي در حقــوق زن  ،اگــر بعضــي از مســلمانان در عمــلدر حــالي كــه  .اســت
زيـرا آنچـه در جامعـه در مـورد      ؛حساب اسالم يا قانون نوشـت  توان آنها را بهنمي ند،كن مي

منطبق بر حكم باشد يا  امكان داردو موضوع  استموضوع  ،دشوحقوق زن و مرد انجام مي
ده اسـت بـا   شـ حكم كه توسط شـريعت اسـالم و قـانون بيـان      ي كه رابطه ه آن دليلب .نباشد

؛ داردعمـوم و خصـوص مطلـق     ي باشـد، يـك رابطـه   مـي  موضوع كه مصاديق افراد جامعـه 
پـس   ،باشدمي فراگير ي داخل در حكم است و حكم قاعدهبوده و موضوع، موارد متعددي 

در نتيجـه  . تواند در صحت حكم اختالل ايجاد كندنقض تعدادي از موضوعات حكم، نمي
 ،شـود نـان مشـاهده مـي   اي نسبت به حقـوق ز اگر در جامعه اعمال غيرعادالنه و غير منصفانه

  . وارد شود اي اسالم خدشه ي حكم عادالنهبر نبايد به اعتبار عمل اشتباه مسلمانان، 
رياسـت مـرد    ي سوره نساء و دامنه 34پيرامون آيه  ،از سوي ديگر در بين فقها و مفسران

و  »الرجـال «در  »ال«اختالف نظر وجود دارد؛ گروهي از فقها مانند شيخ طوسـي   ،بر خانواده
جـنس  ، دند كه رجال و نساء در اين آيهكراند و به تبع آن بيان جنس دانسته »ال«را  »النساء«

زيـرا   ؛پس مردان نسبت به تأديـب و تـدبير امـور زنـان قـيم آناننـد      دارد زن و مرد را در نظر 
، 3، ج1389شـيخ طوسـي،  (خداوند مردان را از عقل و رأي نسبت به زنان فزوني داده است 

پس از آن كه خداونـد متعـال فضـل    «: دارد شيخ طبرسي نيز در تفسير آيه بيان مي .)189ص
مردان را بر زنان بيان فرمود بـه دنبـال آن برتـري و اولويـت آنهـا را در قيـام بـر امـور زنـان          

مردان قوام بر زنان هستند يعني مسلط بر آناننـد در تـدبير و تأديـب و    : گوشزد كرد و فرمود
توان گفت اين گروه از فقها معتقدند كه ايـن آيـه   پس مي) 79،ص 3،ج1415طبرسي، ( »...

  .درصدد بيان برتري و حاكميت كلي تماميه مردان بر تماميه زنان است
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باشد،  صرفاً پيرامون قواميت و رياست شوهر بر زن مييادشده  ي آيهمعتقدند گروه دوم 
واميت مرد بر زن در اسالم ثابت نشده ق«: نويسد به مانند آيت اهللا حائري كه در اين مورد مي

است، از اين رو برادر بر خواهر خود قواميت ندارد و اين قواميت تنها در زنـدگي زناشـويي   
رسـد كـه خداونـد ايـن     و بـه نظـر مـي    ردوجود دارد كه مرد رياست خـانواده را برعهـده دا  

ايـن سـلطه نسـبت بـه     ه دهـد كـ   و نشان ميدانسته ) فضل و انفاق(قواميت را معلول دو علت 
و تنها در جايي اين قواميت هست كه اين دو شرط باشـد   بودهزنان ن ي مردان بر كليه ي كليه

اهللا  آيــت .)76ص ،1415 حــائري،(» و ايـن دو شــرط نيــز در زنــدگي زناشــويي وجــود دارد 
نف عنـوان دو صـ   بايد دانست آنجا كه زن و مرد بـه «: نويسدباره ميجوادي آملي نيز در اين

هرگز مرد قوام و قيم زن و نيز زن تحت قيمومت مرد نيست، بلكه قيمومت ، شوندمطرح مي
صرفاً مربوط بـه زن   )الرجال قوامون علي النساء( ي زن و شوهر است و آيه ي در مورد رابطه

رسـد  نظـر مـي  بـه  .)325، ص1387جـوادي آملـي،   ( »شوهر است نه زنان در مقابل مـردان  و
هـاي موجـود در آن كـه پيرامـون     گروه نخست با توجه به فضاي آيه و قرينهديدگاه فقهاي 
دشوار و نامـأنوس و   »بما أنفقوا من أموالهم«ويژه با وجود عبارت  ، بهباشد ميروابط زوجين 

زن و  ي آيـه را مربـوط بـه رابطـه     ،غيرقابل پذيرش باشد، از همين رو بيشـتر فقهـا و مفسـران   
جنس مردان بـر زنـان برتـري و     ،هاي گروه دومها و استداللگاهاند و طبق ديدشوهر دانسته

  . دارندي قواميت و رياست يزناشو ي سلطه ندارند و تنها شوهران بر زنان در رابطه

 شرايط زوج  براي رياست خانواده

ــت، مــي   ــن موقعي ــراي تصــدي اي ــان شــرايط الزم ب ــراي   در بي ــرد ب ــوان گفــت كــه م ت
شـرايط   داشـتن به مانند هر مسئوليت و تكليف ديگـري، ضـمن    دارشدن اين مسئوليت عهده
بايست از صالحيت و توانمنـدي اخالقـي الزمـه    مي) و بلوغ و رشد 1اهليت(تكليف  ي عامه

                                                      
  :اندهكردنويسندگان حقوق مدني اهليت را در دو قسم مطرح . 1

اهليت تملك ) 203،ص1،ج1376،يامام(كه به اهليت تمتع ) قانون مدني 956ماده (صالحيت دارا شدن حق  .1
البته . ناميده شده است) 740ص، 1 ، ج1378، يلنگرود يجعفر( و اهليت استحقاق) 2، ص2، ج1376،يانكاتوز(

مبناي . اندياد كرده) 266،ص1، ج1952،يالسنهور( »اهليه الوجوب«حقوقدانان عرب زبان نيز از آن با اصطالح 
از اين اهليت ) قانون مدني 957ماده (اين اهليت، انسان بودن است و حتي حمل مشروط بر زنده متولد شدنش 

 .ار خواهد بود و اصل همواره بر صالحيت داراشدن حق و اهليت تمتع استبرخورد

) 204، ص1ج،1376،يامام( كه در حقوق ايران به آن اهليت استيفا) قانون مدني 958ماده (صالحيت اعمال حق  .2
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و در قـوانين و مقـررات    مند باشد، هرچند كـه ايـن شـرط در متـون فقهـي و روايـي      نيز بهره
هـر   )205ص ،1370،محمـدي ( تالزم عقل و شرع ي ه است؛ لكن بر مبناي قاعدهشدمطرح ن

بـديهيات عقلـي و   شـرع نيـز آن را تأييـد خواهـد كـرد و از       ،آنچه كه عقل بدان حكم كند
را سرپرسـت هـر اجتمـاعي بايـد صـالحيت اخالقـي الزم        بـوده و عقال و خردمندان  ي سيره

تعددي اسـت  خاص مشتمل بر موارد م توان گفت اين صالحيت و شرايطمي كهداشته باشد 
و عملي به احكام ديني، وجود حسـن تـدبير در    ايي از اين موارد، پايبندي عقيدهاكه نمونه

هــاي اجتمــاعي بــه ماننــد حســن شــهرت و هــا و شايســتگيامــور مــديريتي، داشــتن ويژگــي
خوش خلقي و) بلوغ فكري(اخالقي  و رفتاري  شايستگي الزم داشتنامانتداري و در نهايت 

  . باشد مي
توان گفت به حكم عقل و شرع مرد خانواده بايستي با اخالقي شايسته و رفتاري ميپس 

مديريت، حمايت و خدمت به همسر خود و رفع نيازهاي  برايخويش  موقعيتنمونه از اين 
مادي و معنوي وي بهره گيرد و به مانند سپري محكم و سدي آهنـين در برابـر مشـكالت و    

 .هاي پيش روي او باشدناماليمت

  رياست شوهر بر زن ي دامنه
 ي قواميـت شـوهر بـر زوجـه در محـدوده     رياسـت مـرد بـر زن و     ،دشـ طوركه بيان همان

 ي ايجـاد علقـه   ي باشـد و رياسـت او در نتيجـه   خـانواده مـي   ي زندگي زناشويي و در حيطـه 
تـر   و حفظ مصالح و آرامش اين نهاد از هر امر ديگري مهم بودهزوجيت و تشكيل خانواده 

مطلق و فرد ديگر فرمانبر  ي پس اگر قرار باشد فردي در اين اجتماع كوچك فرمانده است،
پـس بايسـتي    ،حيات اين اجتماع با مشكل مواجه خواهـد شـد   ي صرف باشد، وجود و ادامه

  .شدبراي رياست مرد بر خانواده حدود و مرزي قائل 

                                                                                                                             
» اهليه االداء«شود و حقوقدانان عرب به اين اهليت گفته مي) 3، ص2،ج1376،يانكاتوز(يا اهليت تصرف 

 .گويندمي) 268ص ،1ج ،1952 ،يلسنهورا(

از نظر استعمال، كثرت و غلبه دارد و هنگامي كه اهليت به ) اهليت استيفا(در متون حقوقي اهليت اعمال و اجراي حق 
 212و  211، 210گونه كه در قانون مدني در مواد شود منظور، اهليت اجراي حق است؛ همانطور مطلق استعمال مي

  .گذار بوده استيكي از شرايط اساسي معامالت ذكر شده است، معناي اهليت اجراي حق مدنظر قانون اهليت به عنوان
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مسـائل ديگـر،   بسـياري از  د رياسـت مـرد بـر خـانواده ماننـ      ي در بين فقها در تعيين دامنه
. كـرد توان آراء و نظرات آنان را در دو گروه عمـده بيـان   البته مي ،اختالف نظر وجود دارد

گروهي  اند وگروهي از فقها قلمرو رياست شوهر بر زن را محدود به روابط زناشويي دانسته
زوجيـت و امـور    ي صورت عام دانسته و آن را مقيد به رابطه ديگر رياست شوهر بر زن را به

اندكه بـه   هاي خاص خود را مدنظر داشتههر كدام نيز داليل و استدالل و دانندزناشويي نمي
  . پردازيم يادشده ميبيان آراء و نظرات هر يك از دو گروه 

  زوجيت ي منحصر در رابطه
ترين دليل و مدرك شرعي براي رياست شوهر بر  مهم، گروهي از فقها با استناد به آنكه

باشد و تكليـف انفـاق زوج   سوره نساء، انفاق زن توسط شوهرش مي 34همسرش، طبق آيه 
، دشـو زوج ايجاد مـي  ي زوجيت، بر ذمه ي اش صرفاً در صورت وجود رابطهنسبت به زوجه

جمله عالمه طباطبايي  اند؛ منقلمرو رياست شوهر بر زن را محدود به روابط زناشويي دانسته
اي نيسـت كـه اراده و تصـرف زن را در    قواميت مرد بر همسرش به گونه « :اند كه بيان داشته

ملك خويش سلب كند يا زن را از استقالل و حفظ حقوق اجتماعي و فردي خـود و دفـاع   
از آن باز دارد، بلكه معني آن اين است كه چون مرد در مقابل تمتع خود از زن، مـالي را بـه   

ربوط به تمتـع مـرد اسـت مطيـع وي باشـد و در غيـاب       او مي پردازد، زن نيز بايد در آنچه م
  .)344، ص4ج ،1402 طباطبايي،( »شوهر حافظ ناموس او باشد

برخي مصـداق رياسـت مـرد بـر زن را توسـعه      « :نويسدباره مي عالمه فضل اهللا نيز در اين
د و شـو طوري كه مرد قائم به كارها و امور مختلف زن  دهند تا شامل هر چيزي بشود، به مي

رياست در مفهوم و نظر ما شـامل   امازن هيچ واليت و رياستي بر امور خويش نداشته باشد، 
 فضـل اهللا، ( »همسـري اسـت   ي زوجيـت و رابطـه   ي شود، بلكه مختص به دايرههر چيزي نمي

اسـالم بـر زن فـرض نكـرده كـه از شـوهر       «: نويسدايشان در جاي ديگر مي .)113، ص1421
اي كـه تفكـر و خواسـت او در زنـدگي خصوصـي و      گونـه  هطور مطلـق اطاعـت كنـد، بـ     به

گذار نيز به تبعيت از  توان گفت قانونمي .)91ص ،1420 فضل اهللا،( »ش مختل شودا اجتماعي
در روابـط زوجـين   «: قـانون مـدني مقـرر كـرده اسـت      1105اين گروه از فقها، در ماده  نظر

صـراحت رياسـت مـرد بـر      پس قانون مدني بـه  »باشد ميرياست خانواده از خصايص شوهر 
گذار مـا   قانونرسد اين ديدگاه كه به نظر مي كرده وزوجيت  ي خانواده را محدود به رابطه

فردي بر ديگـري سـازگار    ي است بيشتر با اصل آزادي اراده و عدم سلطهنيز آن را پذيرفته 
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ا ايـن همـه، گروهـي از فقهـا و     بـ امـا   .كنـد يد مييو از سوي ديگر عقل نيز آن را تأ باشد مي
زوجيت و  ي رابطه صورت عام دانسته و آن را مقيد به رياست شوهر بر زن را به ،انديشمندان

دانند و حتي گروهي از مفسران پا را فراتر گذاشـته و قواميـت مـرد را بـه     امور زناشويي نمي
 .اندحكومت والي و حكمراني مطلق مردان بر زنان دانسته

  صورت مطلق به رياست زوج
دانند، ست عام و مطلق در تمامي امور ميگروهي از فقها قواميت مرد بر همسرش را ريا

منظـور  «: كنـد مـي  بيانسوره نساء  34كه در تفسير آيه ) مفسر اهل سنت(جمله زمخشري  از
 الزمخشـري، ( »كنند رند و آنان را امر و نهي ميكامل دا ي آن است كه مردان بر زنان سيطره

مـردان امـور   « :كنـد اهللا مقدس اردبيلي نيز در اين مورد بيان مي و آيت) 495ص ،1ج ،1415
 مقـدس اردبيلـي،  (» عهده دارند و بر آنـان هماننـد والـي بـر رعيـت تسـلط دارنـد       ه زنان را ب

كـه معتقـد بـه وجـوب      باشـد  مـي ي يمرحوم صاحب جواهر نيز از فقهـا  .)678ص ش،1378
او  از حقوق شوهر بر زن ايـن اسـت كـه زن از   «: گويد مي و بودهاطاعت مطلق زن از شوهر 

ايشان در اين باب به برخـي   .)147ص ،31، ج1398 النجفي،( »د و نافرماني نكندكناطاعت 
بدين مضمون كه روا نيسـت   )ص( جمله، روايتي از پيامبر اكرماز اند از روايات اشاره داشته

بـود هـر آينـه زن بـه سـجده بـر       مـر جـايز مـي   انساني بر انسان ديگر سجده كند و اگر ايـن ا 
و روايـت   )397ص ،71، ج1374و المجلسـي،   146پيشـين، ص ( گشـت شوهرش مأمور مي

، 1398 الحرّالعـاملي، ( داري وي به بهترين وجه استديگري با اين مفاد كه جهاد زن، شوهر
جنسـي   ي تمكين و اجابـت خواسـته   ضرورتهمچنين روايتي كه داللت بر  ؛)15ص ،11ج

و رواياتي كه عتق، صدقه، هبه و نـذر زن   )112ص ،14، ج1398 الحرّ العاملي،( شوهر دارد
ايـن  رسـد برخـي از    نظـر مـي   بـه  البتـه  .)113ص پيشـين، ( دانـد  شوهر مي ي را منوط به اجازه
 ضـرورت بعضي تكاليف شـرعي هسـتند كـه ارتبـاطي بـه رياسـت شـوهر و         رروايات ناظر ب
، ماننـد آنكـه زن حـق    باشـند بر مبناي احكام و تكـاليف شـرعي مـي    و ندارند اطاعت از وي

بعضـي  آنچـه از   د و همچنـين ندارد از اموال شوهر بي اذن وي، صدقه دهد يا نذر و هبه كنـ 
و اگـر زن بخواهـد    بـوده شوهر  د، اطاعت كامل زن در حق استمتاعشويبرداشت م ياتروا
كـه   شـوهرش اسـت   يتاجازه و رضا يازمنداز خانه خارج شود، ن يامورد امتناع كند  يندر ا

و بـا آنكـه بعضـي از     شـود  مـي بررسي  در مباحث آتي طي بحث خروج از منزل زن تبيين و
كه در  يياهللا خو يتآ جملهاز ند، هستبه رياست مطلق شوهر بر زن  فقهاي معاصر هم معتقد
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 و باشـد يبـر زنـان مـ    انمرد مطلق يقدم و برترت ياندر مقام ب يهآ ينا«: دنكنيم بيانباره  اين
 ؛)464ص ،1ج ،1416 خويي و تبريزي،(» .باشنديم يشدار حقوق همسران خومردان عهده

 ي،و اطاعت كامـل زن از و  يمطلق شوهر بر زن و فرمانبر ياستر يرشپذرسد نظر مي بهاما 
رابطـه   ي شـوهر صـرفاً در محـدوده    ياسـت گفـت ر  يـد و با بـوده فاقد وجاهت و اعتبار الزم 

 ياز فقهـا  همچنان كه يكـي  امور توسعه داد، يقلمرو آن را به تمام يستياست و نبا يتزوج
مـردان بـر زنـان     يمومتبر ق يهنظر من در تمسك آ به«: دارد يم يانمورد ب يندر ا نيز معاصر

شاهد آنست كه مراد آن  ياقس ينو همچن يهشأن نزول آ يراز ؛طور عام اشكال وجود دارد به
اهللا  عالمه فضلو ) 349ص ،1408 منتظري،(» است انمردان نسبت به همسرانش يمومتفقط ق

زن و مسـئول در   يمو قـ  يمـرد را ولـ   يـه آ ينمعتقدند ا يبرخ«: دارد يم يانمورد ب يندر ا يزن
مـرد   يـت اماز قو يـه آ يـن كـه ا  يم، ما معتقديستن يننظر ما چن به اماامور زن قرار داده است، 
آن را  لـت كه بالفاصـله ع  يرا، زيدگويسخن م ييزناشو يزندگ ي نسبت به زن در محدوده

 يدر زنـدگ  يريتو مـد  يسلطه، سرپرست ي درباره ياناز ابتدا تا پا يهآ يندارد و ايم يانب يزن
البته پـذيرفتن رياسـت مـرد صـرفاً در     ). 17ص ،1421 فضل اهللا،(» يدگو يمسخن  ييزناشو
در مـورد   زناشـويي اين معنا نيست كه زن صرفاً بايستي بـه ايفـاي وظـايف     به زناشوييامور 

همسرش بپردازد و در ساير مسائل خـانواده، مـديريت مـرد را نپـذيرد، بلكـه همانگونـه كـه        
بر تمكين خاص، سرپرسـتي و   افزونالزم است كه زن  ،انددانان بيان داشته بسياري از حقوق

ئل خانواده و امور فرزندان بپذيرد و حتي نظارت شوهر بر اعمال و مديريت شوهر را در مسا
هاي خويش را تا آن حدي كه به شئون زندگي زناشويي و مصالح خانواده مربـوط  معاشرت

 و 22ص ،1ج ،1372 كاتوزيـان، ( »تمكـين عـام  «دانـان از آن بـه    د كه حقوقكناست، قبول 
كه تمكـين عـام بـه معنـي      د گفتباي امااند؛ تعبير كرده) 133ش، ص1378 صفائي و امامي،

بـر شـئون    افـزون و همـواره بايسـتي   يسـت  اطاعت مطلق و بي چـون و چـراي زن از شـوهر ن   
و مديريت و رياست مرد  هتوجه شدزن خانه  ويژه بهمصلحت خانواده، به زندگي زناشويي، 

 . شودانواده هاي مشروع و استقالل اعضاي خبر خانواده نبايستي معترض حقوق و آزادي

 آثار فقهي حقوقي رياست زوج

 ي رياست مرد بر همسر خويش و توجه بـه ايـن نكتـه    ي پس از تشريح قلمرو و محدوده
به بيان آثار رياست تي ، بايساستزوجيت  ي القاعده در حدود رابطه مهم كه رياست او علي

مـور غيـر مـالي قابـل     توان گفت، اين آثار در دو قسم امور مالي و اطوركلي ميبه .پرداخت
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اي به ارتبـاط رياسـت مـرد بـا امـور      در اين مجال ابتدا اشاره بوده وتصور و بحث و بررسي 
تشريح و را مالي زوجه خواهيم داشت و سپس رياست مرد در ارتباط با امور غيرمالي زوجه 

  . كنيم ميبيان 

  امور مالي زوجه
است و خداوند  »الل مالي زوجهاستق«زوجيت، اصل  ي در بحث امور مالي زن در رابطه

للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب ممـا  ... « :مباركه نساء مي فرمايد سوره 32در آيه 
آنچه  اي است و براي زنان نيز ازاند، بهرهدست آورده مردان را از آنچه به... «، »...اكتسبن و 

  .»...اي است و اند، بهرهدست آورده به
النـاس مسـلطون علـي    «برطبق نظر دين مبـين اسـالم، مردمـان بـر مـال خـويش مسـلطند        

الحـرّ  ( سـت، واحترام مال مسلمان مانند احترام خون ا »حرمت مال المومن كدمه«و  »اموالهم
كه مـردم اعـم از    شدهكه در قواعد و اصول مسلم فقهي بيان  )138ص ،2ج ،1398العاملي، 

صـرفاً در بـاب حـق     يادشده ي توان گفت، ادلهت است كه ميند و از اين جههستمرد و زن 
توانـد در  باشد و زن شـوهردار بـا اسـتقالل و آزادي كامـل مـي     تصرف مرد در اموالش نمي

مسائل مالي و اقتصادي خويش هرگونه دخل و تصـرفي داشـته باشـد، بـدون آنكـه نيازمنـد       
دست آمده  قبل از ازدواج به كسب رضايت و موافقت شوهرش باشد، اعم از اينكه اموال او

 صـورت قهـري و از   و يا آنكه بعد از آن و همچنين تفاوتي ندارد كه كسـب امـوال بـه   باشد 
  .)317ص ش،1372محقق داماد، ( صورت اختياري باشدطريق ارث باشد و يا آنكه به

 1118ماده  ؛باشددر حقوق ايران نيز به پيروي از فقه اسالمي، زن از نظر مالي مستقل مي
تواند در دارايي خـود هرگونـه تصـرفي را    زن مستقالً مي« :نويسدباره مي قانون مدني در اين

دهـد و زن  پس اموال زن و شـوهر، دارايـي مشـتركي را تشـكيل نمـي      .»خواهد بكندكه مي
تواند در اموال خويش، آزادانه هرگونه عمل مادي يا حقوقي انجام دهد و شوهر نيز بايد  مي

اي در امـوال و دارايـي زن نـدارد    رسميت بشناسد و حق هيچگونـه مداخلـه   را بهاين حق زن 
صـفائي و  (» كنـد رياست مرد بر خانواده اختياراتي براي او در اين زمينه ايجاد نمي«زيرا كه 
اين در حالي است كه تا چندي پـيش در حقـوق بسـياري از     .)135 و134، ص1378 امامي،

سـه زن در برابـر شـوهر فاقـد اسـتقالل مـالي بـود و پـس از         كشورهاي اروپايي از جمله فران
به نقـل  (شد گرفت و از تصرف در اموال خود منع ميمحجوران قرار مي ي ازدواج در زمره

تـدريج در قـوانين كشـورها     اما از اواخر قرن نوزدهم به) 187 و 186ص ش،1355صدر،  از
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حقوق اين كشورها زن و شوهر به  هنوز هم در اماتجديدنظر شد و زن استقالل مالي يافت، 
تنظيم دليل همين  شوند و بهحكم قانون يا تراضي خود، از نظر مالي باهم شريك و متحد مي

نظـر   نتيجـه بـه   در. )137ص ،1ج ،1372 اتوزيان،ك(روابط مالي آنها به آساني ممكن نيست 
يشـتر در قلمـرو   رسد رياست شوهر در امور مالي زن چندان تأثيري نداشته و آنچـه كـه ب  مي

  . امور غير مالي زن است ،گيردمي آثار و تبعات رياست مرد بر همسرش قرار

  امور غير مالي زوجه
طور عمده در روابط غيرمالي زوجه نمايان رياست شوهر بر زن به ،دشهمانگونه كه بيان 

االصـول   كه اقتدار و رياست مرد بر همسرش در امور غيرمالي، علي بايد گفتشود، البته مي
و دخالـت مـرد   بـوده  مربوط و محدود به زندگي زناشويي و مسائل خانوادگي مرتبط به آن 

در امور همسرش بايستي در چـارچوب حفـظ و رعايـت مصـالح خـانواده و حمايـت از آن       
و كرده هاي شرعي و قانوني زن توجه حقوق و آزاديبه است كه بايستي  نظرباشد و از اين 

  . گذاشتاحترام 
 ي مسـأله غيرمالي زن در ارتبـاط بـا رياسـت زوجـه، مشـتمل بـر موضـوعاتي ماننـد         امور 

باشـد  سكونت زن با شوهرش و يا بحث اشتغال و تحصيل زوجه و يا خروج از كشور او مـي 
ه اين دانان قرارگرفته و ب به تفصيل مورد توجه و نظر حقوق يادشدهتوان گفت موارد كه مي

تـرين مصـاديق    رسـد از مهـم  نظـر مـي   بـه امـا  يم، كنـ ري مياز تكرار مجدد آنها خوددادليل 
در شـده   بيانخروج زن از منزل و بحث تأديب  ي مسأله ،غيرمالي زن رياست شوهر در امور

همـين دليـل   بـه   وكه مورد بحث و بررسي كافي قرار نگرفتـه  باشد  ميسوره نساء  34 ي آيه
يـين و تشـريح ايـن موضـوعات     بـه تب  هدر ادامـ نگارنده به آن توجه خاص كـرده اسـت كـه    

  .پردازيم مي
  خروج از منزل

االصـول   براساس اصل اباحه عمل و آزادي اراده، خروج زن از منزل و معاشرت او علـي 
ويـژه   بـه بايستي عملي روا تلقي شود، اما با توجه به حقوق و تكاليف متقابـل زن و شـوهر و   

فقـه اماميـه نظـر     در .نظرات گونـاگوني مطـرح شـده اسـت     ،حق استمتاع شوهر در بين فقها
اجـازه و رضـايت او را كسـب     بايـد مشهور بر اين است كه زن براي خروج از منزل شوهر، 

د، هرچنـد كـه عمـل    كنـ خانه منع  ازبه بيرون تواند زن را از رفتن د و در مقابل شوهر ميكن
برمبناي رياست مرد فقها  بيشترحقيقت  در ؛زن با حق استمتاع شوهر منافاتي نيز نداشته باشد
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اذن زن براي خـروج از منـزل   ضرورت معتقد به  طور خاص حق استمتاع وي بر خانواده و به
صــريحي  ي مــاده ،موضــوعهدر قــوانين و مقــررات  هرچنــد كــه ؛صــورت مطلــق هســتند بــه

 ، ايـن موضـوع  از جهت منابع روايي و فقهي اما خروج زن از منزل وجود ندارد درخصوص
دليل ويژگي خاص خود از ساير روايات روايتي را كه بهدر ابتدا . باشدبسيار پربار و غني مي

ده و سپس ساير روايات مستند ايـن موضـوع را بحـث و بررسـي     كرد، بررسي شومتمايز مي
  . كنيم مي

در روزگـار  «: فرمودند) ع(كندكه امام صادقمرحوم صدوق از عبداللّه بن سنان نقل مي
مردي از انصار به سفر رفت و با همسرش پيمان بست كـه تـا هنگـام بازگشـت،     ) ص( پيامبر

پيغام فرستاد تـا از  ) ص( زن از خانه خارج نشود؛ در اين بين پدر زن بيمار شد و زن به پيامبر
ات بنشـين و از  درخانـه : فرمود) ص(پيامبر . ايشان اجازه گرفته و به ديدار پدر بيمارش برود

بيماري پدر سخت شد و زن دوباره كسي را نـزد پيـامبر فرسـتاد تـا بـه      . شوهرت پيروي كن
ات بنشـين و از شـوهرت اطاعـت    خانـه  خيـر، در : باز هم فرمود) ص(پيامبر. ديدار پدر برود

دهيد كه بر فرستاد كه پدرم مرد آيا اجازه مي اندكي بعد پدرش مرد و زن باز كسي را. كن
امـام  . ات بنشين و از شـوهرت پيـروي كـن   در خانه ،خير: دفرمو) ص(او نماز گزارم؟ پيامبر 

 كسـي را نـزد آن زن فرسـتاد    آنكه پدر زن را به خاك سپردند، پيامبر پس از: صادق فرمود
آمرزيـده  ) و وفا به عهد و پيمانت(كه خداوند تو و پدرت را در برابر پيروي تو از شوهرت 

كـه ايـن روايـت را از روايـات پيشـين      ويژگي مهمي  ).125ص ،14ج الحر العاملي،( »است
توان بـه معنـاي سركشـي و رهـا كـردن خانـه و       د، آنكه اين روايت را ديگر نميكنجدا مي

كه در اينجـا شـوهر بـه مسـافرت رفتـه و اصـالً درخواسـت         خانواده توسط زن گرفت؛ چرا
اهـد كـار   خواستمتاعي وجود ندارد و زن هم نه تنها قصد رها كردن خانه را ندارد بلكه مـي 

  .رحم و عيادت پدر بيمارش را انجام دهد حسنه صله
اي كه در اين روايت وجود دارد، بحث عهد و پيماني است كه ميـان زن و  نخستين نكته

رسـد كـه ايـن روايـت امـري      نظـر مـي   دارد و بـه  خود جاي تأمل بسـيار  و شدهشوهر برقرار 
آن  تـوان حكمـي كلـي را از   مـي راحتـي ن  كند كه در نتيجه بـه موردي و شخصي را بيان مي

هـاي شـريعت   ، پذيرش ايـن روايـت بـا روح آمـوزه    يادشده ي نكته گذشته از. دكراستنباط 
آيـه  ( »و عاشروهن بـالمعروف «اسالم ناهماهنگ است و قبول چنين رفتارهايي با آيه شريفه 

مغـايرت  الضـرر نيـز    ي نفي حرج از انسان در دين اسالم و قاعده ي و قاعده) سوره نساء 19
هـاي اخالقـي و رفتـاري و    توان پذيرفت كه اسـالم بـا آن همـه سـفارش    راستي نمي به. دارد
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د، زن را كنهاي رفيع كه همواره انسان را به كردار نيكو و رفتاري پسنديده دعوت ميآميزه
ضمن آنكـه ازدواج در  ! دكناز ديدار خويشاوندان خود و سوگواري بر عزيزان خويش منع 

عقـال و خردمنـدان و    ي و شـيوه  دارداهداف مشخصي  بوده ورارداد دوسويه حقيقت يك ق
طرفين  ي روش شرع در قراردادهاي دوسويه آن است كه راه را بر سودجويي و سوءاستفاده

درست است كه زن و مـرد قبـل از    .كندآن را فراهم ن ي ببندد و يا دست كم شرايط و زمينه
كـه هـر كـدام حقـوق و      باشـد  مـي نكاح هيچ تسلط و برتري بر يكديگر ندارند و با ازدواج 

ديگـري   رتضـرر بـ   بـراي خود را نبايد ابزاري  استفاده از حقوقاما ند، داربالتبع آن تكاليفي 
را قـراردادي دو  تـوان گفـت كـه اگـر ازدواج     قرار دهند و با نگاه اين چنيني به ازدواج مـي 

سويه بدانيم، چرا مرد بتواند در جايي كه حتي با حق استمتاع او برخوردي وجود ندارد، زن 
تـرين  د؟ مگـر نـه اينكـه اسـالم ازدواج را دوسـت داشـتني      كنـ منزل منع  را از بيرون رفتن از

خداونـد  هـاي  نامد و زن و مرد را لباس يكديگر و مهرآنان به يكديگر را از نشـانه بنيادها مي
؟ پـس چگونـه   باشـد  مـي داند؛ آيا هدف ازدواج چيزي جز رسيدن به سـكون و آرامـش   مي

كـه   باشـد  مـي آرامش خانواده بـوده و ماننـد آن   ي  برهم زنندهاست ديدگاه اين چنيني، كه 
از سـوي  . انساني را اسير در چنگال ديگري بدانيم، مورد توجه و تأييد فقها قرار گرفته است

نيك خلقي، فروتني و قدرشناسي  ي اخالقي اسالم درباره ي فارش و توصيهديگر اين همه س
قابـل  گيرد؟ اگر كجاي اين نظر قرار مي ، دربيان شدهمردان و زنان مؤمن  ي كه درباره... و 

بر طبق نظر اسالم، مسلمان كسي است كه ديگر مسلمانان از دست و زبـان  باشد كه  قبول مي
گزند باشند، پس چگونه زني بايـد زنـداني همسـرخود بـوده و     و دور از بوده او در آرامش 

حتي از ديدار خويشان و اقوام خـود محـروم باشـد؟ روايـات بسـيار ديگـري كـه در بحـث         
ايـن مـورد    شهيد ثاني در .ندهستگيرد، به شرح ذيل خروج زن از منزل مورد استناد قرار مي

اش او از خانـه  ي ن بـي اجـازه  يكي از حقوق مرد بر همسرش، ايـن اسـت كـه ز   «: مي نويسد
خارج نشود، هر چند نزد كسان خود باشد، حتي اگر بخواهد بـه عيـادت بيمـاري از كسـان     

 ؛)308، ص8ج ،1416العـاملي،  (» .اي از آنـان بـرود  تشييع يا سـوگواري مـرده   خويش يا در
نيـز ماننـد ايـن     3وامـام خمينـي   2صـاحب جـواهر   ،1فقهاي ديگري همچون محقق سـبزواري 

                                                      
  295، ص2، ج1423سبزواري،به . رك. 1

  183،ص31،ج1398النجفي،  به. رك. 2
  288،ص2ج ،1379الموسوي الخميني، به. رك. 3
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باشـد؛ مـن   توان گفت بعضي روايات، مبناي اين نظر فقها مـي اند كه ميعبارت را بيان داشته
زنـي نـزد   « :كند كه ايشـان فرمودنـد  نقل مي) ع(جمله روايتي كه محمدبن مسلم از امام باقر 

اينكـه از  : خدا حـق شـوهر بـر زن چيسـت؟ پيـامبر فرمـود       ي اي فرستاده: پيامبر آمد و گفت
و بي اذن او از خانه خـارج نشـود و اگـر بـدون اذن او     ... دكند و نافرماني نشوهر اطاعت كن

كننـد  او را لعن و نفرين مي ،غضب و رحمت هبيرون رود، فرشتگان آسمان و زمين و مالئك
همچنين روايتي از امام صادق  ؛)111ص ،14ج ،1398الحر العاملي، ( »تا زماني كه بازگردد

حق شوهر بر زن چيسـت؟ پيـامبر   : آمد وگفت) ص(نزد پيامبر زني «: كه ايشان فرمودند) ع(
اش بي خانه از: ... زن گفت اندكي برايم بازگوي، فرمودند ؛انديشي بيش ازآنچه مي: فرمود

نقـل شـده كـه آن    ) ع( و نيـز از امـام صـادق   ) 112ص پيشـين، (» ...اجازه شوهر بيرون نـرود 
حديثي كه ايشان در آن به بيان و تشـريح   در) ص(حضرت از پدرانشان و در پايان از پيامبر 
از ايـن كـه زن، بـي اجـازه از     ) ص(يـامبر  پ«: كننـد برخي كارهاي ناروا پرداختنـد، نقـل مـي   

فرشتگان آسـمان و هـر چـه     ي اش بيرون رود، نهي فرموده است و اگر چنين كند، همه خانه
پيشـين،  (» اش بـازگردد هگذرد از جنيان و آدميان بر او نفرين كننـد تـا بـه خانـ    كه بر آن مي

منـع خـروج زن از منـزل بـدون اذن      ي االصـول نظريـه   د، عليشهمانطور كه بيان  .)113ص
بيـان چنـد    يادشـده در بـاب روايـات    اما، داردوجاهت به ظاهر مناسبي  ،شوهر از جهت ادلّه

  . باشد مينكته ضروري 
ده اسـت  شـ جهت خروج بدون اذن زن از منزل شـوهرش بيـان    كيفري كه در روايات به

بـا عمـل ناپسـند زن مبنـي بـر خـروج بـي اذن وي،        ) لعن و نفرين فرشـتگان و جـن و انـس   (
خــود در خانــه نيســت و  ،همــاهنگي و تناســب نــدارد؛ چگونــه اســت در فرضــي كــه مــرد 

ديـدار   درخواست استمتاع هم نكرده است، حال اگر زنش براي عمل حسنه صـله رحـم بـه   
شوهرش اجازه نگرفته باشد با نفـرين فرشـتگان و خشـم     پدر و مادرش برود در حالي كه از

تـوان گفـت كـه چنـين     شود؟ آيا كيفر با عمل خطا تناسـبي دارد؟ آيـا نمـي   رو مي هآنها روب
شايد بتـوان   ،؟ براين اساسباشد ميهاي ديني و اخالقي بسيار ناسازگار زهوهايي با آمانگاره

كردن زنـدگي زناشـويي    مقصود از بيرون رفتن و ترك خانه توسط زن همانا رها گفت كه
به تبـع ايـن رفتـار     بوده وجويي و كج رفتاري او در خانواده توسط زن و ناسازگاري و بهانه

هاي مـرد  زشت و ناپسند و سرباز زدن از انجام تعهدات زناشويي و عدم پذيرفتن درخواست
زيرا كه او در قـدر   حق كيفر سخت نفرين خداوند خواهد بود؛مست بوده وناشزه  ،توسط زن

دليـل همـين    كه همان حق استمتاع است بناي نافرماني و نشوز را نهاده و به متيقن حق شوهر
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 يادشـده شود و با اين برداشـت، روايـات   سركشي و رهاكردن خانواده دچاركيفر سخت مي
صـورت   شـوهرش در خـروج او از منـزل بـه    نيـاز زن بـه اذن    ي كننـده  رسد بياننظر مي كه به
عرف  هاي ديني و زهوحقوقي و آم ي ها و اصول اوليهكه برخالف اصل آزادي اراده مطلق،

كه مرحوم  باشد ميدليل همين تأمالت  ده و شايد بهشتعديل  ،است حاكم بر جوامع امروزي
شوهرش در صورتي كه خروج زن از منزل بدون اذن « :داردخويي با اندكي تعديل بيان مي

مطلـق  طـور   بـه جايز نيست بلكه بنا بـر احتيـاط    خروج وي منافي با حق استمتاع شوهر باشد،
 ،1410 خويي،(» خارج شود و اگر خارج شد ناشزه استاز خانه  تواند بدون اذن شوهرنمي
در روايات آمده است كه در مـوارد اسـتثنايي اذن شـوهرالزم     ،بر اينافزون  .)288ص ،2ج
زن «: كنـد كـه امـام فرمـود    نقـل مـي  ) ع(روايتي از عبداهللا بن سنان كه از امام صادق  ؛يستن

را بايد با اذن شوهر انجام دهد مگر كارهايي مانند زكات يـا نيكـي   ... كارهايي مانند عتق و 
 .)229ص ،15ج ،1398 الحـر العـاملي،  ( »به والدين و صله رحم كـه اذن شـوهر الزم نيسـت   

شوهر به زن اجازه دهـد كـه وي    باشد مياند كه مستحب فقها بيان داشته ازهمچنين بسياري 
مسـتحب  «: كند كه ميصاحب جواهر بيان . در مراسم سوگواري پدر و مادرش شركت كند

است شوهر اجازه دهد زن در مراسم تشييع پدر و مادرش شركت كند زيرا در منـع خـروج   
نگراني رواني و قطع رحم اسـت و اينگونـه   در اين مراسم مشقت و  منزل براي حضور زن از

شـريفه   ي بـا آيـه   بـوده و  از مصاديق ايجاد ضرر روحي و رواني بـر همسـر  اغلب ها ممانعت
، 31ج ،1398 النجفـي، ( »اصالً سازگاري نـدارد ) سوره نساء 19آيه ( »عاشروهنّ بالمعروف«

ــي،  183ص ــيخ الطوســ ــاملي، 331ص ،4ش، ج1388و الشــ و  337ص ،8ج ،1416 و العــ
 :نويسـد يكي از فقهاي معاصر در ايـن مـورد مـي    .)304ص ،2ج ،1379 الموسوي الخميني،

حـق اسـتمتاع مـرد     ي مالحظـه  دليل منع خروج زن از خانه بدون اذن شوهر، تنها به ي مسأله«
اهللا  به لحاظ علمي با آيت مسألهدر اين البته نگارنده ، باشد ميرأي فقهاي ما نيز همين  ؛است

شـوهرش بـدون اذن او مـرتبط بـا حـق       ي عـدم خـروج زن از خانـه   بـوده و  هـم رأي  خويي 
استمتاع شوهر است و اگر خروج زن از خانه با اين حق شوهرش تعارض نداشته باشد حرام 

د كـه آيـا   كنـ اين پرسش به ذهن خطـور   امكان داردالبته  .)17ص ،1385 فضل اهللا،( »نيست
 اموال زوجـه توسـط وي بشـود و    ي واند مانع از ادارهتمي ،زوج با منع خروج زوجه از منزل

رسد با توجه به احاديـث نبـوي   نظر مي هد؟ بكنعمل اصل استقالل مالي زوجه را محدود در 
الضـرر والضـرار فـي    «و » الناس مسلطون علي اموالهم«و آراء و نظرات فقها و قواعد فقهي 
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 ي خروج زوجه از منزل بـراي اداره صورتي كه  و فقط در بودهزوج فاقد اين حق  ،»االسالم
ترجيح بال مرجح واالهم «بنا بر قاعده  ،اموالش با حق زوج در تمكين خاص در تزاحم باشد

  .تواند محدود شودخروج زوجه از منزل مي ،»فاالهم
مواردي بيرون رفـتن زن   در نهايت بايستي به اين نكته نيز اشاره كرد كه ممكن است در

هايي را براي خـانواده بـه همـراه داشـته باشـد كـه در ايـن        شوهرش، دشواري ي اجازه دونب
از  بپردازنـد و  مسألهزن و شوهر با هماهنگي و هم فكري به حل اين ت دارد تا موارد ضرور

كنـد  خانواده، نظراتي را عنوان مـي  همين روست كه استاد مطهري با درك شرايط حاكم بر
باشـد؛ اسـتاد   در ابتداي بحث بـدان اشـاره شـد، موافـق نمـي     كه با نظر اكثر فقهاي اماميه كه 

را به رويش بسـت   باگر كسي بگويد زن را بايد در خانه حبس و در« :كندمطهري بيان مي
بيرون رفتن از خانه را به او نداد، با آزادي طبيعي و حيثيت انسـاني و   ي و به هيچ وجه اجازه

فقها بپرسيد آيا صرف بيرون رفتن زن از خانه شما اگر از . حقوق خدادادي زن منافات دارد
كند كه خارج شدن زن دهند، خير و مصلحت خانوادگي ايجاب ميحرام است؟ جواب مي

انديشي او باشد، البته مرد هم بايـد درحـدود    از خانه توأم با جلب رضايت شوهر و مصلحت
اقوام خـودش   ي ه خانهرفتن زن ب امكان داردگاهي  ؛مصالح خانوادگي نظر بدهد و نه بيشتر

دهد كه اينگونه موارد كم نيسـت، در چنـين مـواردي    نشان مينيز تجربه  ،به مصلحت نباشد
بخش كه زيانش نه تنها متوجه مرد است بلكـه   هاي زيانشوهر حق دارد كه از اين معاشرت
مسـائلي كـه مربـوط بـه مصـالح       در امـا  ،كنـد  جلوگيري متوجه زن و فرزندانشان نيزهست،

  .)103ص ،1374 مطهري،( »ندارد مورد دخالت مرد واده نيست،خان
شـوهر  «: انـد و بيـان داشـته  كـرده  ايـن موضـوع توجـه    بـه  دانان نيـز  حقوق البته بعضي از

هاي زن و رفت و آمدهاي او را بازرسي كنـد  تواند براي حفظ مصالح خانواده، معاشرت مي
حـق نـدارد بـه دلخـواه      اما. كند، باز داردو او را از رفتاري كه سالمت خانواده را تهديد مي

خود و بدون اينكه دليل موجهي داشته باشد، زن را از معاشرت با خويشان نزديك خـود يـا   
رياست مرد  ،زيرا همانگونه كه گفته شد. ض مذهبي يا تكاليف اجتماعي باز دارديانجام فرا
» مـرد بـر زن   ي خودسـرانه منظور حفظ مصالح خانواده اعمال شود نه تأمين حكومت  بايد به

ي  د، عامـل محـدود كننـده   شالبته همانطور كه پيشتر بيان  .)229ص ،1، ج1372 كاتوزيان،(
حـق اسـتمتاع شـوهر     صـورت مطلـق اسـت،    به به اذن شوهرش منزل كه منوطخروج زن از 

همسـرش در تعـارض باشـد،    حـق   يـن خـروج زن از خانـه بـا ا   ي كه يدر جا صرفاً و باشد مي
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توان نظـر منـع خـروج    توان گفت حقيقت آن است كه نميدر واقع ميد شد؛ محدود خواه
انساني، اصـول   ي صورت مطلق پذيرفت زيرا اين امر با اصول اوليه زن بدون اذن شوهر را به
توان حدود ايـن  رسد مينظر مي هاي غني اسالمي مغايرت دارد و بهبنيادين اخالقي و آموزه

 يو روحـ  يفـرد  يهايژگيآن و و حاكم بر يطنواده و شرامصلحت خا يبر مبنا حق مرد را
د، همچنان كه در كرخردمندان جامعه مشخص  ي مراجعه به عرف و شيوهو با زن  يو عاطف
جـايي كـه مهريـه     و حتـي در  بودهمعيار، عرف و شرايط و وضعيت زندگي زن  ،زن ي نفقه

  . كردبراي تعيين مهرالمثل بايستي به عرف مراجعه  باشدمشخص نشده 
  تأديب

 و ابهــام بــا رياســت شــوهر انگيــزي كــه طــرح آن در آثــاربــر  مباحــث بحــث يكــي از
) ناشــزه(  ناســازگار تأديــب زوجــه نافرمــان و ضــرب و ي مســأله، اســتترديــدهايي مواجــه 

فالصـالحات قانتـات   ... « :سـت ا اشـاره شـده   ه آنسـوره نسـاء بـ    34ذيل آيه  كه درباشد  مي
بماحفظ اهللا والالتي تخافون نشـوزهن فعظـوهن واهجـروهن فـي المضـاجع       بحافظات للغي

  .»واضربوهن فإن اطعنكم فالتبغوا عليهن سبيال ان اهللا كان عليا كبيرا
زنـان صـالح،   ... «: فرمايـد  ميخداوند متعال در اين آيه بعد از بيان قواميت مردان بر زنان 

غياب همسر خود  اسرار  و حقـوق او را در مقابـل حقـوقي     متواضعند و در زناني هستند كه
كـه از سركشـي و    يكننـد و امـا آن دسـته از زنـان    كه خداوند براي آنان قرار داده حفظ مي

و (د كنيـ در بستر از آنهـا دوري  ) نبود اثرگذار اگر(مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد 
آنها را تنبيـه  ) براي واداركردن آنها به انجام وظايفشان نبود جز شدت عمل هيچ راهي به اگر

يـد و بدانيـد خداونـد بلنـد     يي بر آنان نجوكنيد و اگر از شما پيروي كردند، راهي براي تعد
  .)411ص ،3ج ،1385 مكارم شيرازي و ديگران،( »مرتبه و بزرگ است

 1108 ي گذار در مـاده  نقانو اي به اين موضوع نشده و تنهادر قوانين و مقررات ما اشاره
) اداي وظايف زوجيـت  امتناع وي از(قانون مدني مقرر كرده است كه در صورت نشوز زن 

توان گفت كه اين مطلب در فقـه تقريبـاً   مياما شود، ضمانت اجراي ترك انفاق شاملش مي
ا تأييـد  راي از روايـات نيـز آن   پـاره  يادشـده  ي آيـه  بـر  افـزون چرا كـه   باشد، مياز مسلمات 

نقـل شـده اسـت كـه     ) ص(از پيـامبر اكـرم    »تحف العقول«از جمله روايتي كه در  ؛اند كرده
اي مردم، همانا زنانتـان را بـه شـما حقـي و شـما را      «: حجه الوداع فرمودند ي ايشان در خطبه

برايشان حقي است، حق شما بر آنان اين است كه بيگانه را به بستر شما در نياورنـد و كسـي   
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گرايـي نكننـد و اگـر چنـان     خوش نداريد جز به اجازه شما به خانه راه ندهند و هـرزه  را كه
يـد و  يكردند، خداوند به شما اجازه داده كه بر ايشان سخت بگيريد و بستر آنها را ترك گو

ضرب و تنبيه كنيـد و هرگـاه بـدان پايـان      ،آنها را بدان اندازه كه سخت و آزاردهنده نباشد
يروي كردند، بر شماست كه خوراك و پوشاك ايشان را به اندازه متعارف دادند و از شما پ

در هر حال اين قبيل روايات به همراه آيـه شـريفه سـبب     .)33ص ،1417 الحراني،( »برسانيد
وجود آيـد كـه در وقـت سـرپيچي و      در فرهنگ اسالم تا حدودي اين باور بهكه شده است 

آنكه نصيحت و كنارجويي از او سودبخش نبود، شـوهر  نافرماني زن در برابر شوهر، بعد از 
حق تأديب و ضرب او را دارد، تـا جـايي كـه برخـي از علمـا و انديشـمندان بـه دنبـال بيـان          

محمـد   .1اندكرده ، براي او حق يا واليت تأديب همسرش را منظوررقواميت و رياست شوه
خداوند  براي مرد حق تأديب زن « :نويسد ميباره ابوزهره از دانشمندان معروف مصر در اين

را قرار داده است، زيرا طبيعت هر اجتماعي بر اين است كه يك نفـر داراي مرتبـه برتـر بـر     
 ؛ه اسـت شـد  ديگران باشد و مسلط بر اصالح آنان و در خانواده اين درجه بـراي مـرد مقـرر   

 ،1997 ره،ابــوزه(» اسـت ) افضـل (اي  مـردان را بـر زنـان درجــه   «: فرمايــدزيـرا خداونـد مـي   
  .)221ص

ايـن باوركـه شـوهر بـه      ي گسـترش و توسـعه   شـريفه و  ي آيه هاي اين چنيني ازبرداشت
عنوان رئيس خانواده در برابر سرپيچي و عدم اطاعت زن حق تأديب و ضـرب او را دارد بـا   

و همچنـين بـا    باشـد  مـي شريعت اسالم كه آيين آرامش و آسودگي و نفي حـرج و مشـقت   
اسـت، ضـمن آنكـه طبـق      وكرامت و شأن انساني زن مغاير و ناسـازگار  اصول كلي اخالقي

، باشـد  مـي طور كلـي جـرم    هقانون مجازات اسالمي هرگونه ضرب و شتم نسبت به ديگري ب
 ،)مثل يك تو سـري سـاده  ( حتي اگر اين ضرب و شتم منجر به تغيير رنگ پوست هم نشود

 شودميو هتك حرمت محسوب  نوعي توهين ،با توجه به شخصيت قرباني و قضاوت عرف
 ي البتـه اداره  .)254ص ،1389صادقي، ( شود ميقانون مجازات اسالمي  608و مشمول ماده 
ايـراد ضـرب سـاده     21/8/1380مورخ  7288/7يه طي نظر مشورتي شماره يحقوقي قوه قضا

قانون مجـازات اسـالمي، جـرم و     367براساس ماده  كه هيچ اثري در مضروب باقي نگذارد
  .)پيشين( داند ميقابل پرداخت  چنين مواردي ارش را در

                                                      
  270ص ،1ج ،1405 بدران، به. ركبراي مطالعه بيشتر . 1
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حفظ حرمت  هاي اكيد نسبت به زن واز سوي ديگر همواره در دين مبين اسالم سفارش
به فرزندش امام حسن ) ع(اميرالمؤمنين  ي جمله نامهاز  .او با بذل توجه و مهرباني شده است

 ،1379 دشـتي، ( »...ليست بقهرمانـة و  فإن المرأه ريحانة و«: كه درآن آمده است) ع(مجتبي 
و نه قهرمان، يعني زن به مانند گل ) محبت نماد لطافت و(ل است پس همانا زن گُ ؛)537ص
تنـدي نكنيـد و بـا او     پس با او به مانند يك دسته گل رفتار كنيـد و بـا او درشـتي و    باشد مي

بررسـي منـابع روايـي بـا     از سـوي ديگـر در   . رفتاري كه با يك قهرمان داريد، نداشته باشيد
من جملـه روايتـي از    ؛كند نگاه ميوجود چنين حقي با ترديد به كه  شويم ميروايتي مواجه 

زند، در حالي كه شگفتم از كسي كه زن خود را مي من در« :كه فرمودند) ص(اكرم  پيامبر
يد، شـو او خود براي كتك خوردن سزاوارتر است و زنانتان را با چوب نزنيد كه قصاص مي

ادب كنيـد تـا در دنيـا و آخـرت راحـت      ) ترك انفـاق (بلكه آنان را با گرسنگي و برهنگي 
) ص( همچنـــين در حـــديثي ديگـــر پيـــامبر .)249ص ،103ج ،1374 المجلســـي،( »باشـــيد

بـدترين مـردان    ،انـدازد زند چگونه دست درگردن او مـي كسي كه زنش را مي«: فرمايد مي
اين بر  افزون .)509ص ،5ج ،1365 الكليني الرازي،( »بزنداش را كسي است كه زنش و بنده

 :استكرده نقل ) ع( كه از امام باقر »البيان مجمع«موارد، براساس روايت معروفي از صاحب 
 »سـوره نسـاء، زدن و ضـرب بـا چوبـه مسـواك اسـت        34 ي آيه منظور از زدن و ضرب در«
  .)69ص ،3ج ،1415 طبرسي،(

اي گونه، بهباشد ميدر قرآن نوعي زدن خاص  »ضرب«از توان گفت كه منظور پس مي
ـ  غيـر «يعني ضـرب بايـد    ،كه سخت و آزاردهنده نباشد باشـد و بـه حـدي باشـد كـه       »رحمب

بيشـتر  نظـر   رضمن آنكه بنا ب. د، برجاي نگذاردشوهيچگونه اثري كه موجب ديه يا قصاص 
اصـالح   منظـور  بهاشد بلكه بايستي جويي بگيري وكينهفقها ضرب و تنبيه نبايستي براي انتقام

در ضرب و زدن بايد اصالح درنظر باشـد نـه   «: نويسددر اين مورد مي باشد، صاحب جواهر
  .)207ص ،31ج ،1398 النجفي،( »گشايي عقده انتقام  و

ايـن جـا چـون     در... « : باشدنظر استاد مطهري نيز نسبت به اين موضوع جالب توجه مي
زدن ممكن است زدني « :فرمايدمي) ص(اكرم  پيامبر ،اسالمي مطرح استفقه  اين سؤال در
 رو از ايـن  ؛»اثر ضربه، بدن انسان سياه شـود  اي وارد كند، به اين صورت كه درباشد كه ديه

 بـر طور مثـال   بهشود،  بدن انسان قرمز ،در اثر ضربه گيرد و اگربه اين نوع زدن ديه تعلق مي
گيـرد   بر روي پوست ظاهر شود، به اين نوع زدن هم ديه تعلق مـي اثر انگشت زدن اثر سيلي 
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حـد وارد شـدن ديـه     ، آيا زدن كه اسالم اجازه داده، دريادشده؛ حال با توجه به مقررات ...
بـر روي پوسـت زن   ويژه  بهمحكمي زده شود  ي دانيد كه اگر سيلي يا ضربهشما مي! است؟

آيـا اسـالم زدن    ؛شـود جه ديه وارد مـي ينت در ،ه، فوراً محلش قرمز شدباشد مي تركه حساس
پـس چگونـه اسـت؟    . ابداً! زن را به حدي كه سبب وارد كردن ديه شود، اجازه داده است؟

بـا ايـن   «: فرمـود ) ص(پيـامبر  . از ضرب، در واقع فعل و امر زدن نيست بايد گفت كه منظور
. »بنـد انگشـت ضـرب كنيـد     ي كنيـد و بـه انـدازه   هايي كه شـما از آن اسـتفاده مـي   مسواك

: فرمـود ) ص(پيـامبر  . ضرب و زدني اجازه داده شـده كـه دردآور نباشـد   در اسالم بنابراين، 
اگردردنـاك باشـد    ؛اشـتباه نشـود  . يعني اين زدني نيسـت كـه درد بيـاورد    .»ضرباً غيرمدمي«

زدنـي   پـس ايـن  . كند ديه وارد دهد، تا چه رسد به اين كه دردناك بوده واسالم اجازه نمي
رسـاند،  كـه نـاراحتي را مـي    باشـد  ميكه در قرآن به ضرب تعبير شده است به معناي عملي 

زدني كه درد نداشته باشد، اثرش هم پيدا نباشد، معلوم است كـه اينگونـه زدن، زدن واقعـي    
چيز و نه  باشد ميآن توسط شوهر  نيست، بلكه فقط عالمت ناراحتي از عملكرد زن و اظهار

) ع(ايد كه پيامبر زنان خود را زده باشـند؟ يـا حضـرت علـي     ما در تاريخ شنيدهآيا ش. ديگر
انجام داده باشند؟ يـا ائمـه ديگـر يـا صـحابه؟      ) س( چنين كاري را ولو براي غير فاطمه زهرا

ارتبــاط بــا  وي در ي كــس بــه انــدازه ضــمن آنكــه ايشــان همــان پيــامبري اســت كــه هــيچ 
ترين نصـايح   ايشان در حجه الوداع كه مهم. اند ه نكردهرفتاري و مهرباني با زنان توصي خوش

هـا را در  اي مـردان، خداونـد زن  ...  «: تشـان فرمودنـد، عنـوان كردنـد    را به ام و مواعظ خود
مجله زن ( »ها را حفظ و رعايت كنيدصورت امانات قرارداده است، اين امانت اختيار شما به

  ).35، ص1379روز، به نقل از ميرخاني، 
: انـد شـريفه بيـان داشـته    ي آيهاين اهللا معرفت از قرآن پژوهان معاصر نيز در بررسي  آيت

سياست و تدبيري را در پيش گرفت كـه بـر مبنـاي     ،در باب نزول آيه بايد گفت كه اسالم«
د، كـر صورت علنـي و صـريح نسـخ ن    داري را به آن بعضي عادات و رسوم جاهلي مانند برده

هاي اساسـي و طـوالني مـدت، روش و تـدبيري     انديشيبا چارهصورت درازمدت و  بلكه به
و  »نسـخ تمهيـدي  «د كه بدان در اصطالح كرهاي جاهلي وضع  كردن عادت كن براي ريشه

 ي آيـه آمـده اسـت از جملـه    ايـن  تأديب كه در  ي مسألهگويند؛ بنابراين بندي شده ميزمان
اي گونـه  شـريعت بـه   ي آورنـده  از سـوي  امـا و اگرچه در قرآن آمـده   باشد ميهمين مسائل 

ن آن را در درازمـدت موجـب   كـرد كـن  تفسير شده كه تعـديل آن را در آن زمـان و ريشـه   
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و البته به مرور زمان و با تعديل رفتارهاي ناشايست جاهليت، ظاهر بي قيـد و شـرط    شود مي
و  زن ي هاي اكيـد دربـاره  گذشت زمان و سفارش ،نسخ شده و آنچه آن را نسخ كرده ،آيه

در روايات متعددي از  باشد كه ميجانبداري و پاسداري از كرامت او و ممنوعيت زدن وي 
امـور توصـيه و تأكيـد    ه ايـن  اشـاره شـد، بـ   ه آنهـا  نيز ب يادشدهكه در نوشتار  ائمه معصومين

  .)3/6/2010مورخ  www.howze.netيتمندرج در سا( دندكر
  سوره نساء 34تقسيم بندي زنان درآيه 

ده اسـت كـه   كـر بينيم كـه آيـه، زنـان را بـه دوگـروه تقسـيم       شريفه مي ي به آيهبا توجه 
  . هركدام روش برخورد خاص خود را دارند

زناني كه حالت سكون،  ؛اندتوصيف شده »صالحات«اين آيه به  زناني كه در: گروه اول
شـوهر   اين دسته از زنان به نظـر . را دارندآرامش و اطاعت از شوهر و انجام حقوق زوجيت 

كننـد و نيـازي بـه    در امور منزل و خانواده توجه داشته و اسرار زندگي زناشويي را حفظ مي
اند و شوهر نيـز نسـبت بـه    جاي آورده كمال به زيرا كه حقوق زوج را تمام و ؛تأديب ندارند

  . چنين زني حق تأديب و تنبيه ندارد
كند وآنها زناني هستند كه ير ميتعب »الالتي تخافون نشوزهن« آنها را ،كه آيه :گروه دوم

دنبال عدم رعايت حقوق زوجيت، سركش و نافرمان هستند و اينان به نظرات و دستورات  به
پذيرند و به همين علت نيازمند اصـالح  شوهر توجهي نداشته و رياست او بر خانواده را نمي

انتخـاب كـرده   و تأديب هستند و خداوند متعال سه طريق را بـراي تهـذيب و تأديـب آنـان     
  :  است
كه دراين مرحله شوهر تذكرات الزم براي حسن معاشـرت  ): فعظوهن(موعظه حسنه . 1

كند و بايد توجه داشت زن بيان مي رايو انجام وظايف زوجيت را با پند و اندرز دلسوزانه ب
هـا و حـاالت زن و   به وظايفش با توجه به ويژگـي نسبت او متوجه كردن زن و  ي كه موعظه

  . انجام شودو با هر زني متناسب با وضعيت او بايستي نصيحت و موعظه  بودهمرد متفاوت 
  بعـد تأديـب و اصـالح زن، قهـر و      ي مرحلـه ): اهجـروهن فـي المضـاجع   (ترك بستر . 2
  .گرداني از او در بستر استروي
زن بـه سركشـي و    كارسـاز نبـود و  يادشده  روشوقتي كه دو ): واضربوهن(زن ه تنبي. 3

نافرماني و پايمال كردن حقوق مسلم شوهر ادامه داده و با كج رفتـاري و بـدكرداري خـود    
هاي عقلي كه شامل نصـيحت  حل آرامش و آسايش خانواده را برهم زند و هيچ كدام از راه
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اندرز بوده و سپس راهكارهاي عاطفي كه مشتمل بر قهر و دوري بـوده اسـت در او    و و پند
حـل را   فتاد، الجرم راه ديگري جز تنبيه وي نيست، كه البته اگر ايـن آخـرين راه  اني اراثرگذ

 : كنيمبه چند نكته توجه  بايدبپذيريم 

پذير است  االصول و برمبناي حكم عقل براي مردي امكان نكه اعمال اين حق علياول آ
دوم آنكه وقتي  ؛شددرستي انجام داده با كه تكاليف مربوط به زوجيت را به نحو احسن و به

پذيرد و به ناراحتي همسرش و قهر و دوري او از خويش تـوجهي  زن نصايح عقالني را نمي
حـل   ارده، مشـمول راه زكند و همچنان بناي بد رفتاري و نافرماني و سركشي بـا او را گـ  نمي

و با توجه به مطالب بيـان   بودهچنين حالتي نيز حدود اين تنبيه مشخص  دراما  ؛دشوسوم مي
توان گفـت منظـور   منظور كتك زدن و كيفر و تنبيه بدني زن نيست، بلكه در واقع مي، شده

اشـد، نـوعي كيفـر و عقوبـت     باز ضرب در آيه شريفه كه پيرامون زن نافرمـان و ناشـزه مـي   
  . ندكخواهد نهايت ناراحتي خود را به زن اعالم آن، مرد مي ي رواني است كه به وسيله

طـور   بـه  ،نظـران  نظر گروهي از صاحب آخر پيرامون نشوز و نافرماني زن اينكه به ي نكته
و نشـوز زن صـرفاً بـه     بـوده هرگونه نافرماني و عـدم اطاعـت او از شـوهرش    نشوز زن كلي 

بلكه نشوز، نافرمـاني نسـبت بـه     يستها و اميال جنسي شوهرش ناعتنايي به خواستهمعناي بي
عفـري  ج( باشـد، نـاظر اسـت   شرعاً بـر زوجـه در مقابـل زوج  واجـب مـي      اموري كه ي همه

فقهـا، نشـوز را بـه تـرك حـق       بيشـتر اما از سـوي ديگـر    .)3642ص ،5ج ،1378 لنگرودي،
جمله ابن براج طرابلسـي   از ؛انداستمتاع شوهر و مبادرت ورزيدن به امور منافي با آن دانسته

ــراج طرابلســي،( حلــي ي و علّامــه ــي، 263ص ،2ج ،1406 ابــن ب  ،4ج ،1419 و عالمــه الحلّ
. انـد كه نشوز را به سرباز زدن از تمكين خـاص و مسـاكنت بـا شـوهر معنـا كـرده      ) 134ص

متيقن، نشوز را بـه عـدم تمكـين خـاص تعريـف       بسياري از فقهاي معاصر نيز با اكتفا به قدر
نشـوز بـا نافرمـاني    « :انـد داشتهبا اين فقها هم عقيده بوده و بيان مرحوم امام خميني  ؛اندكرده

 واجـب  زن بـر  كـه  كارهايي ترك با و يابدمي تحقق شوهر جويي زن در امور مربوط به كام
بنـابراين هـر نـوع     ؛)290ص ،2ج ،1379 الخمينـي،  الموسوي(» كندصدق نمي نشوز نيست،

م آيـه  توان مصداق نشوز و نافرماني دانست و حكمخالفت يا ناهنجاري از جانب زن را نمي
 . را بر آن تسري داد

و دو ابـزار   بـوده د، ضرب زوجه تنها در جايي اسـت كـه زن ناشـزه    شهمانگونه كه بيان 
عنـوان   پـس شـوهر بـه    .ديگر يعني موعظه و دوري از او در بستر مفيد اثر واقـع نشـده باشـد   



86 
1392تابستانفصلنامه پژوهش حقوق خصوصي، سال دوم، شماره سوم، بهار و 

صاحب حق استمتاع كه حقش مورد تعدي واقع شده و همسرش از تمكين خاص سـرپيچي  
د، شـ اي كه بيان تأديب زوجه با شرايط و اوصاف و محدودهبه تواند كند، ميممانعت ميو 

، زوجه به ماننـد يـك بيگانـه    )تمكين عام(ساير امور زندگي خانوادگي  در امامتوسل شود؛ 
مرد نيسـت   ي كه بنا بر مطالبي كه قبالً عنوان شد، به هيچ وجه تحت سلطه و سيطره باشد مي
تـوان  مهـم مـي   ي رسد به اين نتيجهنظر مي پس به. تنبيه او را نداردحق اي هانهبه هيچ بد و مر

 گيرد و آنچه كه دردست يافت كه تأديب و تنبيه زن در قلمرو آثار رياست شوهر قرار نمي
البتـه   بـوده و ي در برابـر حـق اسـتمتاع شـوهر     يـ ده، صـرفاً ضـمانت اجرا  ششريفه بيان  ي آيه
 ي هاي زوجه در رابطهها و نافرمانيمشكالت زناشويي و لجاجت درحل  عنوان آخرين راه به

كـه بـا   باشـد   مـي زوجيت است، ضمن آنكه تمكين زن نسبت به شوهرش از آثـار زوجيـت   
در نتيجـه نشـوز در   . آيـد  وجـود مـي   بهزوجيت و وقوع نكاح به نحو صحيح،  ي ايجاد رابطه

ثار رياست مـرد برخـانواده؛ ضـمن آنكـه     باشد و نه از آمقابل تمكين نيز از آثار زوجيت مي
السـارق و السـارقه فـاقطعوا    «نظيـر  قـرآن كـريم    هاياين دستور قرآني نيز مانند ساير دستور

نفع اجرا شود و بايد قضاوت و دستور اجرا تواند به تشخيص و توسط خود ذينمي »ايديهما
الً مـردود  توسط حاكم شرع باشد و جمع مدعي و قاضي و مجري حكم در يك شخص عق

بـا پـذيرش حكـم عقـل شـرعاً نيـز        »كلما حكم به العقل حكم بـه الشـرع  «است و طبق اصل 
ضمانت اجراي عدم تمكين خاص است، چـه ضـعيف    ي كه ويژه ،در آيهبيان شده  »ضرب«

بايد به مانند ساير احكام قرآني بـه تشـخيص و بـه دسـتور حـاكم      طور حتم  بهو چه غير آن، 
  .شرع باشد
  قانون مدني  1108 ي بررسي ماده

تأديب زوجه و ضرب او  ي مسألهد، در قوانين ما به شهمانگونه كه در ابتداي بحث بيان 
هرگـاه زن بـدون مـانع    « :شـده  قانون مـدني مقـرر   1108 ي ماده اشاره نشده است و صرفاً در

 همچنـان كـه در   »مسـتحق نفقـه نخواهـد بـود     ،مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كنـد 
باشـد  دادگـاه مـي   ي ده، تشخيص موضوع يك امر قضايي و بر عهـده شبيان  يادشده ي ماده

  : از نداين دو شرط عبارت؛ شودكه با وجود دو شرط، زن ناشزه محسوب مي
زن به داليل موجه و قـانوني ماننـد خـوف     شايد؛ )بدون مانع مشروع(نبود عذر موجه . 1

د كه در اينجا به حكم كنوهر و تمكين وي امتناع بدني يا مالي يا شرافتي، از رفتن به خانه ش
  . استشوهر  ي اش بر عهدهناشزه نبوده و نفقه) قانون مدني 1115ماده (عقل و قانون 
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 فقهـاي پيشـين و   بيشـتر  د، نظـر شـ امتناع از اداي وظايف زوجيت؛ همچنـان كـه بيـان    . 2
معطوف به عدم تمكـين   معاصر بر آن است كه نافرماني، سركشي و نشوز زن را بايستي تنها

سوره نساء با سه برخـورد   34خاص و ممانعت وي از روابط جنسي دانست، كه برمبناي آيه 
و ضمانت اجراي؛ نصيحت، قهر و دوري در بستر و در نهايت تأديب زن با شـرايط خاصـي   

حل آخر، زن مطيـع و فرمـانبر نشـد و بـه      ؛ حتي اگر با اعمال راهشودد، مواجه ميشكه بيان 
بـه  حل سوم و شدت ضرب و تأديـب را   نشوز و نافرماني خود ادامه داد، مرد حق تشديد راه

وي نبايسـتي از ايـن موقعيـت خـود      ،دشـ اصالح زن ندارد و همانگونه كه در آيه بيان  دليل
القاعـده در چنـين مـوقعيتي او     د و علـي كنـ تعدي و ظلم بـه همسـرش سوءاسـتفاده     منظور به
 . كندو مراجع صالحه مراجعه تواند به حاكم شرع  مي

گذار پيرامون نشوز زن بـرخالف نظـر و آراء فقهـا، آن را صـرفاً     رسد قانوننظر مي بهاما 
طور كلي امتنـاع از اداي  داند، زيرا در متن قانون بهمربوط به امتناع زن از تمكين خاص نمي

كاليف و وظـايفي  توان نسبت به تمامي تاين وظايف را مي ؛بيان شده است وظايف زوجيت
توان گفت كه در در واقع مي .دكرباشد، تفسير  زوجه مي ي كه در زندگي زناشويي برعهده

گذار نشوز و نافرماني زن امتناع او در برابر تمكين عام و اطاعـت مطلـق از شـوهر     نظر قانون
است، يعني چنانچه زن بدون عذر موجه شرعي و قانوني حاضـر نشـود كـه بـا شـوهر خـود       

خـانواده   ي جنسي با او داشته باشد يا آنكـه بـا او در اداره   ي ي كند يا ممانعت از رابطهزندگ
اين  د، ناشزه بوده و دركنطور كلي از انجام وظايف زوجيت خود امتناع  همكاري نكند و به

بر مبناي تشخيص قاضي و حكم دادگـاه،   يادشده، ي جا برخالف ضمانت اجراهاي سه گانه
باتوجه بـه  . استو نافرماني زن، عدم پرداخت نفقه او توسط شوهرش  ضمانت اجراي نشوز

تعريف نشوز و ضمانت اجراي مقابله بـا آن بـين نظـر     توان گفت كه در، مييادشدهمطالب 
بدين صورت كه از نظر فقها، نشوز عدم تمكـين  . گذار وآراء فقها، تفاوت وجود دارد قانون

صورت كلي و عـدم تمكـين    اداي وظايف زوجيت بهخاص بوده و از نظر قانون، نشوز عدم 
 ي گانـه سـوره نسـاء بـا مراحـل سـه      34باشد و بنا برحكم فقها، زن ناشزه برمبناي آيه عام مي

نهايـت  در شود كـه عبـارت اسـت از نصـيحت، دوري جسـتن در بسـتر و       اصالح مواجه مي
ر نشوز زن در صورت به حكم قانون مدني، اث اماضرب و تأديب البته با شرايط خاص خود، 

  . باشد مياثبات در دادگاه، عدم پرداخت نفقه 
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  هاو پيشنهادنتيجه 
تكليـف يعنـي    ي بر داشتن شرايط عامه افزونبراي احراز و تصدي رياست خانواده، مرد 

اهليت قانوني كامل به معناي رسيدن به بلوغ فيزيكي و جسماني، رشد عقلي و رشد و كمال 
سرپرستي و رياست مرد در . نايي الزم و صالحيت اخالقي نيز باشدفكري، بايستي واجد توا

و زن در امـور مـالي خـويش    بـوده  رابطـه زوجيـت    ي اميت بر زوجه تنها در گسـتره قسم قو
باشد و در امور غير مالي نيز حدود رياست مرد بر زن، بر مبناي حفظ مصـلحت و  مستقل مي

و مـرد بـه هـيچ وجـه      اسـت و حراسـت از آن  حفظ نظـام خـانواده   دليل  بهحيثيت خانواده و 
زيـرا بـه    ؛طلبي بر زن باشد صدد آزار يا سلطه نبايستي با سوءاستفاده از اين موقعيت خود در

 ي عمـال حـق خـود را وسـيله    توانـد ا  هاي غني شريعت اسالم، هـيچكس نمـي  موجب آموزه
پس . يستتعدي و ستم بر زن ن برايدنبال راهي  ديگري قرار دهد و اسالم هرگز به راضرار ب

 ي آيه كه در-مقابله با نشوز  ي گانههاي سه حل بايستي به حساسيت زيادي كه در اجراي راه
حل سوم كـه   راه ويژه در مورد بهبسيار توجه كرد؛  -شريفه و بالتبع آن در فقه نيز آمده است

عي احقـاق حـق   اش پايمـال شـده و مـد   آن مردي كه حقش توسط زن نافرمـان و ناشـزه   در
حـال آيـا او    ؛كنـد تأديـب زنـش مـي    ه و اقدام بـه ضـرب و  شد، خود مجري حكم باشد مي
حـدودي   د و بر مبناي عـدالت و انصـاف و در  كنتواند بر ناراحتي و عصبانيت خود غلبه  مي

! د؟كنـ اجراي حكـم   د، اقدام برشوكه ضرب آزاردهنده نباشد و باعث بروز ديه يا قصاص ن
يعني جمع شدن عنوان مدعي، قاضي، مجري حكـم در يـك فـرد، يعنـي      شايد همين موارد

علت سركشي و نافرماني همسرش پايمال شده اسـت؛ در عمـل باعـث     شوهري كه حقش به
 ند،كنده كه بعضي از مسلمانان كم ايمان و سست اراده از اين حكم الهي سوءاستفاده شآن 

مـدعيان   تـا ده شـ شـريفه، سـبب    ي آيهكه اين عمل آنان يعني ضرب و جرح زن با استناد به 
، را ندارنـد و يا افرادي كه اطالعات كافي و الزم  دارندنيت وءحقوق بشر و يا افرادي كه س

سمت اسالم و قوانين آن بگيرند و اسالم را متهم بـه نقـض حقـوق بشـر و      انگشت اتهام را به
زن بنماينـد؛ در  عدم رعايت اصول كلي اخالقي و عـدم احتـرام بـه كرامـت و شـأن انسـاني       

حالي كه خطا و قصور گروهي از مسلمانان را نبايد مشمول دين مبين اسالم دانست و نقـض  
تواند در صحت حكم اخـتالل ايجـاد كنـد؛ پـس اگـر در      تعدادي از موضوعات حكم، نمي

شـود نبايـد بـه    اي نسبت به حقوق زنـان مشـاهده مـي   جامعه اعمال غيرعادالنه و غير منصفانه
و شايد به اين داليل اسـت   ل اشتباه مسلمانان، حكم اسالم را مورد خدشه قرار داداعتبار عم
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گذار ما نيز با دركي مناسب از شرايط و مقتضـيات زمـان و بـا دخالـت مسـتقيم در       قانونكه 
مسائل مربوط به حقوق خانواده توانسته در بحث برخورد بـا زن ناشـزه، راهكـار و ضـمانت     

د و ضمانت اجراي مقابله با زن ناشزه و نافرمـان را صـرفاً   كنه يه ارارا به جامع اي مناسبياجر
  .اش توسط شوهر، قرار داده استترك پرداخت نفقه

مقتضيات زمـان، از فقهـاي عظـام انتظـار      ربا توجه به فقه غني و پوياي شيعه و با عنايت ب
رياسـت   ي مسألهويژه  بهرود كه با توجه خاص نسبت به امور و مسائل مربوط به خانواده، مي

ده و فتاوي مطابق با شرايط و اوضاع كرمرد بر خانواده، زواياي مبهم و پنهان آن را واكاوي 
ند، هر چند كه سهل و ممتنع بودن بحث كنهاي امروزي را صادر و احوال حاكم بر خانواده

نظران  اين موضوع در عمل مورد كم توجهي صاحب تاده شرياست خانواده از سويي باعث 
ها در برخورد بـا آن بـا مسـائل و مشـكالت     خانواده تاقرار گيرد و از سوي ديگر سبب شده 

مـرد از ايـن    ي اين مشكالت، بحث پيرامون سوءاسـتفاده  ي جمله ازند كه شوبسياري مواجه 
متاسـفانه   و باشـد طـور اخـص در ارتبـاط بـا زوجـه مـي       مت خود در خانواده و بـه امتياز و س

صريحي در متون قانوني پيرامون آن وجود ندارد، هر چند ظلم و سـتمي كـه   هيچگونه نص 
از اين سوءاستفاده از حق حاصل شود، ضمانت اجراهاي ديني و عقوبتي و اخالقي در شايد 

توان مقابله با مـرد خطاكـار را نخواهـد     ،اينگونه ضمانت اجراها در عمل اماپي داشته باشد، 
تي به اصول كلي حقوقي و منابع و فتاوي موجود در فقـه  داشت و براي حل اين مشكل بايس

   .دكراسالمي مراجعه 
اي در قانون مـدني بـه ماننـد بحـث عـزل ولـي       گذار با وضع ماده قانونمناسب است كه 

د و كنـ دن اختيـارات او  كـر قهري، در اين حالت اقدام به عـزل مـرد و يـا تحديـد و تعـديل      
  : دكنتواند اينگونه مقرر گذار مي قانون
د، كنـ د يا از موقعيت خـود سوءاسـتفاده   كنهرگاه شوهر رعايت مصلحت همسرش را ن«

عـزل و يـا    از رياست خـانواده  مرد را ،مصلحت خانواده تواند بنا براثبات، دادگاه مي پس از
د و يا در مواردي بعض يا تمـام اختيـارات مـرد را بـه زن واگـذار      كناختيارات او را تحديد 

با ياري گرفتن از نظرات فقها و استفتائات آنها  بايد گذار گفت كه قانون توانپس مي .»دكن
نظران حقوق، با بازنگري و يا تصويب قوانين جديدي درصدد حل  و كمك علما و صاحب

اي از ايــن توجهــات نمونــه ؛مشــكالت حــاكم بــر بحــث رياســت مــرد بــر خــانواده برآيــد 
رياسـت جمهـوري    ي خـانواده  مـور زنـان و  پيشـنهاد مركـز ا   انان به مسائل خـانواده، د حقوق
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به هيات وزيران بـود كـه طـي    ) 3/3/2011مورخ www.women.gov.ir مندرج در سايت(
جملـه پيشـنهاد    از ؛درخواسـت بـازنگري شـده اسـت     ،آن در بعضي مسائل حقوق خـانواده 

در رياست و  باشد ميرياست مرد بر خانواده به شرط مصلحت كه به موجب آن مرد مكلف 
رستي و مديريت بر خانواده، مصلحت زن و فرزندان را در نظر بگيرد و اگر در اين مور سرپ

عنـوان مرجـع صـالح، مصـلحت را      ، دادگـاه بـه  انجام شـود اختالفاتي در تشخيص مصلحت 
رفـع شـبهات، پيرامـون     بـراي گـذار   قانون ،عنوان نمونه به همچنين .دكنمشخص و تعيين مي

در روابط زوجين مـديريت بـه شـرط    « :دكنند اين چنين مقرر تواقانون مدني مي 1105ماده 
دانيم، همـواره پيشـگيري بهتـر از    همانگونه كه مي ،از سوي ديگر. »صالحيت با شوهر است

ايـن   ي نمونـه  د كـه كـر توان در مسائل حقـوقي نيـز اعمـال    و اين اصل را مي باشد ميدرمان 
مهريه در اسناد نكاحيه، مشاهده كرد  توان در تصويب شرط عنداالستطاعه بودنتفكر را مي

پرداخـت مهريـه بـه دو شـكل عندالمطالبـه و يـا        ي كه در نسخ جديـد اسـناد ازدواج، نحـوه   
يادشـده  ده است كه بنا بر توافق طرفين يكـي از دو حالـت   شبيني  عنداالستطاعه بودن، پيش

بـا درك مقتضـيات زمـان و شـايد بـا       گـذار  قـانون د و در واقع در ايـن مـورد   شو انتخاب مي
م نظـا همسرانشـان در   ي ها در پرداخت مهريـه احساس خطري كه پيرامون عدم توانايي زوج

كرده و درج آن در سند نكاحيه  مقرراتي، اقدام به تصويب چنين مواجه بودهقضايي كشور 
بيشترين بحث در مورد آثار رياست مرد در ارتباط با همسر خود در امور غيرمالي كه . است

عنـوان  هو بـ  دادتوان چنين راهكـاري را انجـام   و اختالف نظر پيرامون آن وجود دارد نيز مي
مثال، در مورد اجلي مصاديق اين آثار مانند بحث اشتغال يا تحصيل يا خروج از كشـور زن،  

تواند با گنجاندن اين مباحـث در شـروط ضـمن عقـد نكـاح، در همـان بـدو        گذار مي قانون
زوجين بگـذارد و   ي عهدهرگيري پيرامون آنها را بتشكيل زندگي زناشويي تصميم وشروع 

 ي مانع بروز اختالفات خـانوادگي در آينـده و مراجعـات مكـرر بـه مراجـع قضـايي و اطالـه        
صـورت   تـوان بـه  اي از اين شروط، پيرامون بعضي آثار غيرمالي كه مـي نمونه .دشورسي ددا

  :از ندد، عبارتشودرج  شرط ضمن عقد در اسناد نكاحيه
  امضاءزوجه  امضاءزوج     .زوجه حق اشتغال در خارج از منزل را دارد
  امضاءزوجه   امضاءزوج  .زوجه حق تحصيل در خارج از منزل را دارد

  امضاءزوجه  امضاءزوج  .زوجه است ي ين مسكن مشترك خانواده بر عهدهيتع
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ويژگـي خـاص    امـا ، باشـد مـي  در پايان بايد گفت، با آن كه خانواده يك نهاد حقـوقي 
و اجتمـاعي   بـوده كـه نهـادي فراتـر از يـك سـازمان حقـوقي       ه آن دليل است كه خانواده ب

 ي االصول در ادامه ه و عليشدمهر و محبت بين زن و مرد بنا و تشكيل  ي كه بر پايهباشد  مي
قـوق ديگـري   حيات خود نيز بيشتر از هر چيز ديگري به تفاهم و توافق بر مبناي احترام به ح

هـاي  توان گفت كه هنجارها و اصول كلي اخالقي و حتي آموزهنيازمند است و در واقع مي
تواننـد مسـائل و   انعطاف ناپذيرحقوقي مي تر از ابزارها و قواعد امري واثرگذارديني، بسيار 

با اين همه نقش حقوق در اين گـروه   ؛ندكنخانواده را حل و فصل  مشكالت پيش آمده در
هـا و  ها و ناهنجـاري  ، چرا كه منشأ بخش مهمي از اختالفباشد ميعي غير قابل انكار اجتما

هاي موجود در خانواده كه در نهايت به از هم پاشيدگي اين نهاد بنيـادين و تزلـزل   بي ثباتي
شـود، ريشـه در ناآشـنايي يـا بـدفهمي قواعـد حقـوقي يـا نقـص و          انساني منجر مي ي جامعه

يـابي  ني حاكم بر آن دارد؛ بنابراين حفظ و بالندگي خـانواده و سـامان  نارسايي مقررات قانو
تـر  تر و دقيقموضوعات و مسائل حقوقي آن هر چه بهتر، واضح كهكند نظام آن ايجاب مي

ها مانع از وقوع مسائل و اول با ارتقاي سطح دانش حقوقي خانواده ي بازگو شود تا در وهله
بهتــرين راهكارهــا و  ي هيــبعــد بــا ارا ي و در مرحلــه هدشــهــا مشــكالت در كــانون خــانواده

تـرين اجتمـاع    هاي حقوقي اقدام به حل و فصل مشـكالت و معضـالت در ايـن مهـم     حل راه
  . شودبشري 
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 .العلوم مدينه قم، ،2ج ،منهاج الصالحين. )1410( خويي، سيدابوالقاسم

 ،االسـتفتائات صراط النجـاه فـي اجوبـه    . )1416( ميرزاجواد تبريزي،خويي، سيدابوالقاسم و 
 .دفتر نشر برگزيده قم، ،1ج

 .پارسيان انتشارات قم، ،البالغه ترجمه نهج. )1379( محمد دشتي،

الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل و عيـون األقاويـل     . )1415( محمدبن عمر الزمخشري،
 .، بيروت، دارالكتب العلميه1، جفي وجوه التأويل

  .، قم، موسسه النشر االسالمي2ج ،االحكامكفايه  .)1423( محمدباقر سبزواري،
  .، قاهره1ج ،يدالجد يشرح القانون المدن يف يطالوس .)1952( عبدالرزاق احمد ،يالسنهور
 .مرتضويه مكتبه تهران، ،4ج ،المبسوط فقها الماميه .)1388( حسن الطوسي، محمدبن الشيخ

التراث  داراحياء بيروت، ،3ج ،التبيان في تفسيرالقرآن. )1389( محمدبن حسن شيخ طوسي،
  .العربي
 انتشــارات و چــاپ ســازمان تهــران، ،حقــوق زن در اســالم و اروپــا. )1355(حســن  صــدر،

 .جاويدان
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 .، تهران، نشر دادگسترمختصر حقوق خانواده .)1378(اسداهللا  ،يامام و، سيدحسين يصفائ

ــا ــيدس ،ييطباطب ــزانالم. )1402( ينمحمدحس ــ ي ــ يف ــرآن يرتفس ــم، ،4ج ،الق ــب ق  دارالكت
  .يهاالسالم

 همؤسسـ  ،يـروت ب ،3، جالقـرآن  يرتفسـ  يفـ  يـان مجمـع الب . )1415( فضل بن حسـن  ،يطبرس
 .للمطبوعات ياالعلم

 ،مسالك األفهام الي تنقيح شـرائع االسـالم  . )1416( )شهيد ثاني(علي  زين الدين بن العاملي،
  .مؤسسه المعارف االسالميه قم،  ،8ج
  .االسالمي النشر مؤسسة قم، ،4ج ،تحريراالحكام. )1419( سفيو بن الحلّي،حسن عالمه

 .يركبير، تهران، انتشارات اميگرد يزن از نگاه. )1385( ينمحمد حس يدفضل اهللا، س

  .دارالمالك ،يروتب ،يا المرأهدن. )1420( يد محمدحسينس فضل اهللا،
 .دارالمالك ،يروت، بهحول المرأ يهتأمالت اسالم. )1421( يدمحمدحسينس فضل اهللا،

 .انتشار سهامي شركت ، تهران،1ج ،حقوق مدني خانواده. )1372( ناصر كاتوزيان،

 يشركت سهام تهران،، 2ج ،قراردادها يقواعد عموم يحقوق مدن. )1376(ناصر ،يانكاتوز
 .انتشار

  .يهدارالكتب االسالم تهران، ،5ج ،يالكاف. )1365( يعقوبمحمدبن  ،يالراز ينيالكل
  .يهاالسالم هالمكتب تهران، ،103ج و 71ج ،بحاراالنوار. )1374( محمدباقر ،يالمجلس

 ينتـدو  ،)1381( يـران ا ياسـالم  يجمهور يقانون اساس ي،و مقررات حقوق ينمجموعه قوان
 .منصور، تهران، انتشارات دوران يرجهانگ

 .)1381( ي، قانون مجازات اسالمي جمهوري اسالمي ايرانو مقررات حقوق ينمجموعه قوان
  .منصور، تهران، انتشارات دوران يرجهانگ ينتدو

 ينتـدو . )1381( يـران ا ياسـالم  يجمهـور  يمـدن  ي، قانونو مقررات حقوق ينمجموعه قوان
 .منصور، تهران، انتشارات دوران يرجهانگ

 ،نكـاح وانحـالل آن   -بررسـي فقهـي حقـوق خـانواده    . )1372( سيدمصـطفي  محقق دامـاد، 
 .اسالمينشرعلوم  تهران،

 .صدرا انتشارات قم، حجاب، مسأله. )1374( مرتضي مطهري،

انتشـارات   قـم،  ،احكـام القـرآن   يفـ  يـان الب هزبـد . )1378( احمـدبن محمـد   ،يليمقدس اردب
  .ينمؤمن
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1392تابستانفصلنامه پژوهش حقوق خصوصي، سال دوم، شماره سوم، بهار و 

 .يهدارالكتب االسالم تهران،، 3ج ،نمونه يرتفس. )1385( يگران، ناصر و ديرازيمكارم ش

المركـز   قـم،  ،في واليه الفقيه و فقيه الدوله االسالميهدراسات . )1408(حسين علي منتظري،
  .العالمي للدراسات االسالميه

 آثار نشر و تنظيم مؤسسه تهران، ،2ج ،تحريرالوسيله. )ش1379( اهللا روح الخميني، الموسوي
 .الخميني االمام

 .، تهران، نشر ميزانجرائم عليه اشخاص .)1389( مير محمد صادقي، حسين

، تهــران، شــوراي رويكــردي نــوين در روابــط خــانواده. )1379( الســادات عــزت ميرخـاني، 
 .اجتماعي زنان -فرهنگي

  .يالتراث العرب ياءداراح ،يروتب ،31ج ،جواهر الكالم. )1398( محمدحسن ،يالنجف
 


