ریاست و قوامیت شوهر بر زن در فقه و حقوق ایران
دکتر محمد مهدی الشریف
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چکیده
خداوند متعال در آیه  43سوره نساء میفرماید « :الرجال قوامون علی النساء بماا فلاا اب بعلاهل علای بعام و بماا
انفقوا من اموالهل ».تبیین مفهوم «قوامیت» با توجه به اختالف نظر بین فقها و علما ضروری به نظر مایرساد .ا ساوی
دیگر ماده  1111قانون مدنی ایران به تبعیت ا فقه و شرع مقدس اسالم ،ریاست خانواده را ا خصایص شوهر دانسته
و مقرر میدارد «:در روابط وجین ریاست خانواده ا خصایص شوهر است ».مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست و قلمرو
و گستره آن نیز ال م و ضروری است .لذا در این مقاله ،سعی داریل پا

ا در آراء و نظاراف فقهاا و ققوقادانان،

مصادیق و آثار ریاست شوهر بر ن در ققوق ایران نیز بررسی و در پایان پارهای ا ابهاماف را برطارف نمااییل .لاذا
مباقث در دو قسمت عرضه میشود .در بخش نخست ابعاد موضوع در تفاسیر قارآن مییاد و نظاراف فقهاای عظاام
مورد تیزیه و تحلیا واقع خواهد شد و سپ

در بخش دوم به تحلیا موضوع در ققوق ایران و نظریاف ققوقادانان

معاصر خواهیل پرداخت.
واژههای کلیدی :ریاست مرد ،قوامیت ،تمکین ،نفقه

 -1علو هیأف علمی گروه ققوق دانشگاه اصفهان
 -2دانشیوی دکتری ققوق خصوصی دانشگاه اصفهان

گفتار اول :بررسی نظرات مفسرین و فقها در مورد آیه  43سوره نساء و واژه «قوامیت»
«اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النساءِ بِما فَلَّاَ ابُ بَعلُهُل عَلی بَعمٍ وَ بِما اَنفَقوا مِن اَموالِهِل»...
مردان بر نان قیمومت و سرپرستی دارند به خاطر اینکه خداوند بعلای را بار بعلای برتاری داده و باه خااطر اینکاه
مردان ا مال خود انفاق میکنند و مهریه میدهند.
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیا آیه  43سوره نساء میفرمایند« :قیّل» یعنای کسای کاه مشاقول قیاام باه امار
شخص دیگر است .مردان به امور نان قیام میکنند و یادی هایی که خداوند متعال به مردان داده بر قسا
است که بر اعمال دشوار دارند و در امور عقلی و جنا
قساسیت و شدف عاطفه و لطیف هستند .پ

طااقتی

قاوف و طاقات بایشتار دارناد .در قاالی کاه ناان دارای

قکل آیه عمومیت دارد چون نوع مردان بر نوع نان قیمومیات دارناد

مثالً قکومت و قلاوف که به قیاف جامعه بستگی دارد قوام آنها به دست مردان است (عالمه طباطبایی .)461/3
مفهوم عبارف «بِما فَلَّاَ ابُ بَعلُهُل عَلی بَعمٍ» آن چیزهایی است که در مردان به سب

طبع آنان ا نان یاادتر

است و آن یادی قوه تعقا در آن هاست و آنچه که متفرع بر قوه عاقله است ا قوه قهریه و شدف صولت و نیارو و
طاقت بر سختیها و مشکالف و مانند آن میباشد و ندگی و قیاف نان به جهت اقساس و عاطفه بار پایاه رقات و
لطافت است و منظور ا «بِما اَنفَقوا مِن اَموالِهِل» همان پرداخت مهریه و نفقه به نان میباشد و قکل این آیه معطوف
به طایفه مردان است نسبت به طایفه نان در همه جهاتی که ندگی این دو گروه به هل مرباو مایشاود .لاذا تعبیار
«اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النساءِ » دارای اطالق و عمومیت تمام است( .همان )463/3
در کتاب کنز العرفان فی فقه القرآن در تفسیر آیه «اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النساءِ » آمده است« :یعنی مردان والیت و
اداره امور نان را بر عهده دارند» و دلیا آن نیز دو امر معتبر اسات کاه یکای ا آن دو ماوهبتی اسات کاه ا طارف
خداوند میباشد و آن برتری مردان بر نان در امور کثیرهای است کاه ا جملاه آنهاا کماال عقاا ،قسان تادبیر و
فراوانی انرژی در اعمال و اطاعت الهی میباشد و به همین دلیا نیز نبوّف ،امامت ،والیت ،برپاداشاتن شاعا ر ،جهااد،
قبول شهادف در تمام امور و فزونی نصی در ارث و غیر این امور ا مختصّاف مردان میباشد .و دلیا دیگار کسابی
است و به دلیا آن است که مردان نان را انفاق میکنند و مهریه آنان را میپردا ند و در قالی که فایاده نکااب باین
هر دو طرف مشترک است و هر دو ا نکاب فایده میبرند ولای ماردان وظیفاه پرداخات نفقاه و مهریاه را بار عهاده
دارند(.قلی)211/2 ،
در تشریح موضوع والیت مرد بر ن مؤلف کتاب والیت فقیه در قکومت اسالم چنین گفته است:
«والیتی که مقتلای آیه شریفه «اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النساءِ» است ،یک والیت تکوینی و فطری اسات ،یارا کاه
مرد دارای عقلی قویتر ا قوای عاقله ن میباشد .لذا ن نسبت به او ضعیف بوده و در تحات هیمناه و سرپرساتی و
عصمت اوست و بر عهده مرد است که ن را نگاهداری کند و لذا او آمر است و این ماأمور ،او نااهی اسات و ایان

منهی و بایستی که در جمیع دستوراف ا او اطاعت نماید(.تهرانی  )34/4سپ

در جای دیگاری ا ایان کتااب باه

نقا ا محقق کاشانی در «تفسیر صافی»آوردهاند« :مثا فلیلت مرد بر ن ،مثا فلیلت آب بر ماین اسات .یارا باه
واسطه آب است که مین نده میماند ،و به واسطه مردان اسات کاه نهاا ناده هساتند (یعنای قیااف و نادگی و
سعادف مادّی و معنویشان در دایره قیمومت مردان است ).و اگر مردها نبودند ،نها آفریده نمیشدند .ساپ
خدا این آیه را تالوف فرمودند« :اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النساءِ » و پ
قا م میشوند و عبادف برای آنان به سب

رساول

ا آن فرمودند :آیا نمیبینید که نها در هار مااه

قذارف امکان ندارد و اما برای ماردان ،طماث (دیادن خاون) و عااداف

ماهیانه پیدا نمیشود( .همان111 ،و)113
مرقوم آیت اب منتظری نیز در پاسخ به استفتا ی که ا ایشان شده اسات چناین گفتاهاناد :معنای آیاه شاریفه ،سالطه
داشتن مردها بر نها و به بردگی گرفتن آنها نیست ،بلکه به معنای این است که ا طرفی ساختی و سانگینی نادگی را
باید مردها تحما کنند تا نها قوام و آسایش داشته باشند و ا طرف دیگر در ندگی ناشویی خداوند ققاوقی بارای
نها و مردها بر یکدیگر مقرر کرده است و چنین نیست که فقط مردها ققوقی بر نها داشته باشند .مردها اگر ققاوق
نها را تأمین نکنند قاکل شرع میتواند آنان را میبور کند تا ققوق نها را تأمین کنند .مردها قاق ندارناد همساران
خود را به کار کردن در منزل میبور کنند ،البته نها نیز باید متقابالً ققوق همسران خود را تاأمین کنناد و بعیاد نیسات
گفته شود ققوق ن و شوهر در برابر یکدیگر است .بنابرای ن مانی کاه یکای ا آناان بادون عاذر موجاه ا ادای قاق
دیگری امتناع کند دیگری نیز بتواند ا ادای قق او امتناع کند .همچنین کمال و تکاما هر یک ا ن و مرد به دیگاری
وابسته است و نظام اجتماعی بدون هر کدام ناقص خواهد بود( .منتظری 312 -4 ،و )493
ایشان در کتاب دیگری در تفسیر و بیان شاأن نازول ایان آیاه مایگویناد « :نای ا انصاار ا اطاعات شاوهرخود
سرپیچی کرد ،شوهر به صورف اوسیلی د ،ن به همراه پدرش خدمت پیاامبر اکارم( ) رسایدند .پادرگفت :ناور
چشمل را در اختیارش قرار دادم و او آ ارش رسانده است .پیاامبر ( ) فرماود :بایاد دختار شاما ا همسار خاویش
قصا

نماید ،دختر به همراه پدر برای قصا

نمودن مراجعت کردند ،اما پیامبر اکرم ( ) باه سارعت آناان را باه

قلور طلبید و فرمود :هل اکنون جبر یا نا ل گردید و این آیه را فرود آورد« :اَلرِّجالُ قَوّاماونَ عَلَای النسااءِ » آنگااه
پیامبر اکرم ( ) فرمود :ما چیزی را میخواستیل و خداوند چیز دیگری را اراده فرموده بود و بهترین همان است که
خداوند مشخص فرموده و بدین گونه قصا

برداشته شد( ».منتظری)113 ،2 ،

یکی دیگر ا محققین در تشریح آیه کریمه چنین گفتهاند :ن باید به قکل محکل «اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النسااءِ »
در تحت قوامیت و سرپرستی مردها ،شرافت و سرپرستی مردها وشرافت خود را نگهداری کرده ،مراقا ندگانی را
به پایان رساند .این کریمه ،قکمت و فلسفه ایان قوامیات را در دو چیاز قارار داده ،یکای هماان امتیاا اف روقای و
جسمی است که اشاره شد و دیگری بذل و عطای نفقه و کسوف که دین اسالم بر ذمّت همت مردها فرض وواجا

قرار داده است( .جعفریان)283/1 ،
آیا قوامیت مرد بر ن محدود به ندگی ناشویی است یا شاما امور سیاسی و قلایی هل میشود؟ در میله فقاه
اها بیت در پاسخ به سؤال فوق ،نظراف متعددی ا محققین و مفسرین ذکر گردیاده اسات کاه خالصاه آن باه ایان
شرب است :قرطبی میگوید« :مردان خر

نان را مایدهناد و ا آناان دفااع مایکنناد ،همچناین قاکماان ،امیاران،

ر مندگان ا میان آنان هستند و نان با این امور کار ندارند ».ابن کثیر مینویسد :آیه «اَلرِّجالُ قَوّاماونَ عَلَای النسااءِ »
بدین معناست که مرد قیّل ن است یعن ی ر ی

و بزرگ و قااکل بار ن باوده و هنگاام بارو اشاتباه وی را تأدیا

میکند و عبارف «بِما فَلَّاَ ابُ بَعلُهُل عَلی بَعمٍ» بدین معناست که مردان ا نان برترند و مرد بهتر ا ن اسات .ا
این رو نبوف و سلطنت به مردان اختصا
سپ

در ادامه مطل

دارد( .میله فقه اها بیت علیهل السالم ،فارسی-32 ،

)11

آمده است :برخی پنداشتهاند که واقع شدن عبارف «بِماا فَلَّااَ ابُ بَعلُاهُل عَلای بَعامٍ» در

جایگاه تعلیا برای عبارف «اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النساءِ» مفید برتری در یک طرف (برتری مردان بر نان) است و تنها
در این صورف است که تعلیا این عبارف برای قکل «اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النساءِ » معنا پیدا میکند .ما در جواب این
پندار میگوییل :معنی جمله تعلیلیه این است که خدا هر یک ا این دو جن

را به سب

مزیت هاایی کاه در جان

دیگر وجود ندارد بر دیگری برتری داده است و بههماین دلیاا خداوناد ماردان را قایّل ناان قارار داده اسات ،یارا
ویژگیهایی که خداوند در مردان نهاده است آنان را بر قیّل بودن قدرف میبخشد و ویژگای هاایی کاه خداوناد در
نان قرار داده است آنان را بر کارهایی که مردان قدرف بر آنها نداشته و توان انیام دادن آنهاا را نادارد ،قادرف و
نیرو میبخشد( .همان-32 ،

)13

استاد مطهری نیز ریاست مرد بر خانواده را بر اساس ققوق طبیعی قق مرد میداند چرا کاه مارد در خاانواده ساه
سرمایه دارد .جسل و روب و مال ولی ن دو سرمایه :روب و جسل و اصلحیت امری فطری است و ا قبیاا اصالحیت
فردی برای ریاست یک شرکت نیست( .همان-12 -
در شرب لمعه در خصو

)123

قوامیت و ریاست شوهر بر ن بهطور صریح مطلبی ذکر نشده است .لیکن ذیا بحاث

«نشو »و در تعریف کلمه مذکور آمده است که«:نشو » در اصاا باه معنای بلناد شادن اسات و در اصاطالب شارعی
عبارف است ا خار شدن ا اطاعت یعنی یکی ا وجین ققوقی را که طرف مقابا نسابت باه او دارد ادا نکناد و
خواسته او را عما ننماید .تناس

این معنی به مفهوم لقوی نشو این است که ن یا شوهر با خرو ا آنچه خداوناد

بااااااااااااار او واجااااااااااا ا کااااااااااااارده ا اطاعااااااااااااات برتاااااااااااااری جساااااااااااااته اسااااااااااااات.
(لطفی – )461
ذیا مبحث فی القسل و النشو و الشقاق در کتاب ترجمه تحریر الوسیله قلرف امام خمینی(ره) نیز آمده اسات:
«هر یک ا وجین به طرف دیگرش ققی دارند که قیام بر آن واج

است اگر چه قق و اعظل است .و ا قاق

او بر ن این است که او را اطاعت کند و معصیت او را ننماید و ا خانه اش بدون اذن او بیرون نرود ولاو اینکاه نازد
اها خودش برود ،قتی اگر برای عیادف پدر یا در عزای پدرش باشد بلکه وارد شده است که در صدقه و هبه و نذر
در مال خودش ،قق امری با وجود شوهرش ندارد مگر اینکه با اذن شوهرش باشد .البته در قج یا کاف یا نیکی باه
والدین یا صله خویشانش تابع اوامر او نمیباشد( .اسالمی)149 -
به نظر استاد محمد تقی جعفری با نظر باه ماوارد اساتعمال و باه قریناه آیااف فراوانای کاه دربااره تسااوی ار ش
شخصیت ن و مرد آمده معنای «قوام» این است که«:مرد سرپرست و اجرا کننده مصالح خاانواده اسات ،ناه قایل باه
اصطالب فقهی و ققوقی او .یرا قیل کسی را میگویند که اختیار تصرف در مال و توجیه ندگی کسی دیگر را در
اختیار داشته باشد مانند قیل صقیر ،دیوانه و سفیه و مسلل است که مرد به هیچ وجه قیمومیتی بر ن ندارد.
یرا ن در تمام شوؤن اقتصادی ،اخالقی ،مذهبی و اجتماعی ا آ ادی و اختیار کاما برخوردار است .فقط ایان
شر در امور اجتماعی شده که فعالیت هایش مزاقل قق همسرش نباشاد ،یعنای ن بایاد ا عهاده وظاایفی کاه در
برابر مرد دارد ،برآید همچنانکه مرد باید ا عهده وظایفی که در برابر ن دارد ،برآید( ».جعفری 268 ،و )263
ایشان برای اداره خانواده چهار صورف را تصویر میکند :قالت اول اینکه ن و مرد سرپرستی را برعهده بگیرند
و قالت دوم اینکه سرپرستی خانواده با ن باشد و قالت سوم اینکه سرپرستی خانواده با مرد باشد یعنی مردسااالری
و قالت چهارم نظام شورایی برای اداره خانواده ،سرپرستی و مأموریت اجرایی مرد .پ

گفتهاند :این قالت چهاارم

برای اداره منطقی خانواده ،شر ال م و فوق العاده با اهمیت است ،به شر آن که طارفین شاورا ،قتای در خاانواده
هایی که فر ند آنان نیز رشد یافته و ا معلوماف و تیارب مفید برخوردار شده اناد ،اعلاای شاورا باا کماال تقاوا و
عدالت و بیطرفی ا تمایالف شخصی در اداره خانواده دست به کار شوند .مسلل است که اجارای تصامیماف اخاذ
شده در شورا ،در نتییه گیری خالصه نمیشود ،بلکه بایستی این نتییه باه مرقلاه اجارا درآیاد .ایان عاماا اجارا در
اید ولوژی اسالم ،مرد معتدل است که با کلمه «سرپرست مساؤول» کاه معناای «قاوام» اسات تعبیار شاده اسات .وی
درادامه گفته است« :نظل ققوقی خانواده در اسالم نه پدر ساالری است و نه مادر ساالری ،بلکه انسان ساالری است
که ا آیه «ان اکرمکل عنداب اتقیکل(عزیزترین و با کرامتترین شما در نزد خداوند با تقواترین شما است ).اساتفاده
میشود.
خالصه اینکه در تفسیر آیه « الرجال قوامون علی النساء» و معنای قوام بودن مردان ،بین مفساران ،اعال ا شایعه و
سنی اختالف نظر یادی مشااهده مای شاود .باا توجاه باه مناابع ماورد بررسای و نظریااف فقهاای عظاام ،محققاین و
اندیشمندان علوم دینی ،میتوان این نظراف را در دو دسته کلی قرار داد:
الف :یک عده با توجه به ادامه آیه که به مسأله انفاق و نشو نان پرداخته است ،آیه را محدود به رواباط ن و مارد
در ندگی خانوادگی دانسته و وظایف و اختیاراف خا

را برای مردان در این خصو

برشمردهاند.

ب :گروهی به عموم الفاظ به کار برده شده در آیه استناد کرده و آن را مختص رابطه ن و شاوهر نمایدانناد ،بلکاه
برای کا مردان در جامعه بشری صفت «قوام» بودن را لحاظ کرده و امتیا اف و ققاوق ویاژهای را بارای ماردان
نسبت به نان بر شمردهاند.
نتیجه
با توجه به مباقث مطروقه ،مشخص گردید که میان مفسران و متفکران و محققان علوم دینی در تفسایر آیاه ،اتفااق
نظر وجود ندارد .به نظر بسیاری ا مفسران ،آیه مذکور با توجه به سیاق آیاف قبا و بعد و قتای صادر و ذیاا آیاه،
مربو به روابط ن و مرد در خانواده میباشد و بیانگر قکال مساؤولیت و سرپرساتی مارد در خاانواده و قمایات و
قفاظت ا آن و تأمین معاش و تدبیر امور اقتصادی خانواده است و به هر قال نمیتوان ا آیه مزباور قکال برتاری
مردان بر نان را استنبا کرد .چنین برداشتی با سایر آیاف قرآن که در مقام بیان مالکهای برتری و فلایلت انساان
است ،منافاف دارد .یرا هیچ یک ا آیاف قرآنی که مالک ار شها را درباره انسان بیان میکند ،اختصا
ندارد .مالک ار شها در قرآن ،کار و کوشش با هدفگیریهای انسانی است «لی

لالنسان اال ما ساعی» و باه نظار

اکثر فقها نیز فلسفه قوام بودن مرد ،عهدهدار بودن امور نان و برتری ار ش اقتصادی مرد در غال
در آیه نیز پ

ا رفع توهل برتری ذاتی و فلیلت مردان و نان و پ

به مارد

جوامع است.

ا بیان قکل قوام بودن و سرپرستی مرد و

دالیا آن ،اوصافی ا ار شهای ن مطرب میشود .ا جمله میفرماید نهای شایسته نهایی هستند که همواره در
ارتبا با خدا بوده ،نگهبان فرمان الهی در غیاب همسران خود میباشند «فالصالحاف قانتاف قافظاف للقی

بما قفظ

اب» یرا نقش ن در بهرهبرداری یا اخالل نظل خانواده فوق العااده مهمتار و بیشاتر ا مارد اسات .لاذا آیاه ،ن را باه
اهمیت مسؤولیتش متوجه میسا د .این موضوع اثباف شده اسات کاه اگار در یاک خاانواده ،ن باه مساا ا انساانی
بیاعتنا باشد و ا تدبیر و تقوا بیبهره باشد ،مرد هر اندا ه در او عظمات انساانی باشاد ،تاأثیرش در خاانواده نااچیز
خواهد بود .به همین علت آیه ،قفظ ن را توصیف و ار شهای سا نده را به او گوشزد میکند و ثابت میکند کاه
رکن اصلی و عاما اعتدال خانواده ،ن است.
گفتار دوم :تحلیل مفهوم ریاست شوهر بر زن از دیدگاه حقوقدانان
پ

ا بررسی فقهی موضوع ریاست شوهر بر خانواده و اشاره به نظراف برخی ا فقهای معاصر ،به بررسای موضاوع

ا دیدگاه تعدادی ا ققوقدانان مشهور و مطرب کشور میپردا یل:
 -1دکتر سیدقسن امامی در جلد چهارم ققوق مادنی ذیاا ققاوق و تکاالیف مخاتص هار یاک ا وجاین ،بادواً
تکالیف شوهر نسبت به ن را مطرب و اولین تکلیف را ریاست خانواده بیان نمودهاند .ایشان عنوان نمودهاند کاه:
«هر جمعیتی که با یکدیگر ندگی میکنند گرچه دو نفر باشند ،همیشه اختالف سلیقه پیادا مایکنناد کاه اغلا
توافق بین آنها قاصا نمیگردد و در اثر این کشمکشها و گفتگوها ،آن جمعیت به خاودی خاود و باه تادریج

منحا خواهد شد .لذا قانون مدنی برای رفع اختالفاتی که ممکن است در خانواده اییاد شود ،ریاست خانواده را
ا خصایص شوهر قرار داده است که در مورد اختالف ،ن ا نظر او پیروی نماید مانند قق اختیار منزل ماذکور
در ماده  1113و منع ن ا قرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی است مذکور در ماده  1113قاانون مادنی»
(امامی ا)344/3

 -2دکتر ناصر کاتو یان
به نظر این ققوقدان برجسته کشور ،وجود ریی

برای خانواده اماری ضاروری اسات گرچاه براباری ن و مارد
دارد که برای رفع آنها بایستی ا آ ادیهای فردی

عادالنه به نظر میرسد ولی ندگی اجتماعی نیا مندیهای خا

صرفنظر کرد همانگونه که با تشکیا دولتها ،افراد ا آ ادی خود میگذرند.
در بسیاری کشورهای دنیا ا قبیا سو ی

و ایتالیا نیز ریاست خانواده به عهده مارد اسات .اماا ساوال اساسای آن

است که چرا ریاست خانواده به عهده مرد است؟ اصوالً و غالباً مرد ا نظر قوای جسامانی و ا نظار اقاطاه بار اماور
اجتماعی ،صالقیت بیشتری برای پذیرش مسؤولیت دارد و لذا قانون مادنی در مااده  ،1111مارد را ر ای
دانسته و به موج ماده  1113ن معاون و یاور او در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد است( .کاتو یان-
به نظر این استاد ممتا ققوق ،قتی اگر قانون مدنی این تصریح را نداشت ،خانواده خود بخود بیر ی
و در هر قزب و گروه و جمعیتی ،پ

نمیماند

دارد .به نظر ایشان امرو ه ریاست مرد ،باه انیاام یاک

وظیفه اجتماعی شبیهتر است تا به اجرای قق شخصی و مرد ،ر ی
اساسی مقرر میدارد که «هیچ ک

)223

ا چندی ،آن که عواما مساعدتری در اختیار دارد مورد اقترام دیگران واقع

میشود که غالباً در خانواده ،این خاصیت به مردها اختصا
آن را به عهده بگیرد (همان،

خاانواده

خانواده است چون بهتر میتواند مسؤولیت اداره

 .)221البته مرد نمیتواند ا این قق خود ساوء اساتفاده کناد یارا اصاا  31قاانون
نمیتواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تیااو باه مناافع عماومی قارار

دهد» .لذا هرگاه شوهر برخالف مصالح خانواده و به قصد انتقامجویی و لیبا ی اقدامی کند ،ن میتواند باا رجاوع
به دادگاه مانع کار او شود.
نکته دیگر اینکه ریاست خانواده ،قق مرد نیست که بتواند به اختیار ا آن بگذرد و به نظر ایشان قواعد مربو به
ریاست مرد بر خانواده ،مربو به نظل عمومی است و جز در مواردی که قانون اجا ه داده اسات نمایتاوان باه آنهاا
تیاو کرد( .همان-

)223

ایشان در تبیین موضوع ریاست و تکالیف ن معتقد است در اختالف سلیقهها ن باید نظر شوهر را بپاذیرد .البتاه
مرد نباید ا اختیار خود سوء استفاده کند .برای مثال در بحث تربیت فر ندان ،خریاد لاوا م منازل ،رفات و آمادها و
معاشرفهای خانوادگی ،ن باید ا مرد اطاعت کند ولی مرد نمایتواناد ن را ا معاشارف باا خویشااوندان و یاا ا
انیام فرایم مذهبی یا تکالیف اجتماعی با دارد .پ

ایشان به وظیفه تمکین عام و خا

ن و شوهر اشاره میکند

و به دو موضوع تعیین محا سکونت و مخالفت شوهر با شقا ن نیز میپردا د:
الف :درخصوص محل سکونت زن :به موج

ماده  1113قانون مدنی ،اختیار تعیین محا سکونت با مرد اسات مگار

آنکه این اختیار به ن داده شود لذا این قاعده ،مربو به نظل عمومی نیست و مرد نیز نمیتواند ا این قاق ساوء
استفاده کند یرا محا سکونت ن باید با وضعیت اجتماعی و شئون وی منطباق باشاد(ماده  1113قاانون مادنی).
ضمناً چنانچه بودن ن با شوهر در یک منزل متلمن خوف ضرر بدنی یاا ماالی یاا شارافتی باشاد ،ن مایتواناد

مسکن جداگانه اختیار کند( .همان-
ب :مخالفت شوهر با شغل زن :به موج

)242
ماده  1113قانون مدنی «شوهر میتواند ن خود را ا قرفه یاا صانعتی کاه

منافی با مصالح خانوادگی یا قیثیاف خود یا ن باشد منع کند ».اختیار شوهر برای تاأمین غارور و ساروری او بار
ن نیست ،هدف قانونگذار قفظ مصالح خانوادگی و قیثیت طرفین است .بارای تشاخیص مصاالح خاانوادگی،
قاعده ثابتی وجود ندارد لذا اخالق عمومی و وضع خا

هر خانواده مؤثر است و دادگاه با توجه به اخالق قسنه

و عاداف و رسوم جامعه ،تشخیص میدهد که مصالح خانواده چیست.
ضمناً به نظر آقای دکتر کاتو یان ،رضایت شوهر به شقا ن ،ا اختیار قانونی او نمیکاهد و مرد میتواند هرگاه
اقساس کند شقا ن مقایر با مصالح خانوادگی است رضایت خود را مسترد کند یرا منع ن تنها قاق مارد نیسات
که بتوان ادعا کرد با اعالم رضایت او ساقط شده است .بقای این اختیار در مره مسا ا مربو به نظل عمومی است و
اعماااااااال آن در شااااااامار تکاااااااالیف و مساااااااؤولیتهاااااااای شاااااااوهر در اداره خاااااااانواده اسااااااات.
(همان،

)241

ج :تابعیت :یکی ا آثار ریاست شوهر نسبت به ن خارجی طبق بند  6ماده  936قاانون مادنی آن اسات کاه تابعیات
شوهر بر ن خارجی تحمیا میشود( .همان،
د :اقامتگاه :به موج

)231

ماده  1111قانون مدنی« ،اقامتگاه ن شوهردار هماان اقامتگااه شاوهر اسات »...مگار نای کاه

شوهر او اقامتگاه معینی نداشته و یا نی که با اجا ه شوهر یا اجا ه دادگاه مسکن جداگانه اختیار کرده باشاد کاه
در این صورف میتواند اقامتگاه جدای ا شوهر داشته باشد( .همان،

)231

 -4دکتر سیدقسین صفایی و دکتر اسد اب امامی
ایشان در کتاب مختصر ققوق خانواده ذیا گفتار پنیل فصا چهارم (آثار ا دوا ) یکی ا مباقث را به «ریاست
شوهر بر خانواده» اختصا

دادهاند:

ایشان ماده  1111قانون مدنی را مبتنی بر آیه  43سوره نساء و فقه اسالمی دانسته و معتقدند چنانچه خاانواده فاقاد
باشد در هر مورد برای قا اختالف باید به دادگاه رجوع کنند و همین امر ،صلح و صفای خاانواده را باه هال

ری

می ند و پایههای ندگی ناشویی را فرو میریزد.
سپ

اظهار داشتهاند« :ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مارد داده شاده اسات و

یک امتیا و قق فردی برای شوهر محسوب نمیشود و بیشتر یک وظیفه اجتمااعی اسات کاه بارای تاأمین ساعادف
خانواده به مرد محول گردیده و او نمیتواند ا آن سوء استفاده کند و برخالف عرف و مصلحت خانواده ،آن را باه
کار ببرد (صفایی و امامی-

)123

ایشان علت واگذاری ریاست خانواده به مرد را به دلیا عرف و عاادف و سانت جامعاه و باه جهات تواناایی جسامی و

روقی مرد و میزان تیربه و اطالعاف مردان در اجتماع میدانند.
ا آثار ریاست شوهر در خانواده چند مورد را بیان نمودهاند:
 در ققوق ایران ،ن قق دارد ا نام خانوادگی شوهر استفاده کند( .ماده  32قانون ثبت اقوال) اقامتگاه ن شوهردار ،همان اقامتگاه شوهر است( .ماده  1111قانون مدنی) اختیار تعیین مسکن با مرد است. ن بایستی ا مرد تمکین کند. شوهر میتواند ن را ا شقلی که منافی مصالح خانواده باشد با دارد. هرگاه ن خارجی با مرد ایرانی ا دوا کند به تابعیت ایرانی در میآید.البته ایشان ،در مورد تحمیا تابعیت مرد بر ن دارای شوهر ایرانی ،که ققوقادانان آن را ا آثاار ریاسات شاوهر
برخانواده میدانند مورد تردید قرار داده و آن را ا خصایص ریاست شوهر نمیدانند بلکه معتقدند تابعیت ا مساایا
ققوق عمومی است و مصلحت دولت در آن مهمتر ا ققوق خصوصای اسات و در نتییاه مایگویناد کاه تحمیاا
تابعیت شوهر بر ن خارجی ،ا آثار ریاست مرد بر خانواده نیست ،هار چناد کاه قاانون آن را ا آثاار نکااب دانساته
است( .همان -صفحه )121
 -3سایر ققوقدانان
همچنین آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد در تشریح ماده  1111قاانون مادنی آوردهاناد« :منظاور ا ریاسات،
تصمیل گیری نهایی در امور خانواده و مراعاف مصالح آن بود که بعلی ا آنها را قانونگذار مشاخص نماوده اسات.
مااثالً انتخاااب محااا سااکونت ،انتخاااب شااقا ن و نظااایر آن ا اختیاااراف شااوهر اساات .امااا مااواردی کااه قااانون
پیشبینی نکرده ،مطابق عرف و عادف و رویه عقالنی مشخص و اعمال میشود( ».محقق داماد)288 ،
آقای سیدعلی قا ری شاهباغ نیز در شرب قانون مدنی و ذیا ماده  1111آوردهاند« :عا له مشتما بر ذکور و انااث
و ریاست آن خانواده با پدر است .یعنی اوالد ذکور تا به سن رشد نرسیدهاند در تحت والیت پدر هساتند ناه ماادر و
اناث هل تا شوهر نکرده بدون اذن پدر و موافقت او قق ا دوا ندارند ».ا این والیت در قانون تعبیر به ریاست شده
است و شوهر عالوه ا آنکه بر اوالد ذکور صقیر خود والیت دارد نسبت به قسمتی ا اعمال وجه خود نیز سالطنت
داشته و قق دارد او را ا خرو ا منزل قتی عیادف اقربا و پدر و قلور در شادی و عزای آنها منع کند ولی وجه
کارهای خانه را میبور نیست انیام دهد ا قبیا طبخ و تنظیاف و شستشاو ،قتای شایر دادن طفاا بادون اجارف .باه
عک

اموری که مزاقل قق استمتاع و باشد چه خرو ا منزل یا اعمال استحبابی ممکان اسات مازاقل باا قاق

و گردد .بدین لحاظ در این قبیا امور باید ا و اطاعت کند .ولی انیام فرایم دینی را و قق منع ندارد ا
قبیا نما و رو ه واج

و قج و کاف.

ضمناً والیت و ریاست و مشرو بر آن است که عاقاا باشاد و اگار دیواناه بشاود والیات او بار اوالد صاقیر
خویش مرتفع خواهد شد و وجه هل قق فسخ نکاب دارد و بالنتییه عنوان ریاست او سل

مایشاود( .قاا ری شااه

باغ)966/2 ،
 -1دکتر علی جعفر اده
ایشان معتقد است ریاست خانواده برای شوهر قق و تکلیف اییاد میکند که قتی باا انعقااد قارارداد خصوصای
نمیتواند ا این قق یا تکلیف فرار کند و این مسؤولیت در راستای نظاماف اجتماعی ،خانوادگی و اخالق قسنه باه
او تکلیف شده است و لذا در صورف رها کردن و یا واگذاردن به علت تلاد با امور مربو به نظل اجتماعی میتوان
او را تحت تعقی

قرار داد .لذا ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفاه اجتمااعی تشابیه مایشاود و تکلیاف

قانونگذار نیز ا بابت اجرای قق سرپرستی ،به منظور قفظ سالمت و صیانت خانواده بار مایگاردد و باه ایان علات
قانونگذار به شوهر اختیار داده در صورتی که شقا ن خود ،منافی مصالح خانوادگی یا قیثیاف خود یا ن باشد منع
کند.
دایره تکالیف و وظایفی که در ققوق ،متوجه مرد میباشد بسیار وسیعتر ا تکاالیفی اسات کاه متوجاه ن شاده
است .تأمین مسکن ،تأمین نفقه افراد تحت تکفا ،ا جمله این وظایف است.
ا دیگر مصادیق ریاست شوهر میتوان به لزوم اخذ اجا ه دختر جهت ا دوا  ،لزوم تبعیت اقامتگاه ن ا شوهر
میباشد( .جعفر اده،

)411

آقایان دکتر قسین مهرپور و محمود روشن نیز ذیا بحاث نفقاه در کتااب مطالبااف وجاه و روش وصاول آن،
آوردهاند که « :ن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند ،ولی چون ریاست این گروه را مرد عهدهدار
است ،قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خاانواده مایداناد ،تکلیاف و باه دادن نفقاه ا تواباع ریاسات او بار
خانواده است .در نکاب دایل این وظیفه مرد ناشی ا قکل قانون است و ریشه قراردادی ندارد .شاید فلسفه این قاعده
این است که در اکثر خانوادههای ایرانی نان اموال و د رآمد کاافی بارای تاأمین مخاار خاود و شارکت در هزیناه
ندگی خانواده ندارند ،وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفهای ب

بزرگ است ،به عهده آنان است

و نان به کار اقتصادی دیگر که منبع درآمدی برای آنان باشد ،اشتقال نمیور ند.
اما با توجه به ذیا آیه  43سوره مبارکه نساء ،وجوب نفقه ،ناشی ا ریاست و بر خانواده اسات و علات اینکاه
اسالم چنین تکلیفی را برعهده مرد گذاشته ،به این دلیا است که گویا اسالم میخواهد در برابر تمکین و اطاعت ن
ا شوهر خویش ،چنین هزینهای را بر مرد واج کند و بدین وسیله تعاما دو جانبه و تسااوی ققاوق را باه اجارا در
آورد( .مهرپور و روشن،

)49

در پایان این بخش ،به نظر میرسد به عنوان تکمله تحقیق ،به چناد اساتفتاء و پاساخ فقهاای معاصار درخصاو
موضوع اشاره نماییل:

 -خروج زوجه از منزل بدون اجازه زوج

 -1آیا رفتن به میال

عزا یا عروسی بدون اجا ه شوهر که گاهی بیخبر و بیاجا ه او ،صاورف مایگیارد درسات

است یا خیر؟
آیتاب العظمی میر ا جواد تبریزی:
«خرو وی بدون اذن و  ،علیاالقو جایز نیست ،مگر برای تعلیل اقکام و نحو آن ،که مناافی باا قاق و
هل نباشد ،در این صورف اجا ه خواستن ا شوهر ال م نیست واب العالل»( .استفتا اف جدید،

 ،428مسأله )1431

 -2آیا همسر دا می بدون رضایت شوهر و با تحریک پسارش (کاه ا شاوهر اول اسات) ا منازل شاوهر بارود ،چاه
صورف دارد؟
آیتاب العظمی امام خمینی(ره):
«خرو

ن ا خانه شوهر بدون اجا ه جایز نیست ،و در مدتی که ا منزل بدون اجا ه خار شود استحقاق نفقاه

ندارد»( .استفتا اف-4 ،

 ،113مسأله )41

 -4آیا شوهر میتواند ا درس خواندن و یا کار کردن همسر خود که کارمند میباشد جلوگیری کند؟ (اجا ه ندادن
شوهر برای خرو

ن ا منزل در این مورد چه قکمی دارد؟)

آیتاب العظمی محمد فاضا لنکرانی:
« و میتواند وجه خود را ا خرو ا منزل منع کند ،مگر اینکه در ضمن عقد ا دوا شر عادم مناع کارده
باشد( ».جامع المسا ا،2 ،

 -493مسأله )1132

 -3آیا ن بدون رضایت شوهر میتواند در فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ا منزل خار شود؟
آیتاب العظمی ناصر مکارم شیرا ی:
«در صورتی که منافاف با قق و نداشته باشد اقتماالً بتواند ،ولی اقتیا در ترک آن است و در صاورتی کاه
ن در عقد ا دوا چنین ققی را برای خود قا ا شده باشد اشاکال نادارد( ».میموعاه اساتفتا اف جدیاد،

،441

مسأله )963
 -1آیا وجه غیر مدخول بها قبا ا گرفتن مهر در خار شد ن ا منزل و نیاز در آمادن باه خاناه شاوهر موظاف باه
اطاعت ا شوهر خود میباشد یا خیر؟
آیتاب العظمی سید عبدالکریل موسوی اردبیلی:
«در این امور مدخول بها با غیر مدخول بها فرقی ندارد .مراعاف ققوق شوهر بر وجه واج
که منافاف با قق شوهر ندارد میتواند مستقالً عما کند( .استفتا اف-1 ،

است و در کارهایی

 -234مسأله )69

 -6اگر خانمی قبا ا ا دوا نذر کرده باشد که قج به جا آورد و بعد ا آن ا دوا کند ،آیا با هال جهات انیاام

وظیفه قج اجا ه شوهر ال م است؟ و آیا شوهر قق ممانعت دارد؟
آیتاب العظمی ناصر مکارم شیرا ی:
«اجا ه شوهر ال م است و شوهر قق ممانعت دارد»(میموعه استفتا اف جدید،

 ،111مسأله )481

نتیجه
با توجه به اینکه ماده  1111قانون مدنی ریشه فقهی دارد و برگرفته ا آیه  43سوره نساء است لذا تفسیر ماده ماذکور
و بخصو

درک مقصود مقنن و به ویژه معنای اصطالقی «ریاست شوهر» و نیز استعمال عبارف «ا خصا ص شوهر

است» بدون تحلیا مبنای فقهی و نظریه تفسیری فقهای عظام امکانپذیر نخواهد بود .آنچاه کاه ا تفاسایر ذیاا واژه
«قوام» و قوامیت استنبا میگردد آن است که «قوامیت شوهر» ا ظرافت مفهومی دقیق و خا

برخاوردار اسات و

بیشتر به معنای مسؤولیت قمایت ،مراقبت و قفظ و رعایت مصالح است تا اینکه به مفهوم ریاست به معنای مصاطلح
و سلطهطلبی و برتریجویی و مردساالری باشد و این موضوع ،نافی آ ادیهای شخصی و شوؤن شخصی ن نبوده و
همانطور که ن در امور مالی و اقتصادی خود استقالل دارد در مسا ا شخصی و امور غیار ماالی خاود نیاز اساتقالل
دارد لیکن در چارچوب روابط وجیت و امور مربو به خانواده ،موظف به پیروی ا مصلحتاندیشی شوهر است و
ال م است آنچه را که شوهر به خیر و مصلحت خانواده میداند ،بپذیرد گرچه شوهر نیز نمیتواناد ا ایان وضاعیت،
سوء استفاده نماید یرا منظور ا ریاست مرد ،قفظ نظام و استحکام خانواده است و لذا چنانچاه ماردی بادون علات
قانونی و با قصدسوء استفاده ا موقعیت قانونی بخواهد قدرفنمایی کرده و متعرض ققاوق و آ ادیهاای همسارش
شود ،باید منع شود .به عنوان مثال برای صدور اجا ه خرو ا کشور ن به قصد سفر قج تمتاع ،گرچاه باه موجا
ماده  18قانون گذرنامه ،ن باید باا کسا

اجاا ه شاوهر ا کشاور خاار شاود لایکن مقانن باه دادساتان باه عناوان

مدعیالعموم اجا ه داده است در صورف مخالفت شوهر با سفرهای خارجی اضطراری و ا جمله سفر قیه االسالم،
به ن اجا ه خرو ا کشور بدهد .لذا محدوده ریاست شوهر ،قفظ مصاالح خاانواده و در راساتای اساتحکام بنیاان
خانواده است و الغیر.
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