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مفھوم القوامة الزوجیة في الفقھ اإلسالمي ورد الشبھات 
  الواردة حولھا

               

  الدكتور شھر الدین قالة             

  1جامعة باتنة                      
  

  :مقدمة

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سید األنبیاء والمرسلین، 
  :وبعد

ھ التشریعي أحد جوانب الحیاة فإن نظام األسرة المسلمة في جانب
اإلنسانیة المؤسسة على تقدیر وحكمة؛ ذلك أن أساس التشریع الحكیم لألسرة 

 - قطبا األسرة- التي تعد النواة األساسیة للمجتمع قائم على مبدأ كون الزوجین 
یَا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُواْ َربَُّكُم : راجعین إلى أصل واحد، وناشئین من نفس واحدة

 الَِّذي َخلَقَُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا َزْوَجھَا َوبَثَّ ِمْنھَُما ِرَجاالً َكِثیًرا
وإلى أن أبرز سمة تصبغ العالقة بین الزوجین ھو ما تضمنھ من  ،)1: النساء(

  .تحقق السكینة، ویحصل من المودة والرحمة

اإلسالمي، یلحظ بوضوح  والناظر في األحكام المنظمة لألسرة في الفقھ
  .كونھا تتجھ إلى ضمان المقاصد التي أنشئت األسرة لتحقیقھا

باد في صیانة األسرة  - في عمومھا -وإذا كان دور تلك األحكام 
والمحافظة على بقائھا، ودرء الصدع الذي یمكن أن یھدد وجودھا، فإن ثمة 

وینظر إلیھا نظر  أحكاما یثار التساؤل حولھا، ویشار بأصابع التھمة إلیھا،
الریب في مدى كونھا داعمة لنظام األسرة ومثبتة ألسسھا ودعائمھا، ولعل من 

  .أبرز ھذا النوع من األحكام، ما تعلق بالقوامة
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ولعل الریب المتعلق بمدى واقعیة تلك األحكام ومدى ضمانھا لمصلحة 
  :األسرة یرجع إلى أحد أمرین

لى المستوى النظري، أدى إلى الخطأ في فھم حقیقة القوامة ع: األول
سوء تطبیقھا في الواقع، ما أنتج توظیف القوامة توظیفا یعتمد على اتخاذھا 

  .ذریعة إلى االستعالء على المرأة وھضم حقوقھا

ورود شبھات بسبب قیام استشكال یعود إلى عدم ضبط  مفاھیم : الثاني
كام القوامة؛ ومن كلیة أخالقیة، أدى إلى بروز تعارض بین قیامھا وإثبات أح

  ...مفھوم الحریة، والمساواة: مفاھیمتلك ال

القوامة  -وبناء علیھ تظھر أھمیة ھذا البحث الذي یجلي مفھوم القوامة 
ثم طرح ... وتحریر محل النزاع فیھا، وبیان أسبابھا، وضوابطھا -الزوجیة

  .الشبھات الواردة حولھا، واإلجابة علیھا

التعامل مع موضوع القوامة، الذي یحیط في ظل واقع  :إشكالیة البحث
بھ تھدید سوء الفھم وانحراف التطبیق من جھة، وتھدید رفض المستشكل، أو 

  :إعراض المتحامل یحاول ھذا البحث أن یجیب على األسئلة التالیة

  ما حقیقة القوامة الزوجیة، وما دور كل من شریكي العالقة في تحقیقھا؟ .1
  ما ضوابطھا؟ما أسباب القوامة الزوجیة، و .2
  ما المشكالت الواقعیة التي یمكن للقوامة أن تعالجھا؟ .3
ما موقع القوامة الزوجیة من األسس الناشئة والمحافظة على األسرة في  .4

ظل المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة في النظام العالمي 
  المعاصر؟

ن اإلجابة ما ھي أھم الشبھات الواردة حول القوامة الزوجیة، وكیف یمك .5
  علیھا؟

  :یھدف البحث إلى تحقیق ما یلي :أھداف البحث 

المساھمة في تصحیح المفھوم الخاطئ للقوامة، مما أدى إلى سوء تطبیقھا  .1
 .من جھة، أو رفضھا من جھة أخرى
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مناقشة وضع القوامة الزوجیة في ظل متغیرات الواقع االجتماعیة  .2
 .واالقتصادیة والثقافیة

 .وامة الزوجیة في حمایة األسرة ومعالجة مھدداتھابیان دور تفعیل الق .3
 .اإلجابة على الشبھات الواردة حول القوامة الزوجیة .4

  : لتحقیق أھداف البحث، صغتھ ضمن الخطة التالیة:  خطة البحث

  مقدمة

  مفھوم القوامة الزوجیة: المبحث األول

  تعریف القوامة الزوجیة: المطلب األول

  امة الزوجیةأسباب القو: المطلب الثاني

  ضوابط القوامة الزوجیة: المطلب الثالث

  مقومات القوامة الزوجیة: المطلب الرابع

  شبھات حول القوامة الزوجیة والرد علیھا: المبحث الثاني

  شبھة االعتداء على حریة المرأة واإلجابة علیھا: المطلب األول

  شبھة إھدار المساواة واإلجابة علیھا: المطلب الثاني

  شبھة تغیر واقع المرأة الفكري واالقتصادي واإلجابة علیھا: الثالثالمطلب 

شبھة استعالء الرجل على المرأة وإذاللھا وانتفاء مبدأ : المطلب الرابع
  .الشورى واإلجابة علیھا

  . وتتضمن نتائج البحث: الخاتمة

  مفھوم القوامة الزوجیة: المبحث األول

طرة، ومسلك في الحیاة اقتضتھ القوامة أمر رباني، واستجابة لنداء الف
الفطرة اإلنسانیة، یُحّصل كلٌّ من الرجل والمرأة بتحقیقھ على أحسن وجھھ 
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مكسب السكینة والرحمة والمودة بینھما، ویكسبان األسرة بھا القوة 
  .واالستقرار

–رعایة ومسؤولیة وقیادة رشیدة تضمن للزوجین  - إذن -  فالقوامة
  .سالمةالصحة وال -ولألسرة والمجتمع

وسنحاول في ھذا المبحث كشف الغطاء عن مفھوم القوامة الذي یحقق ھذا 
  .المقصد ویزیل اللبس عن حقیقة ھذا المفھوم كي یؤتي أكلھ

  .تعریف القوامة: المطلب األول

  تعریف القوامة لغة: الفرع األول

من قام على الشيء، یقوم قیاما، أي حافظ علیھ وراعى : القوامة
  .)1( مصالحھ

قال قام باألمر، یقوم بھ، قیاما فھو قوام، یقام، واستقام األمر، وھذه ی
أي عماده الذي یقوم : بالفتح والكسر، وتقلب الواو یاء جوازا مع كسرة(قوامة 

  .)2( )بھ وینتظم

  .القائم الحافظ لكل شيء وھو اسم من أسماء هللا الحسنى: والقیوم

ر المحجور علیھ وقیم السید، وسائس األمر، ومن یتولى أم: والقیم
  .)3( القوم الذي یقوم بشأنھم ویسوس أمرھم

وذكر الزبیدي في تاج العروس أن القیام قد یجيء بمعنى المحافظة 
اُموَن َعلَى النَِّساءِ : واإلصالح، ومنھ قولھ تعالى َجاُل قَوَّ  )34: النساء( الرِّ

؛ أي مالزما )75: عمران آل( إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْیِھ قَائًِما: وقولھ تعالى
  .)4(حافظا

قیام الشخص بتسخیر أو اختیار، وقیام للشيء : والقیام على أضرب
  .)5(ھو المراعاة للشيء والحفظ لھ

القوام والقیم بمعنى واحد، والقوام أبلغ، وھو القائم : (قال البغوي
  .)6()بالمصالح، والتدبیر والتأدیب
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قیام على الشيء، واالستبداء والقوام على وزن فعال للمبالغة من ال
  . )7( بالنظر فیھ وحفظھ باالجتھاد

عبارة عن القیام بشؤون  –في اللغة –فالحاصل مما تقدم أن القوامة 
  .اآلخرین، وتسیس أمورھم وتكفل معاشھم والمحافظة على مصالحھم

  .تعریف القوامة اصطالحا: الفرع الثاني

لقوامة من أكثر المفاھیم التي لقد سبق القول في مقدمة البحث أن مفھوم ا
طالھا الجدل، وحام حولھا النقاش، وغشیھا الغموض، وإذا كان الھدف من ھذا 

ھو محاولة الوصول إلى الفھم األصوب لمفھوم القوامة، فإننا  - أساسا -البحث 
كأصل لبناء مفھوم القوامة،  - في األساس- سنحاول ذكر اآلیة التي اعتمدت 

فیھا، ثم نورد اتجاھات المعرفین للقوامة بناء على فھم  ونذكر أقوال المفسرین
  .اآلیة، ثم نستقر على تعریف نراه راجحا لمعنى القوامة الزوجیة

  :تعریف القوامة عند المفسرین والفقھاء: أوال

أصل مشروعیة القوامة آیة سورة  :تعریف القوامة عند المفسرین - 1
َجاُل قَوَّ : النساء، وھي قولھ سبحانھ ُ بَْعَضھُْم الرِّ َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ

  .)34: النساء( َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ 

أي ھو رئیسھا  أي الرجل قیم على المرأة؛" :قال ابن كثیر في تفسیرھا
  .)8("وكبیرھا، والحاكم علیھا ومؤدبھا إذا اعوجت

الرجال أھل قیام على : "-أیضا- تفسیرھا  وقال اإلمام الطبري في
  .) 9("نسائھم في تأدیبھن، واألخذ على أیدیھن فیما یجب علیھن � وألنفسھن

أما اإلمام أبو بكر بن العربي المالكي فقد ذكر عن تفسیر اآلیة أن معنى 
: ، قال ابن عباس"ھو أمین علیھا یتولى أمرھا ویصلحھا في حالھا: "قوامون

  .)10("طاعة وعلیھا لھ"

أشار إلى أن الرجل أفضل من المرأة، وذلك : "وقال الشیخ الشنقیطي
ألن الذكورة شرف وكمال، واألنوثة نقص خلقي طبیعي، والخلق كأنھ مجمع 
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على ذلك ؛ألن األنثى یجعل لھا جمیع أروع الزینة والحلي، وذلك إنما ھو 
ألن النادر ال حكم  وال عبرة بنوادر النساء.... لجبر النقص الخلقي الطبیعي

 .)11("علیھ

الرجال قوامون على النساء بالتأدیب : "وقال الشیخ الطوسي في التبیان
 .)12("الرجال على النساء في الرأي والعقل) بما فضل( والتدبیر

والحاصل من أقوال المفسرین ھو أن القوامة ھو قیام الرجال بمصالح 
ن سبب ذلك ھو تفضیل هللا سبحانھ ، وأ)13(النساء من الكفالة والرعایة واإلنفاق

الرجال على النساء بكمال العقل، وحسن التدبیر، ومزید القوة في األعمال 
والطاعات؛ ولذلك خصوا بالنبوة واإلمامة، ووجوب الجھاد والجمعة وزیادة 

  . )14(المیراث، وكون الطالق بأیدیھم

ھا، كما ال تعني استبداد الرجل بالمرأة وال امتھان -أبدا- فالقوامة ال تعني 
الحط من قیمة المرأة، وال كون الرجل خیرا منھا، بل ھو أفضل منھا في 

  .أھلتھ لرئاسة شؤون األسرة -كما أنھا أفضل منھ في جوانب أخرى -جوانب

أطلق الفقھاء لفظ القوامة على ثالثة : تعریف القوامة عند الفقھاء - 2
  : )15(معاني؛ ھي

القاصر، وھي والیة یعھد بھا القاضي  القیام على شؤون: المعنى األول
  .إلى شخص رشید لیقوم بما یصلح أمر القاصر في شؤونھ المالیة

القیام على الوقف، وھي والیة یفوض بموجبھا صاحبھا : المعنى الثاني
  .بحفظ المال الموقوف، والعمل على بقائھ صالحا نامیا بحسب شروط الواقف

وھي والیة یفوض بموجبھا الزوج القیام على الزوجة، : المعنى الثالث
  .تدبیر شؤون زوجتھ، والقیام بما یصلحھا

والیة یفوض الزوج بموجبھا القیام  - إذن–فالقوامة الزوجیة عند الفقھاء 
على ما یصلح شأن الزوجة بالتدبیر والصیانة، فھي تكلیف للزوج، وتشریف 

  .للزوجة، وال عالقة لھا بقھر المرأة أو إذاللھا أو إلغائھا
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  .مفھوم القوامة في الفكر المعاصر: ثانیا

ُ بَْعَضھُْم : یعد قولھ تعالى َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ
الَِحاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْیِب بَِما َحفَِظ  َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنَفقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم فَالصَّ

 ُ  .)34: النساء( ...هللاَّ

، )16(فاآلیة دلت على أن الرجل قوام على المرأة، وال خالف في ذلك
وإنما الخالف في تحدید ماھیة القوامة، وكیف یقوم الرجل على زوجتھ، وھنا 

ثالثة اتجاھات عامة في الفكر الحدیث  - ضمن تحدید مفھوم القوامة–نلحظ 
  :ومنطلقاتھا المعرفیة

اإلتجاه الذي یعتمد على النصوص ویوظف وھو  :التقلیدي االتجاه - 1
النقول في تفسیرھا، وینطلق من اجتھادات األئمة في تحدید مفھوم القوامة؛ 

وظیفة شرعیة أقرتھا نصوص القرآن  -عند أصحاب ھذا االتجاه -التي تعتبر 
الكریم والسنة النبویة الشریفة، وھي عبارة عن امتیاز خص بھ الرجل دون 

فق علیھا، ویشرف على شؤونھا، وھي مقابل ھذا االمتیاز، المرأة، بموجبھ ین
  .البد أن تكون طائعة مؤتمرة بأمر صاحب االمتیاز ومنتھیة بنھیھ بالمعروف

فالقوامة عند أصحاب ھذا االتجاه قوامة تشریف كما ھي تكلیف، یقول 
اُموَن َعلَى النَِّسا: الشیخ ابن باز في تفسیر قولھ تعالى َجاُل قَوَّ َل الرِّ ِء بَِما فَضَّ

ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  لھ  فالرجل" :)34: النساء( ...هللاَّ
قوامة على المرأة، ألن هللا فضلھ علیھا؛ فالرجال أفضل من النساء في الجملة، 
مع قطع النظر عن األفراد، قد یكون بعض األفراد غیر ذلك، وقد تكون بعض 
النساء أفضل من بعض الرجال لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، 

ما بذل لھا (ولھذا جعل هللا لھم القوامة على النساء، ثم أمر آخر وھو اإلنفاق 
فصار لھ القوامة علیھا باألمرین ) من المال من الجھاز، من المھر وتوابعھ

 . )17("بتفضیل هللا لھ علیھا، وبما بذل من المال

ابن عثیمین قریبا من قول ابن باز، وإلى ھذا االتجاه ذھب محمد ویقول 
  .)18(رشید رضا من قبل



  شھر الدین قالة /د
  

 
  ...المیةفي ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           198

وینطلق أصحابھ من كون النصوص إطارات : االتجاه التجدیدي - 2
نظریة أنتجت آراء الفقھاء التي لھا قیمتھا في سیاقاتھا وظروفھا، وأن بعض 

تصحیح كبیر فیھا،  تلك الفھوم ربما انحرفت، أو أسيء توظیفھا، وأنھ ینبغي
أن یكون للرجل : "ومن أبرزھا مفھوم القوامة، التي تعني عند محمد الغزالي

ما لم یخالف بھا شرعا، أو ینكر بھا معروفا،  - بعد المشورة –الكلمة األخیرة 
أو یجحد بھا حقا، أو یجنح بھا إلى سفھ أو إسراف، ومن حق الزوجة إذا 

برأیھ وأن تحتكم في اعتراضھا علیھ انحرف زوجھا أن تراجعھ وأال تأخذ 
بالحق إلى أھلھا وأھلھ، أو إلى سلطة المجتمع الذي لھ وعلیھ أن یقیم حدود 

  .)19("هللا

 )21(ومحمد عمارة)  20(وإلى ھذا االتجاه ذھب یوسف القرضاوي
ھي تكلیف ال تشریف، فالرجل  - إذن-فالقوامة عند أصحاب ھذا االتجاه 

  . ، مختلفان في المھام والمرأة متساویان في المقام

ھو اتجاه یسعى إلى تحسین وضع المرأة وتأھیلھا : الحداثي االتجاه - 3
لتكون كفؤا للرجل في الحقوق والواجبات بما یوافق القیم الدولیة ذات األصول 
الوضعیة التي تلغي الخصوصیات وتتجاوز الثقافات المحلیة، وأبرز ما یتمیز 

ئیة من النص، وإھمال أدوات االستنباط، وإقرار بھ ھذا التوجھ ھو عیب االنتقا
  .)22(السلطة المطلقة للواقع على النص

وممن نحا ھذا المنحى محمد شحرور الذي استنكر أن تكون القوامة 
المذكورة في آیة النساء قوامة فطریة بالخلق، أي أن یكون جنس الرجال 

فضلیة عنده متعلقة قوامین على جنس النساء بالفطرة واألفضلیة بالخلق، بل األ
على حسن اإلدارة والحكمة ودرجة الثقافة والوعي، وھي قیم تتفاوت بین 
عموم الناس، فمن الرجال من ھو أفضل فیھا من النساء، والعكس صحیح، 

: واعتمد فیما ذھب إلیھ على تفسیر الصالحات في الشق الثاني لآلیة
 ْالَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِْلَغی ُ فَالصَّ بأن المراد   ،)34: النساء( ِب بَِما َحفِظَ هللاَّ

الصالحات للقوامة التي ھي المدار الذي تدور علیھ  -ھنا-بالصالحات 
  .)23(اآلیة
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انتبھ إلى مقتضى السیاق الذي وجھ رؤیتھ،  -ھنا-والمالحظ أن شحرور 
ما بالزوج والزوجة، وإن -فقط–ولكنھ أھملھ حین ذھب إلى أن القوامة ال تتعلق 

  .)24(ھي قوامة مطلقة، وكان حري بھ أن یلتفت إلى السیاق أیضا

  .أسباب القوامة الزوجیة: المطلب الثاني

لقد نص القرآن الكریم على ثبوت حق القوامة لكال الزوجین؛ بمعنى 
حق الزوج في القوامة على زوجتھ، وحق المرأة في قوامة الزوج علیھا، فھي 

) لفظ القوامة(ختیار ھذا اللفظ دون سواه حق وواجب في آن، ولعل ا -إذن -
فیھ داللة على استبعاد معنى التسلط والتحكم واإلذالل من دائرة القوامة التي 

واجبا تترتب علیھ مسؤولیات، رشح الرجل دون  - مع كونھا حقا للزوج -تعد 
بَِما : المرأة لالضطالع بھا أسباب أشارت إلیھا اآلیة الكریمة في قولھ تعالى

ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ فَضَّ  فقد  ، )34: النساء( َل هللاَّ
أحدھما وھبي : عللت ھذه اآلیة سبب استحقاق الرجل لھذه المسؤولیة بأمرین

  :واآلخر كسبي سنحاول بیانھما فیما یلي

َما بِ : نص على ھذا السبب قولھ تعالى :السبب الوھبي للقوامة - 1
ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعضٍ  َل هللاَّ وبغض النظر عن كون معنى . )34: النساء( فَضَّ

اآلیة أن الرجال مفضلون في الجملة على النساء، أو أن معناھا؛ أن هللا فضل 
بعض الرجال على بعض النساء، وفضل بعض النساء على بعض الرجال، 

 .كل منھما عن اآلخر فإن متعلق التفضیل ھو الخصائص التي ینفرد بھا
وإذا كان معنى الفضل ھو الزیادة، فإن من الخطأ اعتبار ھذه اآلیة دلیال 
على كون الرجال خیر من النساء، وھو القاعدة األساسیة في طرح اإلشكاالت 

 .المختلفة بخصوص القوامة
ولذلك فإنھ من األھمیة بمكان بحث أوجھ تفضیل الرجل عن المرأة 

الزوجیة، ولقد ذكر المفسرون جملة من تلك الخصائص  بما یقتضي القوامة
التي یفضل الرجل بھا عن المرأة مما أھلھ ألن یكون قیما علیھا، عد ما ذكره 

بسبب تفضیلھ تعالى الرجال على النساء : "... البیضوي جامعا لھا حین قال
وبكمال العقل وحسن التدبیر ومزید القوة في األعمال والطاعات، ولذلك 
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بالنبوة والوالیة وإقامة الشعائر والشھادة في مجامع القضایا، ووجوب  خصوا
  .)25("الجھاد والجمعة ونحوھا

وإذا كان بعض الباحثین یرى أن الصفات التي تمیز أحد الجنسین عن 
اآلخر مما یرشح لمنصب القوامة یمكن أن تستأثر بھا النساء الیوم، وتفوق 

  .)26(لیھمفیھا الرجال، فیصبحن أھال للقوامة ع
إلیھ ھو أن الذي استحقت بھ القوامة  االنتباهفإن الذي ینبغي أن نلفت 

ھو مجموع الخصائص التي إذا استجمعھا أحد الجنسین عد ذا رجولة 
 ِاُموَن َعلَى النَِّساء َجاُل قَوَّ  .)34: النساء( ...الرِّ

فالسبب األول الذي استحقت بھ القوامة ھو الرجولة بمعناھا الجبلي 
  .)27(لذي نص علیھ القرآن الكریما

أما الرجولة المخنثة، فال تصلح ألنھ یكلف أصحابھا بتحمل أعباء  
القوامة، وتلك الصفات الفطریة الجبلیة ھي التي عدت درجة، وعبر عنھا في 

َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ  :قولھ تعالى   .)228: البقرة( َولِلرِّ

اث إلى الرجال والنساء في قولھ والعدول عن ذكر لفظ الذكور أو اإلن
ا : تعالى َجاِل نَِصیٌب ِممَّ ُ بِِھ بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض لِلرِّ َل هللاَّ َوَال تَتََمنَّْوا َما فَضَّ

َ َكاَن بُِكلِّ  َ ِمْن فَْضلِِھ إِنَّ هللاَّ ا اْكتََسْبَن َواْسأَلُوا هللاَّ اْكتََسبُوا َولِلنَِّساِء نَِصیٌب ِممَّ
، في ھذا العدول غرض یؤكد كون الرجولة لھا )32: النساء( لِیًماَشْيٍء عَ 

  .معان خاصة تختلف عن معاني الذكورة المجردة

َوَجاَء ِمْن فمن خصائص الرجولة في القرآن كمال العقل ورجاحتھ 
ْن َال یَْسأَلُُكْم أَْقَصى اْلَمِدینَِة َرُجٌل یَْسَعى قَاَل یَاقَْوِم اتَّبُِعوا اْلُمْرَسلِیَن اتَّبُِعوا مَ 
-20: یس( أَْجًرا َوھُْم ُمْھتَُدوَن َوَما لَِي َال أَْعبُُد الَِّذي فَطََرنِي َوإِلَْیِھ تُْرَجُعونَ 

ومن خصائص الرجولة رباطة الجأش والقوة النفسیة الدافعة للخوف  .)22
ُ َعلَ والجبن  ْیِھَما اْدُخلُوا َعلَْیِھُم اْلبَاَب فَإَِذا قَاَل َرُجَالِن ِمَن الَِّذیَن یََخافُوَن أَْنَعَم هللاَّ

لُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمِنینَ  ِ فَتََوكَّ   .)23: المائدة( َدَخْلتُُموهُ فَإِنَُّكْم َغالِبُوَن َوَعلَى هللاَّ

ولو رحنا إلى آي الذكر الحكیم نتتبع ما ورد فیھا من خصائص 
لقوامة لوجدناھا ترجع إلى كمال في التكلیف با -برأینا - الرجولة التي تعد سببا 
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قوة ، الغیرة الشرعیة، لھیبة المعتدلةا :)28(العقل وقوة النفس الذین یوفران
 .الشخصیة

َوبَِما : وھذا السبب دل علیھ قول هللا سبحانھ :السبب الكسبي للقوامة
، فالنفقة سبب للقوامة، وھي من أھم )34: النساء( أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ 

اھرھا وأبرزھا، كما أنھا الواجب الذي یقابل القوامة وینشأ عنھا؛ ألن مظ
ضمان متطلبات الزوجة وتلبیة حاجاتھا سبیل إلى صون كرامتھا وإلى حفظ 
شخصیتھا، وقد أكدت الدراسات أن انعدام التغطیة المالیة بسبب انعدام أو 

، ومن )29(رذیلةإھمال النفقة على المرأة من أبرز دوافع ارتمائھا في حمأة ال
ھنا وجب على الزوج أن ینفق على زوجتھ ولو كانت غنیة ذات أموال، فمالھا 
لنفسھا، وال یلزم بالنفقة ال على نفسھا وال على أسرتھا؛ ألن النفقة أثر من آثار 
الزوجیة الصحیحة تثبت للزوجة ولو اشترطت أال ینفق علیھا الزوج، ألن 

لزوج فقیرا والمرأة غنیة فإن النفقة ال تسقط باطال، ولو كان ا - ھنا- الشرط یقع 
 .)30(على الزوج، وإنما ینفق بمقدار طاقتھ كي ال یخالف الحكم أحكام الفطرة

 .ضوابط القوامة الزوجیة: المطلب الثالث

لما منح الزوج حق القوامة على الزوجة لم یمنحھ على وجھ مطلق 
على وجھھا الحق، دون ضبط، بل قید ذلك بضوابط تسھم في فھم القوامة 

وتوجھ ممارسھا إلى تطبیقھا بما ال یخرجھا عن أھدافھا، ویبعدھا عن 
مقاصدھا؛ حیث إن عدم االلتزام بھذه الضوابط أدى إلى توجھ بعض الرجال 

  :نحو إذالل المرأة وإھانتھا، ویمكن إجمال ھذه الضوابط في

تمتد إلى فال ینبغي للقوامة أن  :تحقیق مبدأ المساواة والحریة - أوال
مبدأ حریة المرأة في اعتقادھا وال في فكرھا، وال في تصرفھا في مالھا، فال 

على تغییر دینھا، وال أن  - إن كانت كتابیة- ینبغي للرجل أن یكره زوجتھ 
مذھب معین من المذاھب الفقھیة، مادام ضمن اجتھادات  إتباعیجبرھا على 

ینبغي للقوامة أن تمتد إلى حریة أھل القبلة مما ال یخالف الحق وأھلھ، كما ال 
المرأة في أموالھا الخاصة فیحجر علیھا في تصرفھا فیھا بغیر وجھ حق، وال 
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 - وھي كثیرة–إلى الحقوق األساسیة التي ساوى اإلسالم فیھا بین الجنسین 
  .فتھدرھا

ال : "وإذا حصل شيء من ذلك فال طاعة للزوج في ذلك، لقولھ 
  .  )31("تبارك وتعالىطاعة ألحد في معصیة هللا 

والخالصة أن ھذا الضابط یضمن أال تمتد القوامة إلى الحقوق 
األساسیة لإلنسان؛ حیث لو أھدرت تلك الحقوق فإنھ ال معنى للحدیث عن 

 - كما الرجل بعد تكلیفھ -القوامة التي شرعت لصون المرأة وحفظھا وتشریفھا 
  .بھا

التي یكلف الزوج بأدائھا  ومن الواجبات: أداء الزوج لواجباتھ -ثانیا
  :لتستقر لھ القوامة وتثبت في حقھ

: ، قال تعالى)32(وھو المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح :المھر - 1
 ًَوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِھنَّ نِْحلَة )وقد نقل اإلجماع على وجوبھ  ،)4: النساء

ھ الشارع لھا توثیقا لعقد والمھر حق المرأة أثبت .)33(في النكاح ابن عبد البر
وتأكیدا على مكانة  -بل ھو أخطرھا - الزواج الذي یعد من أخطر العقود 

 .المرأة وشرفھا، ودلیل على صدق رغبة الرجل في االرتباط بھا
وھي حق للزوجة واجبة على الزوج، بحیث یلزمھ توفیر ما  :النفقة - 2

ى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوَعلَ : تحتاجھ من مسكن وملبس وغذاء، لقولھ تعالى
اتقوا هللا في النساء : "وقولھ  ،)233: البقرة( َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

فإنكم أخذتموھن بأمانة هللا واستحللتم فروجھن بكلمة هللا، ولھن علیكم 
 .)34("رزقھن وكسوتھن بالمعروف

تھ إال على وجوب نفقة الزوج على زوج - أیضا-وقد حصل اإلجماع 
 .)35(الناشز

وال شك أن إنفاق الزوج على زوجتھ من أعظم أسباب استقرار األسرة، 
  .واستدامة الزواج، كما أنھ أبرز مظھر القوامة، قوامة الرجل، وشرف المرأة

: وھي حق المرأة على الزوج، تثبت بقولھ تعالى: المعاشرة بالمعروف - 3
 َِوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروف )والمعاشرة لفظ عام یشمل جمیع )19 :النساء ،
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جوانب الحیاة األسریة، والمعامالت الزوجیة، وبناء علیھ فإنھ یتعین على 
الزوج أن یحسن إلى زوجتھ، وأن یكرمھا، ویتأدب معھا، وأال یحملھا ما ال 

 .تطیق، وأال یتخذ من مبدأ القوامة مسلكا إلھانتھا أو إذاللھا

ك، بل لصیانة المرأة، والمحافظة فما شرعت القوامة لشيء من ذل
استوصوا بالنساء : "بھا فقال علیھا وجبر ضعفھا، وقد استوصى رسول هللا 

  .)37("خیركم خیركم ألھلھ وأنا خیركم ألھلي: "وقال )36("خیرا

  .العدل واإلنصاف في استخدام وظیفة القوامة: ثالثا

ن علیھ إذا كانت القوامة وظیفة رئاسیة كلف بھا الرجل فإنھ یتعی
مراعاة حدود العدل واإلنصاف في ممارستھا، فلیس من شأن القوامة إلغاء 

اإلنساني، وال إلغاء وضعھا المدني،  شخصیة المرأة في البیت وال في المجتمع
وإنما ھي وظیفة داخل كیان األسرة إلدارة ھذه المؤسسة الخطیرة وصیانتھا 

ود شخصیة أخرى، وال وحمایتھا، ووجود القیم في مؤسسة ما ال یلغي وج
  .)38(حقوق الشركاء اآلخرین فیھا

  :مقتضى القوامة الزوجیة: المطلب الرابع

إن مقتضى القوامة ینبني على مفھومھا الذي ھو قیام الزوج بواجباتھ 
تجاه المرأة واألسرة من رعایة والحمایة، ویقابلھ من جھة الزوجة قیامھا 

والزوج باعتباره شریكا أساسیا في ھذه األسرة  -أیضا- ألسرة بواجباتھا تجاه ا
  .من جھة، وباعتباره قیما ومسؤوال علیھا من جھة أخرى

تقتضي قوامة  :مقتضى القوامة الزوجیة من جھة الزوج - أوال
الزوج بذل الجھد في رعایة األسرة والقیام على شؤون الزوجة واألوالد، 

توفیر ضرورات الحیاة، وكل ما یحتاجون وتربیتھم مادیا ومعنویا؛ وذلك ب
إلیھ، كما تقتضي تلك القوامة اإلشراف على توجیھھم وبذل النصح لھم، 

  .وأمرھم بالمعروف ونھیھم عن المنكر، وتعاھدھم بالتعلیم والرعایة

وخالصة القول في مقتضى قوامة الزوج أن االضطالع بمھمة إدارة 
ة لیصل إلى بر األمان في العاجل الرجل ألسرتھ، وقیادتھ لھا قیادة رشید
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واآلجل، ولعل ھذا اإلشراف على حمایة األسرة من السوء ھو بعض ما أمر 
یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْھِلیُكْم نَاًرا َوقُوُدھَا : بھ الرجال بقولھ تعالى

  .)6: التحریم( النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ 

ة من جھة الزوج تنطلق من منطلق المحبة ومقتضى ھذه القوام
والعطف والرحمة التي تقتضیھا طبیعة الرجولة بمجموع صفاتھا التي أھل 
الرجل بسببھا للقوامة، فال یجنح في قوامتھ إلى التسلط، وال یمیل إلى القسوة، 

  .وال إلى تھمیش أھلھ وأسرتھ، بل یستأنس بآرائھم، ویشاورھم

یعد قیام الزوجة  :وجیة من جھة الزوجةمقتضى القوامة الز -ثانیا
  :بواجباتھا تجاه زوجھا من مقتضیات القوامة، ومن تلك الواجبات

أوجب الشارع الحكیم على الزوجة طاعة زوجھا في  :طاعتھ بالمعروف - 1
غیر معصیة هللا، وإذا كان من غیر المتصور أن تستقر أي مؤسسة ال 

أخطر مؤسسة في المجتمع یطاع فیھا رئیسھا، إذا تقرر أن األسرة 
باعتبارھا لبنتھ األولى، وتقرر أن قوامة الزوج في ھذه المؤسسة تعني 

دون بذل  -بل وجود -رئاستھ لھا، فإنھ ال یمكن أن یكتب لھا االستقرار
 .الطاعة لھ

لیس أن تؤمر الزوجة بطاعة زوجھا بل المستغرب  -إذن-فالمستغرب 
مر دعوة للزوجة إلى قبول الذل، وإغراء ھو الجنوح بالفھم إلى اعتبار ھذا األ

للزوج باستعبادھا، وإھانتھا، ولم یقل أحد بأن الدساتیر والقوانین الداعیة إلى 
 .طاعة المرؤوسین لرؤساھم تكریس لنظام االستعباد، وظلم العباد

من حقوق الزوج عدم خروج زوجتھ من بیتھ إال  :عدم الخروج إال بإذنھ - 2
شرعیة تدعوھا للخروج، وإذا كان المرجفون والذین بإذنھ، إال لضرورة 

والحق جنب - في قلوبھم مرض ینظرون إلى ھذا الواجب في جنب الزوجة 
على أنھ من مظاھر كبت المرأة، وتقیید حریتھا، فإن ھذا الحق ھو  -الزوج

 - قبل ذلك كلھ -وھو حق هللا  -األسرة-حق المجتمع، وحق المؤسسة األم 
أن صانھا في بیتھا من كل دنس، وكرمھا بأن جعلھا الذي شرف المرأة ب

والمرأة : "مسؤولة عن بیتھا من جھة رعایتھ وتنظیمھ، قال رسول هللا 



  مفھوم القوامة الزوجیة في الفقھ اإلسالمي ورد الشبھات الواردة حولھا                                   
  

 

 205                                                                              الدولي التاسع الملتقى

، ولو أن المرأة بذلت )39("راعیة في بیت زوجھا ومسؤولة عن رعیتھا
وقت تنفقھ  - أصال -  أنفس أوقاتھا لرعایة بیتھا واإلشراف علیھ، ما بقي لھا

  .یتھافي الخروج من ب
من حقوق الزوج رعایة زوجتھ  :القیام على شؤون الزوج وأوالدھما - 3

ألموره، وأمور أبنائھما، فتحفظ مالھ، وترعى كتم أسراره التي ال یأذن 
 .بنشرھا بین الناس، وتتعھد مأكلھ ومشربھ ومنامھ ومتطلباتھ

لیس من الغریب أن یعد دخول  :عدم إذنھا ألحد یكره زوجھا دخول بیتھ - 4
غریب عن البیت إلیھ أمرا حساسا یستدعي إذن القیادة العلیا في المؤسسة 

وقد علمنا أن مما یتحسس في شأنھ الناس الیوم دخول  -األسرة - الحساسة
األجانب إلى غیر بلدانھم، ما یستدعي إذنا بالدخول یشترط في إعطائھ 

 ...المسؤولون في ھرم السلطة

من األحكام یسھل تبریرھا والناس یستسیغون دون امتعاض كثیرا 
یصدرھا بعضھم في حق بعض، فإذا صدر األمر من رب العباد، أو من 

فأما حقكم على نسائكم فال یطئن فرشكم من : "المعصوم علیھ السالم یقول لھم
تعالت األصوات تستشكل،  )40("تكرھون، وال یؤذن في بیوتكم لمن تكرھون

  !وتوالت الصراخات تستنكر

  .شبھات حول القوامة الزوجیة والرد علیھا: المبحث الثاني

سنعرض في ھذا المبحث أھم الشبھات الواردة على القوامة الزوجیة 
ونحاول الرد علیھا، وسنعتمد في ذلك على ما تقرر لدینا في المبحث األول 
من حقائق تثبت مفھوم القوامة وتصححھ؛ إذ إن بعض تلك الشبھات إنما تثار 

على غیر حقیقتھا، أو لسوء تطبیق مضمونھا، وإذا إما بسبب عرض القوامة 
لملفق شبھة من ذریعة  -بعد ذلك -بانت الحقائق على وجھھا، فإنھ لم یبق 

یتذرع بھا، وال دافع یدفعھ إلى االستكبار والمكر وعدم استساغتھ لحقائق 
  .األمور، والحق مر
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  .اشبھة االعتداء على حریة المرأة واإلجابة عنھ: المطلب األول

إن اعتبار قوامة الزوج على زوجتھ فرضا للوصایة علیھا، وسلبا 
  :لحریتھا وأھلیتھا وطعنا في ثقتھا في نفسھا یرجع إلى أحد أمرین

 .إما لسوء فھم حقیقة القوامة  - أ
 .وإما للتعسف في استعمال ھذا الحق، واالنحراف في تطبیقھ  - ب

القول بأن  -في المبحث األول -أما بالنسبة لألمر األول، فقد سبق 
القوامة ال تعني بما دلت علیھ نصوص الشریعة استعالء الرجل على المرأة 
وال القصد إلى إذاللھا وتقیید حریتھا أو إھانتھا، بل ھي رئاسة وإدارة اقتضاھا 

  .نظام األسرة الذي یستلزم تقریر الرئاسة لواحد من الزوجین أو لھما معا

لكون التجربة أثبتت أن وجود  إذا استبعدنا االفتراض الثالث ابتداء،
مدیرین لمؤسسة واحدة أدعى إلى اختالل أمرھا، وفشو الفساد فیھا من ترك 
األمر فوضى بال رئیس وال مدیر، ولقد أثبتت الدراسات النفسیة أن األطفال 
الذین یتربون في ظل أبوین یتنازعان السیادة، أمیل إلى أن یصابوا بالعقد 

وإذا بقي الفرضان األول والثاني فإن اإلسالم قد  ،)41(واالضطرابات النفسیة
  .اختار أن یجعل القوامة بید الرجل لسببین سبق ذكرھما في المبحث األول

 - فإذا عد الزوج بھذا المنطق الفلسفي في تشریع القوامة مستعبدا
بأنھم  -مطلقا-للزوجة، جاز لنا أن نحكم على كل رئیس أو مدیر  - بإطالق

  !مسؤولون عن شؤونھم، خدمة ورعایةمستعبدون لمن ھم 

ثم إن القوامة الزوجیة لھا حدود تقف عندھا؛ فھي ال تمتد إلى حریة 
الدین؛ وقد علم أن الزوج المسلم لیس لھ أن یكره زوجتھ على تغییر دینھا إن 

، وال أن یلزمھا على اتباع مذھب فقھي أو فكري أو رأي معین )42(كانت كتابیة
كما أن القوامة ال تمتد  ...ما ال یخالف الحق الواضحفي مجاالت االجتھاد م

  .إلى حریة المرأة في تصرفھا في أموالھا
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  .شبھة إھدار مبدأ المساواة واإلجابة عنھا: المطلب الثاني

على النظریة الغربیة التي بني علیھا  - في الحقیقة -تعتمد ھذه الشبھة 
ین، وھي المساواة بینھما في المجتمع الغربي الحدیث تنظیم العالقة بین الجنس

  .كل شيء؛ في الحقوق والواجبات، وفي االلتزامات والمسؤولیات

ولذلك طرحت إشكالیة تعارض القوامة الزوجیة في اإلسالم مع ما یقره 
  .اإلسالم نفسھ من المساواة بین الجنسین

والحقیقة أنھ ال تعارض؛ إذ إن مفھوم المساواة بین الجنسین في اإلسالم 
  .مفھوما مطلقا كما  یطلقھ أھل الغرب ویریدونھلیس 

فاإلسالم قد سوى بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ال في 
  .)43(الخصائص والقدرات

والتعارض المزعوم بین القوامة والمساواة بین الجنسین، ھو ممكن 
التصور، إذا كانت المساواة المنشودة بین الرجل والمرأة ھي صب الرجال 

ساء في قوالب اجتماعیة واحدة، یتحرك بمقتضاھا الكل في نسق واحد، والن
وتتكافؤ فیھم الجسوم واألحكام، وینطلق الكل إلى واجبات محددة واحدة، ثم 
ینقلب الكل في نعیم مكرر لحقوق ال تخضع ألي تنوع وال تمایز، ویظھر 

  .الجمیع وكأنھم أحجار مرصوفة في حجم واحد

مرادة ھي ھذه فإنھا ممتنعة في عالم اإلنسان، وإذا كانت المساواة ال
فحتى الرجال فیما بینھم، والنساء فیما بینھن، إنما یتساوون من حیث إنسانیتھم 

 - الواحدة في مبدأ تحمل الواجبات ومبدأ ممارسة الحقوق، ثم إنھم یتفاوتون 
حسب اختالفھم في القدرات، والملكات واالختصاص  -في ذلك كلھ

  .)44(واإلمكانات

فالذین یدعون إلى المساواة بین المرأة والرجل، ویّدعون التعارض بین 
إنما یخلطون بین األھلیة الواحدة  -كوظیفة -ھذه المساواة والقوامة الزوجیة 

في كل من الرجل والمرأة، والعوارض المختلفة المتفاوتة في كل منھما، 
ز والتفاضل والتصنیف، ال دخل لھما في التمای -بحد ذاتھا - فالذكورة واألنوثة 
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إنما العامل األساسي الذي یلعب الدور في ذلك ھو العوارض التي تعرض 
للمرأة أو تعرض للرجل فینتج عن ذلك حجب الصالحیة بعد وجودھا، إن 
المساواة المطلقة التي تھتف بھا عامة المدنیة الغربیة مستعصیة على التطبیق 

  . )45(ت كما یریدون لتفكك المجتمعفي المجتمعات اإلنسانیة كلھا، ولو تحقق

فالدعوة إلى المساواة بإطالق اصطدام مع نظام الكون كلھ، یقول 
إن ما : "اإلنسان ذلك المجھول: ألكسیس كاریل أحد مفكري الغرب في كتابھ

بین الرجل والمرأة من فروق، لیست ناشئة عن اختالف األعضاء الجنسیة، 
ف في طریقة التربیة، وإنما تنشأ عن وعن وجود الرحم والحمل، أو عن اختال

سبب جد عمیق، ھو تأثیر العضویة بأكملھا بالمواد الكیماویة، ومفرزات الفرد 
التناسلیة، وإن ھذه الوقائع األساسیة ھو الذي جعل رواد الحركة النسائیة 

بأن كال من الجنسین الذكور واإلناث یمكن أن یتلقوا : یأخذون بالرأي القائل
ة وأن یمارسوا أعماال متماثلة، والحقیقة أن المرأة مختلفة اختالفا ثقافة واحد

عمیقا عن الرجل، فكل ُحجیرة في جسمھا تحمل طابع جنسھا، وكذلك الحال 
سیما الجھاز العصبي، إن القوانین النسبة إلى أجھزتھا العضویة، والب

ا، ومن كقوانین العالم الفلكي، وال سبیل إلى خرقھ) الفیزیولوجیة(العضویة 
المستحیل أن تستبدل بھا الرغبات اإلنسانیة، ونحن مصطرون بقبولھا كما ھي 
في النساء، ویجب أن یھیمن استعداداتھن في اتجاه طبیعتھن الخاصة، ودون 
أن یحاولن تقلید الذكور، فدورھن في تقدم المدنیة أعلى من دور الرجل، فال 

  .)46("ینبغي لھن أن یتخلین عنھ

بل حتى –االختالف الدقیق في التكوین العضوي والنفسي فإذا تقرر ھذا 
بین الذكر واألنثى، فمن الطبیعي والبدیھي أن یكون ھناك اختالف في  -العقلي

اختصاص كل منھما في ھذه الحیاة یناسب تكوینھ وخصائصھ التي اتصلت 
بھ، وھذا ما قرره اإلسالم ورعاه حین وزع االختصاصات على الرجل 

القوامة على البیت من شأن الرجل وكلفھ بمقتضیاتھ، یشرف  والمرأة، فجعل
علیھ، ویرعى نفقتھ، ویضمن حمایتھ، وجعل للمرأة تدیر شؤون البیت، 

  .وترعى األطفال، وتوفر سكینة البیت وطمأنینتھ



  مفھوم القوامة الزوجیة في الفقھ اإلسالمي ورد الشبھات الواردة حولھا                                   
  

 

 209                                                                              الدولي التاسع الملتقى

شطران متساویان  -على حد سواء - ھذا مــــــــع كون الرجل والمرأة 
الكون، وتأسیس الحضارة، وخدمة  للنوع اإلنساني، یـشتركان في تعمیر

 .)47(اإلنسانیة، كل في مجال اختصاصھ

شبھة تغییر واقع المرأة الفكري واالقتصادي واإلجابة : المطلب الثالث
  .علیھا

قوامة الرجل –یذھب أصحاب ھذه الشبھة إلى القول بأن سببا القوامة 
  :وھما -على المرأة

لمؤھالت المعرفیة والقوة تمیز الرجل على المرأة بقدراتھ الذھنیة وا - 1
 .البدنیة

 .إنفاقھ على المرأة واألسرة - 2

یقول أصحاب ھذه الشبھة أن واقع المرأة باعتبار ھذین السببین قد 
فقد حصلت على قسط وافر من التعلیم، كما حّصل الرجل، ودرست  ،)48(تغیر

نفس المنھج الذي درسھ، ونالت الشھادة التي نالھا وحصلت على خبرة جیدة 
تدبیر شؤون الحیاة، اكتسبتھا بمشاركتھا للرجل في أعمالھ الخاصة، في 

وبمشاركتھا في الحیاة العامة في المجتمع، وشاركتھ في التزامات البیت 
واألسرة، فال میزة تمیزه علیھا، ال في المقدرة واإلعداد، وال في االلتزامات 

أن ینفرد  -الة ھذهوالح–المادیة للبیت، لذا فلیس من المستساغ، وال من العدل 
  .)49(بالسلطة ورئاسة األسرة من دونھا

ردا عن ھذا الطرح أن أثر التعلیم والتثقیف ال یبلغ  -ھنا -والذي یقال 
الخصائص الفطریة والجبلیة النابعة من طبیعة تكوین المرأة؛ فھي خصائص 

ال ید لإلنسان في تحویرھا، وال إمكان  -سواء أكانت عقلیة أو نفسیة–قاھرة 
في تحویلھا إال إذا أمكن تحویر تركیب الدماغ وبنیة الخالیا، أو تبدیل وظائف 

وھي الزوجیة  - األعضاء، ذلك ألن طبیعة وظیفتھا التي خلقت من أجلھا 
تتطلب تلك الخصائص، لن تنفك عنھا المرأة ما بقیت أنثى تحمل  -واألمومة

  .)50(وتلد وتربي
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ة وفي اإلنفاق فإن أصل وظیفة أما مشاركة المرأة في الحیاة االقتصادی
المرأة اإلشراف على بیتھا، ولذا كفل لھا اإلسالم النفقة والرعایة لیفرغھا 
لوظیفة ال یقوى غیرھا للقیام بھا، وسعیھا للكسب ثم اإلنفاق، انشغال بذلك عن 

  .وظیفتھا وتضییع لرسالتھا وانحراف عن دورھا ومسارھا

اد وشاركت في اإلنفاق على ولو أن المرأة شاركت في بناء االقتص
األسرة، فإن ھذه المشاركة غیر كافیة وحدھا لتتأھل المرأة للقوامة؛ ألن ما 
یعتریھا من موانع فطریة، تعطل قیامھا عقلیا ونفسیا وجسمیا بما تتطلبھ 

  .   القوامة من أعمال

شبھة استعالء الرجل على المرأة وإذاللھا، وافتقاد مبدأ : المطلب الرابع
  .رى واإلجابة علیھاالشو

إن الرد الذي یمكن أن یقدم على مضمون ھذه الشبھة ھو أن اعتبار 
القوامة استعالء من الرجل على المرأة ال قیمة لھ إذا تتبعنا مجمل األحكام التي 
وردت بخصوص العالقة بین الرجل والمرأة، حیث إن القرآن الكریم قد أشار 

َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق : المودة والسكینة إلى أن أساس العالقة بین الزوجین ھي
، )21: الروم( لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً 

  .)51("النساء شقائق الرجال: "واعتبر اإلسالم النساء شقائق الرجال، فقال 

: ا النساء بالحسنى، فقال تعالىكما أمر الرجال بأن یعاشرو
 َِوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروف )وقال )19: النساء ،" : خیركم خیركم ألھلھ وأنا

  .)52("خیركم ألھلي

فإذا ثبت أن العالقة التي یأمر بھا اإلسالم بین الزوجین ھي عالقة 
ا تكلیف التكامل والتوادد واالحترام، فإن القوامة بعد ذلك ال تفسر إال على أنھ

باإلشراف على مؤسسة األسرة، وإدارة شؤونھا قائمة على أساس االحترام 
  .  والتشاور والتعاون للمضي قدما باألسرة إلى الرقي والسعادة

وقد استوفینا موضوع المفھوم الذي خلصنا من خالل بیانھ إلى أنھ ال 
  .عالقة للقوامة باالستعباد وال باإلذالل حقھ في المبحث األول
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