 +صفحه آرايي شد

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رويكردي بر آراي امام خميني

(س)

سيد محمد موسوي بجنوردي
سيده شهناز حسيني

چكيده :قرآن فلسفة اصلي ازدواج را ايجاد آرامش و سككنن قكرار داده اسكل و كي
گاهي به داليل مختلف زن و مرد كه هسنة اصلي اين پينند ا هي را تشكيل ميدهنكد
دچككاراالت م مككيشككنند هريك

از زودككين در رككين دارا بككندن بككنقي نسك ل بككه

همديگر مسؤل انجام تكا يفي نيز هستند كه امتنكا از انجكام دادن آن مندكح تحبك
نشنز ميشند گاهي اين امتنا از طرم زن اسل كه به آن نشنز زوده ميگنينكد در
اين مبا ه برآنيم تأملي بر ابعاد اين مسأ ه داشته در ت يكين برالكي م ا كب مك هم آن از
دمله وظايف زوده در مبابل زوج ،گسترة اين وظايف و مصادي نشنز،آيه نشنز و
مسائل پيش آمده در منرد برداشل از اين آيه بكنشيم و سكا ل اسك م را از تأويكل
هاي ناروا در منرد آن م را گردانيم .در اين راه از آراي فبيه انديشكمند امكام المينكي
و نظرية ايشان(تأثير زمان و مكان در ادتهاد)استفاده شده اسل .
كليدواژهها :نشنز ،تمكين رام ،تمكين الاص ،ضمانل ادرا ،وظايف زوده

مقدمه
برقراري حسن ارتباط مابين زوجين ياتمامي افراد يك جامعه يا جامعهاي با جوامع ديگرر مبنيري برر
النزامات و مواثيق منييي است كه ملنزمين – به ميظور ابقاي روابط حسيه -موظفيد به بهنرين وجهي

 .استاد دانشگاه ومدير گروههاي بنق و رلنم سياسي دانشگاه النارزمي (تربيل معلم).
 .محب

E-mail: mosavi@ri-khomeini.com
E-mail: shhosseini85@yahoo.com

و ننيسنده.
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انجاز حقوق و مسئوليت هايي الزاز نموده و بر رسوز گذشنة جاهليت و آداب و عرادات افرايري و

مقاله

آن را ادا كييد تا خللي در اين ميان حادث نشود در زندگي خانوادگي نيرز اسر ز زن و مررد را بره
تفريطي ملل ديگر كه زندگي زناشويي را بازيچة دست مرد يا ملعبة زن مينمود خط بط ن كشيده
تا زوجين يبق مسئوليت منقابل و حفظ حقوق يرفين زندگي زناشويي را جدي بگيرنرد .اسر ز در
واگذاري وظايف به زن و شوهر تفاوت هاي جسمي و روحي هردو را در نظر گرفنه و باتوجره بره
اين تفاوت ها وظايف را عادالنه تقسيم كرده است و زن و شوهر اگر به اين دسرنورات عمرل كييرد
هيچوقت دچار مشكل نمي شوند در مواردي هم كه زن يا مرد به وظايف خروي

عمرل نمريكييرد

درمان و ع جي قرار داده به هر دو يرف امر كرده كه مودت و رحمت داشرنه باشريد و در مقابرل
سوء رفنار يرف مقابل صبر كييد و با مهرباني مسرئله را برين خرود حرل كييرد و مشك تشران را از
حريم خانواده خارج نسازند اما با توجه به همة اين مطالب و اييكه اسر ز زن را از خرواري و لرت
درآورد و به او عزت و احنراز عطا كرد و براي او حقوقي برابر مردان قائل شد ولي يكي از آيرات
قرآن كه دربارة نشوز زنان است مورد سوءاسنفاده گروهي قرار گرفنه و آن را دسناويزي ساخنهاند
تا نشان دهيد اس ز دين خشونت است ما در اين مقاله سعي داريم برا بررسري ايرن مسرئله در فقره و
قانون ثابت كييم كه ساحت اس ز از اين گونه اتهامات مبراست براي اين ميظور ابندا بره بيران ايرن
آيه از زواياي گوناگون ميپردازيم البنه قبل از بيان آيه معياي نشوز را بيان ميكييم:

معناي لغوي نشوز
نشوز با ضم نون و شين به معياي برجسنگي  ،باال آمدن و برآمدن اسرت اصرل نشروز از ارتفراه بره
معياي قياز كردن است و در اكثر كنب لغت به معياي بليردي آمرده اسرت (ر.ك :فراهيردي  4141ج :6

232؛ جوهري 4141ج 988 :3؛ ابن فارس4111ج 131 :5؛ راغب اصفهاني.)916 :4142

4

.همچنين در اين منابع نيز همين معنا آمده اسل(:ابن اثير بيتاج 55 :5؛ ابن منظنر  2 2ج 2 4 :5؛ فيكنمي بكيتكا ج :

( س)

505؛ طريحي  2 5ج 13 :2؛ واسطي زبيدي  2 2ج ) 59 :3
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در معياي اصط حي نيز نشوز به معيي برخاسنن ،يغيان كردن و خود را از موضع براال ديردن آمرده

مقاله

معناي اصطالحي نشوز
است و زن ناشزه را در اصط ح زني مي گوييد كه خود را در برابر همسرش در موضع باال ببييرد و
تن به اياعت او ندهد.
راغب ميگويد«:ونشوز المرئة بعضها لزوجها و رفع نفسها من طاعته و عينها عند الدغ ريدر »
(راغب اصفهاني )916 :4142؛ نشوز زن عبارت است از كييه و نفرت او نسبت به شوهرش و سر تافنن از
اياعت او و چشم داشنن به جز او.
چيانكه ديده ميشود نشوز زن ،عصيان و سرباز زدن او از اياعت شوهر تعريف شده است .

نشوز در قرآن
نشوز  5بار در قرآن كريم به كار رفنه كه دوبار آن در مورد نشوز زن وشوهر است .دو مورد ديگر
به معياي برخاسنن از جا(مجادله )44 :و يرك مرورد در مرورد روي هرم قررار گررفنن اسرنیوان هراي
حيواني است كه با اعجاز الهي زنده شد(بقره .)258:در اين سه مورد نشز با معياي لغوي اش سرازگار
است .اما نشوز دو آيه سوره نساء كه ب ه رابطة زن و مرد مربوط است اگر به همان معياي لغوي باشد
حالت ترفع و زيربار ديگري نرفنن و ناسازگاري ميان زوجين را نشان مي دهد.
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى اليِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ
قانِناتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ ال َّتي تَیافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ
اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَيَعْيَكُمْ فَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبي

ً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيراً» (نساء.)31:

«مردان ،سرپرست زنانيد ،به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخرى برترر داده و [نيرز] بره
دليل آنكه از اموالشان خرج مىكييد .پس ،زنانِ درسرنكار  ،فرمانبردارنرد [و] بره پراس آنچره خردا
[برا آنان] حفظ كرده ،اسرار [شوهرانِ خود] را حفظ مىكييد .و زنانى را كه از نافرمانى آنان بريم
داريد [نیست] پيدشان دهيد و [بعد] در خوابگاهها از ايشان دور كييد و [اگر تأثير نكرد] آنان را
بزنيد؛ پس اگر شما را اياعت كردند [ديگر] بر آنها هيچ راهى [برا سرزن ] مجوييرد ،كره خردا
واال بزرگ است».

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رويكردي بر آراي امام خميني

حال به بررسي آيه  31سوه نساء كه مورد بحث ما است ميپردازيم:

( س)

اص ح سنم 192/2/ 1

03
دربارة شان نزول و نيز تفسير اين آيه عليرغم اهميت آن تيها يك روايت در كنب اهل سيت از دو

مقاله

شأن نزول آيه
يريق نقل شده است و همان مضمون در دو كناب غير معنبر روايت شيعه با اندكي اخن ف آمرده
است».
براي نمونه دو مورد از اين روايات از كناب درالمنثور نقل مي كييم:
« أالرج ابن أبي اتم من طري أشكعب بكن ر كد ا ملك

ركن ا حسكن قكال:

داءت امرأة إ ى ا ن ي صلى اهلل رليه وسلم تستعدي رلى زودهكا أنكه طمهكا .
فبال رسنل اهلل صلى اهلل رليه وسلم  :ا بصاص  . . .فأنزل اهلل [ ا ردال قنامكنن
رلى ا نساء  ] . .اآلية فردعل بغير قصاص»(سينطي 130ج . )5 :

وأالرج ر د بن ميد وابن درير من طري قتادة ركن ا حسكن أن ردك ط طكم
امرأته فأتل ا ن ي صلى اهلل رليه وسلم  ،فأراد أن يبصها منه  .فنز ل [:ا ردكال
قنامكنن رلكى ا نسككاء] فكدراه فت هككا رليكه  ،وقككال أردت أمكراط وأراد اهلل يككره
(سينطي 130ج .)5 :
اين روايات در دعاام اسسا
دعام اسس

و جعفرياا

هرم برا همرين مضرمون نقرل شرده در مرورد كنراب

گفنه شده نويسيده آن قاضي نعمان به احنمرال زيراد اسرماعيلي بروده و روايرات

مرسل است و اعنبار ندارد و كناب جعفريا

هم سيد معنبري ندارد و روايات

هرم

از جمله اين روايرت

نكنه ديگري كه در مورد اين روايات قابل كر است اييكه جملهاي كه پيامبر پس از نزول آيه
فرمودند«:اردت امراً و اراداهلل غيره» از اين رو كره بره اخرن ف اراده تشرريعي پيرامبر برا اراده الهري
تصريح دارد نمي تواند مورد قبول باشد ،ع وه بر اين با رواياتي كه مي گويد خداوند امر دين را به
پيامبرش تفويض كرده ناسازگار است.

نظرات مفسرين درباره نشوز
مفسرين و فقها نظرات منفاوتي درباره نشوز زوجه بيان كرده اند كه ميتوان نظرات ايشان را به سره
دسنه تقسيم كرد:
 .4برخي از مفسرين مصاديق نشوز را به اموري چون خود را برتر از مرد ديدن ،چشم به كسري

( س)

ديگري غير از همسرر داشرنن ،از سرر نافرمراني فررد ديگرري را بره بسرنر راه دادن ،سربك سرري و
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با روايات عامه موافقت دارد.
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اشاره كردهاند (يبري 4141ج.4)288-311 :9

مقاله

بي حيايي ،از سر بغض و عصيان به میالفت با همسر برخاسنن ،دوست دار و خواهان جدايي برودن
رواياتي هم از پيامبر نقل شده كه اين نظر را تأييد ميكيد كه به بعضي از آنها اشاره ميكييم :
در روايررت نبرري اكرررز (ص) آمررده اسررت كرره مرري فرماييررد« :و لكررم علرريهن ان يررويئن فرشرركم
احداًتكرهونه فان فعلن

لك فاضربوهن ضرباًغير مبرح» (ابرن ابري حراتم 4148ج213 :3؛ خرازن بريتراج :4

461؛سيويي 4391ج« )161 :2حق شما مردان است كه زنان ،كسري را بره فررش شرما راه ندهيرد و اگرر
چيين كردند آنان را با ضربي غير مبرح بزنيد».
و يا در روايت ديگري آمده است:
الحسن بن علغ بن شعبة فغ (تحف العقول) عن النبغ صلى اهلل عليه وآله أنه
قال فغ خطبة الوداع :إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حقاً ،حقكم عليهن
أن ال يوطئن فرشكم وال ي خلن بيوتكم أحد اً تكرهونده إال بدنكنكم وأن ال
يأتين بفاحشة فان فعلن فان اهلل ق أكن لكم أن تعضدلوهن وتهردروهن فدغ
المضاجع وتضربوهن ضرباً رير مبرح (حرعاملي بي تا ج.)231 :45

مطابق اين روايات زدن ناشزه كه در آيه  31نساء مجاز شمرده شده به انجاز دو مورد يعيي وارد
كردن فرد بيگانه به ميزل و انجاز فاحشه محدود شده و اشارهاي به سرپيچي از ساير حقروق شروهر
حني حق اسنمناه نشده است.
كه به اين آيه گرفنه شده از جمله قواميت مرد و زدن زن و ميافات داشنن آن برا كرامرت زن حرل
خواهد شد در اين آيه زنان صالح را كساني مي داند كه در غياب همسرانشان حافظ مرال و نراموس
همسر خوي

هسنيد  .در آيه  429بقره هم كه در مورد نشروز مرردان آمرده همرين معيرا برداشرت

ميشود (مردان ناشزه را مرداني معرفي ميكيد كه چشم به زنان ديگر دارند) .آنگراه دربرارة شريوة
برخورد با زنان ناشزه و نافرمان سین ميگويد و در برابر آنان سه عمرل را ترتيرب كرر مريكيرد.
نیست بايد آنها را اندرز داد و برا سریيان م هرآميرز و هشردار دهيرده برا وظايفشران آشريا سراخت.
 .وأما قوله":نشوزهن" ،فننه يعنغ :استعالءَهن على أزواجهن ،وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن ،والخدال علديهم
فيما لزمهنّ طاعتهم فيه ،بغضًا منهن وإعراضًا عنهم ...ح ثنغ يونس قال ،أخبرندا ابدن وهدا قدال ،قدال ابدن زيد فدغ

( س)

قوله":والالتغ تخافون نشوزهن" ،قال :التغ تخا معصيتها .قال":النشوز" ،معصيته وخِالفه.
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به نظر ميرسد با توجه به اين نظر اگر بپذيريم كه ميظور خداوند زنان خطاكار است اشكاالتي
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صررورت ادامررة سركشرري ،مرررد اجررازه دارد بررا تيبيرره برردني زن را برره وظررايف

آشرريا سررازد.

مقاله

در مرحلة بعدي اگر موعظه تأثير نداشت ،دوري گزيدن از آنها در بسرنر را پيشريهاد مريكيرد و در
در توضيح اين نظر ميتوان گفت خدا مردان را نگهبان زنان در زندگي مي داند تا كسي بره حرريم
آ نها تعرض نكيد و اين نه تيها ظلم بر زنان و كوچك شمردن آنها نيست بلكه ارج نهرادن بره مقراز
زن است در فرهيگ اس ز رابطة آزاد بين زن و مرد در هر حال مميوه و ناپسيد است و بويژه گياه
كسي كه همسر دارد و به خانواده اي پايبيد است  ،از نظر اخ ق مذهبي زشني خاصي دارد و جرز
است.
لطمه اي كه در اثر رابطة نامشروه زن يا شوهر با ديگري ،بر اساس خرانواده وارد مري شرود ،از
نظر حقوقي نيز بيمكافات نمانده است .پس نبايد تكليف وفاداري همسرر را تيهرا تكليرف اخ قري
پيداشت؛ زيرا حقوق نيز رابطة جيسي كسي كره ازدواج كررده اسرت برا ديگرران را مميروه سراخنه
است .در قانون مجازات اس مي كيفر چيين شیصي ممكن است تا اعداز نيرز ،در شررايط خراص،
معين شود و همين امر اهميت اين موضوه را نشان ميدهد بايد دانست چون عليي شدن ايرن گونره
جرايم با عفت عمومي میالف است لذا اس ز كه به مرد وظيفرة سرپرسرني خرانواده را داده اسرت
دسنور داده كه از بروز اين جرز از يرف همسرش جلوگيري كيد و وقني نشانههاي تمايل به چيين
جرمي را در همسرش مشاهده كرد اقداز به پيشگيري كيد .در اين مورد هم باز خداونرد زن را ارج
نهاده و به مرد امر ميكيد كه در اييصورت هم ب فاصله او را تيبيره نكيرد؛ بلكره اول برا م يمرت و
كار زن به خاير كم توجهي شوهرش به او بوده همسرش با صحبت كردن اين را بفهمد و به زن
بيشنر محبت كيرد ترا بره خطرا نيفنرد و از ناحيره همسرر خرود ترأمين عرايفي شرود ،در مرحلره بعرد
ميفرماييداگر زن با اين كار برنگشت آن وقت به او بي اعنيايي كن؛ شايد وقنري ديرد ايرن عملر
باعث از دست دادن محبت همسرش به او مي شود به خود آيد .بعد اگر ايرن مروارد همگري فايرده
نداشت او را بزند ولي براي ضرب هم شرايطي قرار داده است ،بايد توجه داشنه باشيم كره ضررب
در واقع براي درمان است نه اننقاز و در جايي است كه گريزي از آن نباشد وگرنه در حالت عادي،
چيين رويكردي براي مرد جايز نيست خداوند مي خواهد قبرل ازاييكره زن بره فحشرا مبرن شرود و
آبروي خود و خانواده اش را ببرد و باعث از هم گسيینن خانواده شود ،قبل از اييكه كسري مطلرع

( س)

شود مرد خود اقداز به تعزير زن نمايد و او را مجازات كيد ،شايد كه بازدارنده باشرد ،از آنجرا كره

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رويكردي بر آراي امام خميني

مهرباني او را اندرز كيد ،با اين كار شايد خداوند مي خواهد همسرش با او صحبت كيد تا اگر اين
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لذا به مردان امر ميكيد جلوي اين كار را بگيرند و مواظب كيان خرانوادهاشران باشريد؛ پرس برااين

مقاله

كانون خانواده نزد خداوند قداست دارد نميخواهد قداست آن از بين برود و فحشا گسنرش يابرد؛
توضيحات معلوز شد خطاب خداوند تماز زنان نبوده بلكه زنان سبك سر بوده زناني كه به سادگي
گول مردان بيمار دل را ميخورند و به فسراد گرفنرار مريشروند.اسر ز نمريخواهرد كره زن مرورد
سوءاسنفاده قرار گيرد و به قول اماز خمييي اس ز زن را تا حد ارتقا مىدهرد كره او بنوانرد مقراز
انسانى خود را در جامعه باز يابد و از حد شىء بودن بيرون بيايد (اماز خمييي4395ج.)136 :1

)2گروهي ديگر عدز اياعت از همسر را نشوز ميدانيد مفيد ره عصيان از امر شوهر و امنياه از
اياعت او را نشوز دانسنه است « :فنن نشزت الزوجة على بعلها و خرجت من منزله بغير إكنه سدق
عنه نفقتها و كسوتها .و إن عصت أمر و امتنعت من طاعته و هغ مقيمة فغ

منزلده وعههدا ( »..شري

مفيد بيتا ج.)549 : 4

س ر هم همين معيا را پذيرفنه و گفنه است:
« اليشوز :و هو أن تعصي المرأة الرجل ،وهي مقيمرة معره ،فليهجرهرا ،برأن يعنرزل مضراجعنها»...
(س ر4141ج.)464 :4

در كناب فقه الرضا هم كه از اولين منون فقهي شيعه است نشروز زن بره عردز اياعرت از شروهر
تعريف شده است.

4

)3برخي فقهاي منأخر شيعه ،نشوز را به خروج از اياعت واجب از نظر شره مقيرد نمروده انرد.
ج81 :3؛شهيد اول 4144ج 411 :4؛شهيد ثاني 4396ج 121 :5؛بيتاج )119 :9صراحب جاوارر نيرز
مي نويسد:
ظاهر اين است كه نشوز با بيرون رفنن هر يك از زن و شوهر از وظرايف واجرب برر يكرديگر
تحقق مي يابد .

 . 4فنكا نشرت المرأة كنشوز الرجل ،فهو الخلع إكا كان من المرأة وح ها ،فهو أن ال تطيعه ،وهو ما قال اهلل تعالى:
والالتغ تخافون نشوزهن فعهوهن واهرروهن فغ المضاجع واضربوهن »(مؤسسه آل البيت ج.)542 :1

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رويكردي بر آراي امام خميني

ع مه حلي و شهيد اول و دوز و بقيه فقهاي منأخر بر همين روال رفنه اند(.ر.ك :ع مه حلي بريترا

( س)
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أما لو وقع النشوز و هو االمتناع عن طاعته فيما يرا له جاز ضدربها و لدو

مقاله

در شرايع آمده است:
بأول مرة و يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مد مياً و ال مبرحداً
(محب

لي 203ج .) 3 :

بيشنر مفسران نشوز را خروج زن از اياعت شوهر گرفنه اند در الميزان آن را عصيان و اسنكبار
از اياعت دانسنه و يبرسي آن را عصيان شوهر و اسني ي بر او و میالفت با او معيي كرده است.
اماز خمييي نيز مينويسيد« :نشوز» در زوجه ،خروج او از اياعت شوهر است در اياعنى كه برر
زن واجب مىباشد ،به اييكه خود را به تمكين او در نياورد و چيزهرايى را كره تيفررآور اسرت و برا
تمنع و لذت بردن از او سازگار ندارد از خود بريرف نكيد ،بلكه ترك نظافت و آراي

خود برا

اييكه شوهر آنها را مىخواهد از اين قبيل است .و همچيرين اسرت خرروج او از خانره او بردون ا ن
شروهر و غيرر اييهرا .و در جرايى كره اياعررت از او واجرب نيسرت تررك آن موجرب تحقرق نشرروز
نمى باشد؛ پس اگر زن از خدمات خانه و حوائج مرد كه با تمنع بردن او ارتباط ندارد از قبيل جارو
كردن يا خيايى يا غذا پینن يا غير اينهرا ،حنرى آب دادن و پهرن كرردن رخنیرواب ،خروددار
نمايد نشوز تحقق پيدا نمىكيد.

4

نظر سوز خود به دو قسمت تقسيم ميشود :
الف)گروهي كه نشوز را بيرون رفنن از اياعت واجب ميدانيد يعيي تمكين و خروج از ميرزل
ب)فرمان بردن از شوهر را تيها در اسنمناه جيسي ميدانيد بر اساس نظر ايرن دسرنه نشروز ضرد
تمكين است.
حال براي روشن شدن مطلب به معياي تمكين ميپردازيم:

« . 1و هو فغ الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها؛ من ع م تمكين نفسها ،و ع م إزالدة المنفّدرات المضدادةة
للتمتّع و االلتذاك بها ،بل و ترك التنهيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها ،و كذا خروجها مدن بيتده مدن دون إكنده و ريدر
كلك .و ال يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها ،فلو امتنعت من خ مات البيت و حوائره التغ ال تتعلّدق
باالستمتاع -من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو رير كلك؛ حتّى سقغ الماء و تمهي الفراش -لم يتحقّدق النشدوز»(امدام
خمينغ 1451ج 1و.)747 :5

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رويكردي بر آراي امام خميني

و ديگر تكاليف واجب.

( س)
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تمكين در لغت به معياي مالك گردانيدن و ثابت نمرودن اسرت در قررآن كرريم آمرده اسرت  « :و

مقاله

تمكين
مكياهم في االرض»؛ يعيي آنها را در زمين اسنقرار بیشيديم و مالك زمين گردانيرديم و همچيرين
به معياي تن دردادن است و در اصط ح فقهاي اماميه داراي دو معيي است:
الف)تمكين عاز  :عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اياعت از امور مربوط بره
زناشويي است حسن معاشرت عبارت است از اياعت زن از شوهر و خوشرفناري و خوشررويي زن
نسبت به او ،رعايت نظافت و آراي

خود براي شوهر آنگونه كه مقنضاي زمان و مكان و موقعيت

خانوادگي آنان است و خارج نشدن از ميزلي كه شوهر معين نموده و اياعت از شروهر و پرذيرفنن
رياست شوهر بر خانواده است (امرامي 4313ج .)546-541 :1وظيفهٔ تمكين عاز ايجاب ميكيد كه زن
نظرات مرد در مورد تربيت فرزندان ،امور خانوادگي ،و كارها و روابط اجنماعي خود را بپرذيرد و
از آن اياعت كيد.
البنه الزز به كر است كه در تمكين عاز معيار تميز اموري كره شروهر از زن مريتوانرد اننظرار
داشنه ياشد با عرف است داوري بايد نوعي باشد و شوهر حق ندارد اننظاري بي

از اندازة منعارف

از زن داشنه باشد و همانطور كه فقها در امور مینلف شأن زن را درنظر ميگيرند در اين مورد هم
با يد به اين نكنه توجه كييد و به عرف احنراز بگذارند .
ب)تمكين خاص :عبارت از نزديكي جيسي با شوهر است كه زن بايد هميشره آمراده برراي آن

نقد و بررسي
با مطالعه و تحقيق درباره آرا و فناواي علماي اس ز اعم از اهل تشيع و نسرين ايرن نكنره بره دسرت
ميآيد كه تقريباً همگي معنقدند پس از درخواست شوهر زن ميبايست او را تمكين نمايد و برخي
فقها براي اين نوه از تمكين ،عبارت «في كل مكانٍ و زمانٍ» را به كار بردهاند وحني بعضي از آنان
نيز با شدت بيشنري اين عقيده را تقويت نموده و ابراز داشنهاند كه اين تمكين حني اگرر برر جهراز
شنر هم باشد بايد صورت پذيرد تا زن مصداق ناشزه محسوب نگردد.به اين آرا نقردهاي زيرر وارد
است:

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رويكردي بر آراي امام خميني

باشد مگر آنكه بيمار باشد كه نزديكي موجب زيان او گردد و يا مانع شرعي داشنه باشد.

( س)
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يكيواخت نيست كه به محض درخواست شوهر ،زن علي رغم ميل دروني اش،آن را اجابت نمايرد
و حني در مردان نيز كه از اين جيبره برر حسرب آفرريي

مقاله

 )4غريزه جيسي هر فردي به مانيد ساير غرايز مثرل گرسريگي ،تشريگي و ...در تمرامي حراالت
خداونرد و حكمرت وي تواناترنرد چيرين

تجويزي كاربرد ندارد و نمي توان با صراحت دربارة آن چيين حكمي نمرود؛ زيررا كره عقرل سرليم
چيين چيزي را نمي پذيرد و گذش نه از مطلب فوق ،تمايز انسان از حيوانات به اين جهت است كره
انسان به خواسنه ها و تماي ت دروني و غريرزي خرود جيبره و جهرت عق يري مريبیشرد و چيرين
حكمي انسان را تا مرز حيوانات پست و پايين ميآورد.
 )2اگر اين نظريه را بپذيريم كه ميگويد«:چيانچه زوجه بردون عرذر شررعي و عقلري ،تمكرين
نيمايد ،نفقه اش ساقط مي شود».در ننيجه ،عدز تمايل واقعي زوجه به اين مسئله مصداق برارز عرذر
عقلي است به دليل آنكه اجبار به اين امر ،با وجود عدز تمايل دروني جرزء عيراوين ايرذاء اسرت و
ايذاء در شره مقدس اس ز ،از گياهان كبيره به شمار ميرود.
)3چيين حكمي اساساً پذيرفنه نيست به دليل اييكه با اين آيه شريفه «و عاشروهن بالمعروف » و
زندگي توأز با مودت و رحمت زوجين نيز ميافات دارد.
در خاتمه اين مطلب ننيجه مي گيريم همانطور كه فقها نشوز را ميوط به نداشرنن مرانع مشرروه
ميدانيد مانع مشروه را عرف و اخ ق مشیص ميكيد و قانون هم به اين نكنه توجه دارد.
جمع بيدي آنچه بيان شد نشان ميدهد كه اكثر فقها نشوز را بره عصريان و عردز اياعرت زن و
نشوز براي اعمال تيبيه معرفي شده ظهور نشانه هاي عصيان و عدز قياز به حقوق را كافي دانسنهاند.

خوف از نشوز
نشانههاي نشوز
مروري بر آنچه در كنب لغت آمده اين نكنه را روشن ميسازد كه هر عصيان نسبت به حق واجبي
و هر عدز تمكييي نشوز نيست .در صحاح در تعريف نشروز گفنره اسرت« :إ ا اسنعصرتْ علرى بَعْلهرا
وأبغضنْه»(جوهري4141ج .)988 :3در مقاايي

هرم آمرده اسرت«:نَشَدزَت المدرأةُ :استَصدعَبت علدى

بَعلِها»(ابن فارس4111ج .)131 :5راغب هم در مفردا

همانگونه كه قب ً كرر شرد نشروز را چشرم

( س)

داشنن زن به مرد ديگري و بغض كردن نسبت به شوهرش آورده است .در لسان العرب هم نقل شده

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رويكردي بر آراي امام خميني

عدز قياز او به حقوق شوهر بیصوص در امر تمكين معيي كردهاند و چون در آيه شريفه خروف از
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4141ج.)141 : 5

مقاله

كه نشوز اين است كه زن و مرد يكديگر را نیواهيد«:و النُّشُوز كراهية كل منهما صاحبه» (ابن ميظرور

در كناب «الموسوعة الفقهيه» كه آراي فقهاي اهل سيت را گردآورده چيين آمده است:
ومن أمارات نشوزها فعالً أن ير منها إعراضاً و عبوساً؛ ألنده ال يكدون إال
عن كراهة .. ،وقال الحنابلة أمارات النشوز مثل أن تتثاقل أو تت افع إكا دعاها
لالستمتاع ،وال تصير إليه إال بتكر ودم مة ،أو تريبه متبرمة متكرهة ،ويختل
أدبها فغ حقه (دمعي از ننيسندگان

 2ج)5 :20

مطابق اين گفنه روي برگرداندن و چهره در هم كردن و با كيدي پاسر شروهر را در اسرنمناه
دادن امارات نشوزند .اين مضمون در كنب فقهي شيعه هم آمده است

4

(ر.ك:ع مه حلي ج86 :3؛ شهيد

اول 4144ج411 :4؛ اصفهاني ج541 :1؛ يبايبايي ج .)115 :41شهيد ثراني در الروضاه درهرم كرردن چهرره و
آماده نكردن خود براي اسنمناه واجب و يا تغيير روش در رعايت ادب با همسر را اماره نشوز كر
كرده است:
فنكا ظهرت أمارته للزوج بتقطيبها فغ وجهده ،والتبدرم :أي الضدرر والسدأم
بحوائره التغ يرا عليها فعلها من مق مات االستمتاع بأن تمتندع ،أو تتثاقدل
إكا دعاها إليه  ،ال مطلق حوائره ،إك ال يرا عليهدا قضداء حاجتده التدغ ال
بع أن كان بلين ،أو رير مقبلة بوجهها بع أن كانت تقبدل ،أو فعدال أن يرد
إعراضا ،وعبوسا بع لطف وطالقة ،ونحدو كلدك (شكهيد ثكاني  135ج-2 4 :5
.)2 3

اماز خمييي نيز در اين مورد ميفرماييد :اگر از زن ع مات نشوز و يغيان به سبب تغيير عادت
با شوهر در قول يا فعل ،آشكار شود ،به اينكه با خشونت او را جواب دهرد و حرال آنكره قبلًرا برا
نرمى با او سین مىگفت يا عبوسى و ترشرويى را در صورت

آشكار كيد و خود را به سيگييى و

( س)

« .فإذا ظهرت أمارته لزوج بتبطي ها في ودهه وا ت رم بحنائجه أو بغير رادتها في أدبها»

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رويكردي بر آراي امام خميني

تتعلق باالستمتاع ،أو تغير عادتها فغ أدبها معه قوال كأن تريبه بكالم خشدن
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پس از بررسي انجاز شده ميتوان ننيجه گرفت باتوجه به سیيان فقها دربارة نشانههراي نشروز

مقاله

غضبياكى بزند و حال آنكه قبلًا خ ف اين بوده است و غير اينها...

4

02

مي توان گفت نشوز ،به معياي تحقق بغض و كييه در زن نسبت شوهر است كه ممكن است عمر ً
گرفنن روية ناسازگاري و رفنار كييه توزانه در زندگي مينهي شده باشد نه هر عدز ايراعني

به پي

و عدز تمكييي.

ضرب در آية نشوز
در آيه  31نساء ،ضرب بدون قيد به كار رفنه و اي ق آن شامل هر گونه زدني حني نوه شديد
آن ميشود .اما هيچ يك از فقهاي مسلمان اين اي ق را نپذيرفنره و و آن را برا تعبيرهراي مینلرف
مانيد ضرب غير مُبرِح و يا ضرب با سواك مقيد كرده اند .شي يوسي در تبيان فرمروده اسرت«:و
أما الضرب فانه غير مبرح ب خ ف »(شي يوسي بيتا ج.)484 :3
دليل فقها براي اين تقييد چيست؟
( ص)

يك دليل ،تعبيري است كه از پيامبر اكرز

در خطبه وداه آمده است :

وَ تَضْرِبُنهُنَّ ضَرْباط َيْرَ مُ ْرِحٍ فَإِذَا انْتَهَيْنَ وَ أَطَعْنَكُمْ فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْكنَتُهُنَّ
بِا ْمَعْرُومِ

مبرِح يا مُبرِّح در لغت به معيي شديد است .در لساان العارب آمرده اسرت« :ضرربه ضررباً مُبَرِّحراً:

دليل ديگر روايت ميقول در تفسير قمي است كه از ابي الجارود نقرل شرده اسرت« :أن نشدزت
المرأة عن فراش زوجها قال زوجها اتقى اهلل و ارجعي إلى فراشك ،فهذه الموعهدة ،فران اياعنره
فسبيل لك وإال سبها وهو الهجر فان رجعت إلرى فراشدها فرذلك و إال ضرربها ضررباً غيرر مبررح
»(قمي 4142ج.)431 :4

 «.لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان؛ بسبا تغيير عادتها معه فغ القول أو الفعل؛ بأن تريبه بكالم خشن بعد مدا
كان بكالم ليةن ،أو أن تههر عبوساً و تقطّباً فدغ وجهده و تثاقلًدا و دم مدة ،بعد أن كاندت علدى خدال كلدك و ريدر

( س)

كلك(»...امام الميني

 2ج و .)424 :

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رويكردي بر آراي امام خميني

شديداً».
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نباشد؛ ضرب تأديبي باشد؛ ضرب با ميديل ملفوف باشد كر شده است .با توجه به اييكه اين قيدها

مقاله

در آثار فقها هم قيودي مانيد ايي كه ضررب نبايرد اسرنیوان و گوشرت را بيرازاد؛ ضررب مُردمي
در روايات كر نشده بايد آنها را اسرني باط فقهرا و در حقيقرت مصراديقي برراي ضررب غيرر مبررح
دانست.
در تفسير ضرب غير مبرح از ابن عباس نقل شده است:
وق قال عليه الصالة والسالم :أضربوا النساء إكا عصينكم فغ معدرو ضدرباً
رير مبرح .قال عطاء :قلت البن عباس ما الضرب رير المبرح؟ قال بالسواك
ونحو  ( ..قريبي 4115ج.)413: 5
در كناب فقه الرضا (مؤسسه آل البيت بيتا ج ،)215 :4من سيحضره الفقياه( شري صردوق بريترا ج:3

)524؛ المقنعه (شي مفيد بيتا ج )549 :4نيز همين تعبير آمده است.
اما مسنيد ضرب با سواك چيست؟ گفنه شدكه در كنب اهل سريت ايرن تفسرير را عطرا از ابرن
عباس نقل كرده است .اما در كنب روايي شريعه از ايرن تعبيرر اثرري نيسرت ،تيهرا شري يوسري در
تفسيرالتبيان و يبرسي در مجمعالبيان آن را مروي از اماز باقر( ه )شمرده اند:
( )

«و أما ا ضرب فانه ير م رح ب ال م قال أبن دعفر  :هن با سناك» (شكيخ
طنسي بيتا ج 9 :1؛ط رسي 2 5ج.)30 :1

پس سيد اين روايت چيزي بي

از نقل مرسل شي در تبيان از اماز براقر

(ه)

نيسرت .امرا برا ايرن

شيعه يعيي صدوق و مفيد و شي يوسي كر شده .
اماز خمييي نيز در مورد زدن زن ميفرماييد :در زدن زن بايد به اندازها كه با آن اميد برگشنن
او باشد ،اكنفا شود پس زيادتر ازآن در صورتى كه غرض به سبب آن حاصل مىشود جايز نيست،
و گرنه به تدريج به االقو فاالقو مىرسد تا حد كه خون نياورد و شرديد نباشرد كره در سرياه
شدن يا سرخ شدن بدن او تأثير بكيد .و الزز است كه به قصد اص ح او باشد ،نه به قصرد تشرفى و
اننقاز.و اگر با زدن ،جياينى رخ دهد غرامت آن واجب است.4

 .فنكا هررها و لم ترجع و أصرّت عليه جاز له ضربها ،و يقتصر على ما يؤمةل معه رجوعها ،فال يروز الزيادة عليه مع

( س)

حصول الغرض به ،و إلّا ت رةج إلى األقوى فاألقوى ما لم يكن م مياً و ال ش ي اً مؤثّراً فغ اسوداد ب نها أو احمرار  ،

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رويكردي بر آراي امام خميني

وجود تحديد زدن به اييكه بايد با چوب مسواك باشد در كلمرات علمراي مؤسرس حرديث و فقره
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پيچيده و يا زدن با دست را هم اجازه داده و بي

از آن را ميع كرده اند.4

مقاله

برخي فقهاي اهل سيت هم با اين كه ضرب به سواك را توصيه كرده اند ولي اسنفاده از پارچة

هدف و غايت ضرب
به اتفاق فقها زدن زن نبايد از سر اننقاز جويي و عقده گشايي و يا در ننيجه تسرلط خشرم و غضرب
باشد بلكه هدف صرفاً بايد اص ح باشد و تأديب و تربيت .بيابر اين نره تيهرا زدن برا قصرد اننقراز و
تسكين خشم حراز است بلكه هر گونه اقدامي تيها با داشنن قصد واقعري نسربت بره اصر ح زوجره
مجاز است(نجفي4894ج.)211 :34

نتيجه
از مجموه مطالب گفنه شده در مورد آيه نشوز مي توان به اين ننايج دست يافت:
 .4مفاد آيه كه مي گويد با وعظ شروه كييد و مراتب تذكر خفيف به شرديد را يري كييرد بره
اين معيي است كه شوهر حق ندارد براي فرونشاندن خشم خود همسرش را بزنرد بلكره بايرد زن را
نصيحت كيد و هدف

جز برقراري سازگاري نباشد .اين دسنور برراي تعرديل رويرهاي كره در آن

زمان معمول بوده آمده و نميتواند تأييد آن رويه تلقي شود.
اعنراض برخي اصحاب كه پس از اسر ز تسرلط آنهرا برر زنانشران كرم شرده و آن را ننيجره روش
برخورد پيامبر اكرز (ص) با زنان

ميدانسنهاند روشن ميكيد كه میايبان زمان نزول نيز اين تفاوت

را درك كردهاند .بيابراين دسناويز كردن ظاهر آيه ،گرفنن ظاهر ميسوخ است و میالفنى صريح
با نهى پيامبر و سفارشها رسا و گويا آن حضرت و امامان پس از او.

و الالزم أن يكون كلك بقص اإلصالح ال التشفّغ و االنتقام ،و لو حصدل بالضدرب جنايدة وجدا الغدرم»(امراز خمييري
4124ج4و.)111 :2
 « .وقال المالكية وبعض الشافعية والحنابلة يؤدبها بضربها بالسواك ونحو أو بمن يل ملفو

( س)

بعصا وال بخشا»(جمعي از نويسيدگان4124ج.)9 :11

أو بي  ،ال بسوط وال

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رويكردي بر آراي امام خميني

 .2سيرة پيامبر اكرز( ص) در برخورد برا زنران خرود نيرز برا رويرة منعرارف منفراوت بروده اسرت.
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پيامبر اكرز(ص) تقاضاي قصاص كرده بود .اين تقاضا نشران مري دهرد كره پيرامبر اكررز(ص) در نظرر

مقاله

 .3مطابق روايت وارد در شأن نزول آيه ،پدري كه دخنرش توسط شوهر مضروب شده برود از
مسلمانان حق زدن را براي شوهر قائل نبوده است.
.1اييكه همة فقهاي منقدز اس ز به نحوي ضرب با سواك را عليرغرم میالفرت روشرن آن برا
ظاهر آيه مطرح كردهاند نشان ميدهد كه آنان نيز زدن زن را تأييد نميكييد.
.5نهايناً بايد گفت همان يور كه آية تجويز تعدد زوجات تشويق به تعدد نيست بلكره در مقراز
محدود كردن زوجات به حداكثر چهار زوجه است آيه  31نساء نيرز در مقراز محردود سرازي زدن
است كه نبايد از روي غضب و تیليه خشم و اننقاز گيري باشد و بايد پس از وعرظ و هجرر انجراز
شود .اين امر به معيي تغيير صحيه اي است كه در آن روز و حني امروز در جامعة بشري در سرطوح
مینلف وجود داشنه و دارد.

نشوز در قانون و حقوق
براي بيان نشوز از نظر حقوقي ابندا وظايف زن در مقابل شوهر را بيان ميكييم:
 .4پذيرش رياست شوهر :اگر در زندگي زناشويي و خانوادگي مشكلي و مسئلهاي پي

آمرد،

حل آن با نظر نهايي شوهر است .البنه اين وظيفه شوهر ،نبايد خارج از حسن معاشرت و معاضدت،
شره و قانون باشد و باعث سوء اسنفاده شوهر شود.
پذيرش و آمادگي در حد توانايي جسمي و روحي ،بيابر اننظار عرف داشنه باشد .مگر اييكه داراي
عذر شرعي و قانوني مثل عادت زنانگي ،مريضي و  ...باشد.
.3تبعيت از مرد در محل اقامنگاه و مسكن ،مگر اينكه اين اخنيار را شوهر به زن واگذار كرده
باشد و يا خ ف شأن اجنماعي زن باشد و يا ضرر جاني و جسمي براي زن داشنه باشد.
 .1تبعيت از مرد ،در خروج از ميزل و ورود ديگران به ميزل ،در حد عررف ،مگرر اييكره برراي
انجاز تكاليف دييي؛ مثل حج واجب و يا براي انجاز مداوا ،يا ماندن در خانه ضررر جراني ،بردني و
شرافني ،براي زن وجود داشنه باشد.
 .5تبعيت از مرد در اصل شاغل بودن و نوه شغل ،در صورتي كه خر ف اننظرار عررف زمران،

( س)

مكان و موقعيت و جيسيت زن و مرد باشد .

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رويكردي بر آراي امام خميني

.2تمكين زن نسبت به مرد :زن بايد در نزديكي جيسي و ديگر بهرههاي شهوي مرد با او ،حالت
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ضمانت اجرايي حقوقي در ناحيه زوجه در دو عيوان خ صه ميشود:

مقاله

ضمانتهاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين
الف) عدز اسنحقاق نفقه :وفق ماده  4419قانون مدني ،تيها ضمانت اجرايي مؤثر برراي تیلرف
از وظيفه تمكين زوجه در قبال زوج و عدز اسنحقاق وي نسبت به نفقه عيوان شده است .اين مراده
مقرر ميدارد :چيانچه زن از وظايف زوجيت امنياه كيد ،مسنحق نفقه نیواهد بود .البنه بايد دانست
در مواردي كه زوجه در عدز تمكين عذر موجه دارد ،اسرنحقاق نفقره را از دسرت نمريدهرد ،ايرن
موارد ،مورد اسنفاده از حق حبس (موضروه مراده  4195قرانون مردني) ،بيمراري واگيرردار شروهر(
موضوه  4421قانون مدني) يا بيماري زوجه و خصوصاً در اياز وضع حمرل مسرنيبط از مراده 4419
قانون مدني)  ،اخنيار مسكن جداگانه بيا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالي ،جراني
يا آبرويي براي زوجه (موضوه ماده  4445قانون مدني) و در نهايت سفر زوجه هسرنيد.سرؤال الزز
به پرس

اين است كه آيا شوهر مي تواند بيا به تشیيص خود امر پرداخرت نفقره را بره دليرل عردز

تمكين زوجه منوقف سازد يا عدز اسنحقاق زوجه بايد به دنبال حكم دادگاه مبيي برر احرراز نشروز
باشد؟ در اين مسأله قانونگذار تكليف را مشیص نكرده است ولي به نظر ميرسد با توجه به اييكره
تمكين و پرداخت نفقه اموري مسنمر هسنيد ،هر روز كه تمكين صرورت نگيررد ،زوجره اسرنحقاق
نفقه همان روز را از دست مي دهد ولي تمكين دوباره زوجره او را مسرنحق نفقره روز بعرد خواهرد
كرد .همچيين است اگر نشوز زوجه قب ً در دادگاه به اثبات رسيده باشرد و بره همرين دليرل زوجره
دادگاه مبيي بر عدز اسنحقاق نفقه ،داير مدار يك واقعيت خارجي تحت عيوان عدز تمكين اسرت؛
يعيي دادگاه با احراز نشوز زوجه ،جعل حق نميكيد بلكه كشف از عدز اسنحقاق زوجه در مردتي
كه ناشزه بوده ميكيد .بيابراين با بريرف شدن نشوز ،اسنحقاق زوجه نسبت به نفقه عودت ميكيد.
ب) دعواي الزاز تمكين :يكي از ضمانت هاي اجرايي عدز تمكين ،امكان يرح دعواي الزاز به
تمكين است .با اين كه تيها ضمانت اجرايي صريح قانون مدني همان عدز اسنحقاق نفقره اسرت ،برا
اين وجود ،رويه عملي دادگاهها چيين اسنوار شده كه دعواي الزاز به تمكين را ميپذيرند و زوجره
را محكوز به تمكين ميكييد .اسندالل محاكم در پذيرش اين دعوي اين است كره خرود را مرجرع
عاز همه اقساز تظلمات تلقي كرده و در جايي كه زوجه تكاليف قانونياش در قبال شوهر را انجراز

نشوز زوجه در فقه و حقوق با رويكردي بر آراي امام خميني

اسنحقاق نفقه را از دست داده باشد ،با تمكين بعدي مسنحق نفقره خواهرد شرد .در حقيقرت حكرم

( س)
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چارچوب وظايف خود ميدانيد.
حال با توجه به چيين رويه اي كه در دادگاه ها معمول است اين سؤال پي

مقاله

نمي دهد ،اين دعوي را نيز به نوعي دادخواهي شوهر تلقي كرده ،رسيدگي به ايرن مرورد را نيرز در
مي آيد كه چيانچه

اسنفاده از اجبار و تحكم در تمكين مشروه نيست؛ پس چرا دادگاه چيين حكمي را صادر ميكيد؟
آيا ممكن است زن را بدين نحو در خانه شوهر زنداني نمود؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود،
دوباره براي برگرداندن وي بايد به دادگاه رفت؟ پس ناچار دعواي تمكين بيننيجه ميماند.
الزاز به تمكين در هيچ يك از قوانين حقوقي ايران وجود ندارد .در ماده  4419قانون مدني در
صورت امنياه زن از اداي وظايف زوجيت بدون اين كه اشارهاي به الزاز يا اجبار كيد ،فقرط مقررر
ميدارد كه زن مسنحق نفقه نیواهد بود .اين بهنرين شاهد و دليل اسرت كره اجبرار و خشرونت در
حقوق ايران به تبع فقه پذيرفنه نشده است ،لذا احكاز الزاز به تمكين صادره از محاكم عليرغم اين
كه سالياني است در دادگاهها صادر ميشود ،اما هيچ وقت به اجرا در نيامده و تيها اثر مهم حقروقي
كه بدنبال دارد محروز ساخنن زوجه از حق نفقه است .بيرابراين بهنرر اسرت ايرن رويره در محراكم
اص ح و ميسوخ گردد ،زيرا چيين حكمي فاقد هر گونه مسنيد قانوني و در عمل هم چيين حكمي
غير ممكن است .دكنرر كراتروزيران در مرورد ضمرانت اجرررا تكليف زن گفنه است:
ايرن تكليف زن ،چيانكه بارها اشاره شرد ،ضمانت اجررا مرؤثررر نرردارد و بره حسررن نيرت و
اخ ق همسرران بسنگرى پيردا مرى كيد .زنرى كه از شروهر خرود اياعت نكيرد مسنحق نفقه نيسرت
تروان زنرى را به خوشرويى و اياعت از مرد وادار كرد بايد پذيرفت كه اقنرردار ناشررى از رياسرت
مرد تيها در خانرواده ا وجرود دارد كه حسرن نيرت وصرميميت برر آن حكومرت كيرد نره قرانون.
سراليران دراز است كه دادگراهها حكرم الزاز به تمكيرن را صرادر مى كييد ولرى نمرى تروانيد آن را
مانيد ساير احكاز به مروقع اجرا گذارند .زيرا چگرونه ممكرن است زنى را به زور اجراييه و پاسربان
و ژاندارز به اياعت از شروهر يا همبسنر شردن با او مجبرور كرد؟ منهورانه ترين كرار كره مرأمور
اجرا مىترواند انجاز دهد ايرن است كه زن را به زور به خرانة شروهرر برازگررداند .ولى آيا ممكررن
است زنى را بدييسان در خانه شوهر زندانى كرد؟ و اگر زن دوبراره از خانره شرروهر بررود ،دوبراره
برا بازگردانردن او به دادگاه رفت؟
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و مررد نيز مى ترواند او را با اجازة دادگاه ي ق دهد ،ولى به حكرم دادگاه و نيررو پليررس نمررى
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گررفنرن نفقه است.
بدين ترتيب ،بايد اعنراف كرد كه چهرره اخ قرى ايررن تكليرف بيرر

مقاله

پرس ،ناچار دعوا تمكيرن بىننيجه مىماند و تيها اثر حقروقى مهم آن محرروز سراخنرن زن از
از وصرف حقروقى آن

است .خوددار از تمكيرن نشانة سسنى پيوند زناشويى و تزلزل واقعي ايرن اتحراد است و هررگراه
ادامه يابرد جز ي ق درمان مرؤثرر بررا

آن وجرود ندارد(كاتوزيان .)469-468 :4315

البنه برخي از فقها تعزير زوجه مسنيكف از اداي وظايف زوجيت را ممكرن دانسرنهانرد .مرردان
مي پرسيد چگونه است كه اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه اقدامي به عمل نياورد ،وفق مراده
 612قانون مجازات اس مي مسنوجب عقوبت كيفري اسرت ولري زوجرهاي كره از انجراز تكراليف
قانونياش اسنيكاف مي ورزد ،مسنحق هيچگونه مجازاتي نباشد؟ حني فراتر از آن مراده  612قرانون
مدني نيز دو ضمانت اجراي مدني براي عدز پرداخت نفقه مطرح ميكيد كره اولري در مراده 4431
آن قانون حق ي ق را براي زوجه پي بييي كرده است و در ماده  4215آن نيرز بره دادگراه اجرازه
داده از اموال زوج براي تأمين نفقه زوجه برداشت كيد .م حظه ميشود كره سره ضرمانت اجرايري
مهم براي تكليف به عدز پرداخت نفقره وجرود دارد ولري از جانرب زوجره تكليرف بره تمكرين برا
ضمانت اجرايي مياسبي توأز نيست .اگر عدز تمكين زوجه را نوعي فعل حراز تلقي كيريم ،ممكرن
است زن چيانچه علياً از تمكرين سرر براز زنرد ،مشرمول مجرازاتهراي ميردرج در مراده 639قرانون
مجازات اس مي نيز بشود .به نظر ما بايد قانونگذار براي پيشگيري از هرگونه سوءاسنفاده مرردان از
اين اخنيار را بدهد كه چيانچه الزاز زوجه به تمكين منعذر شود ،با تعزير مياسب زوجه را مجرازات
نمايد.البنه در اين ارتباط مجازات در صورتي ممكن خواهد بود كه نشوز زوجه در دادگاه به اثبات
برسد.
از مجموه آنچه گفنه شد اين ننايج به دست ميآيد كه:
دسنور تيبيه بدني در آيه از نوه دسنورات ارشادي است نه مولوي و تعبّدي يعيي خداوند قصد
ندارد كه مرد را ملزز به انجاز آن كيد بلكه توصيهاي براي مرد بروده ممكرن اسرت ايرن توصريه در
زماني مياسب باشد و در زمان ديگر مفسده اش بيشنر از ميفعن
بايد راهكار درست را در پي

باشد لذا با توجه به زمران و عررف

گرفت اين راهكار در زمران پيرامبر معنردل كييرده بروده و برخرورد

( س)

خشونت آميز مردان آن زمان را اعندال بیشيده و در زمان كيوني ننيجه عكس ميدهد.
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جهت خروج از حدود عدالت،اخنيار زدن را از مردان به كلي سلب نمايرد و در عوض،بره دادگراه
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عمل نميكيد و آن را به رسميت نميشياسد و بر میالفت خرود اصررار مريورزد و قصرد ا يرت و

مقاله

دسنور تيبيه تيها در يك صورت است و آن جايي است كه زن به مهمتررين حقروق زناشرويي
آزار همسر خود را دارد ،نه هر عدز تمكييي.
با توجه به تفسير مفسران و ديدگاه فقها در مورد زدن كه بايد م يم باشرد يرا اييكره برا چروب
مسواك باشد ،از سر اننقاز جويي نباشد و ...به اين واقعيت ميرسيم كه زدن بايد تأديبي باشد و از
آنجا كه ضرب تأد يبي تعزير است و تعزير به دست حاكم است لذا آن را بايرد بره حراكم سرپرد ترا
باعث سوء اسنفاده از آن از يرف مردان نشويم.
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