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يکي از بسترهاي مهم تربيتي در رعايت حقوق انساني خانواده است ،اما عوامل متعددي از
قبيل بخل ،کسالت ،خودخواهي ،عدم مسئوليتپذيري و … موجب ميشود که زوجين به آساني
نتوانند حقوق يکديگر را تأمين کنند .قرآن کريم هنگام بروز اختالف بين زوجين با بيان عمل
به اصولي تربيتي مثل احسان ،معروف ،صلح ،مودت و رحمت ابتدا به مدارا و سازگارياي بين
طرفين توصيه ميکند که مجري آن خود زوجيناند و در صورت بيتأثيري آن ،از طريق حکمين
و در نهايت از قدرت حاکم براي رفع اختالف ميان زوجين استفاده ميکند .در تمام اين مراحل
سعي بر اين است که ضرري متوجه زوجين نشود و اگر دو ضرر با يکديگر معارض بود يا يکي
از طرفين از حق خويش سوء استفاده کرده و موجبات ضرر ديگري را فراهم ساخت ،حاکم شرع
با توجه به هدف مهم حفظ و تحکيم خانواده و براي رفع ضرر در تعارض يا تزاحم ضررين به
وجود آمده ،تدابير ويژهاي اتخاذ ميکند.
کليد واژه

الضرر ،نشوز ،شقاق ،حکميت ،حاکم

∗  -عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي
∗∗ -دانشجوی مقطع دکترا و پژوهشگر حوزه
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مقدمه
عقد ازدواج با ساير قراردادهاي رايج تفاوت ويژهاي دارد .ازدواج ميثاق غليظي
است که با هدفي متعالي و الهي منعقد شده و اساس و دوام آن آميخته به عواطف
و احساسات و آمال زوجين است .به همين جهت مانند ساير قراردادها قابل اقاله يا
فسخ يا ابطال نيست بلکه هنگام بروز ناهماهنگي بين زوجين به اصالحات تدريجي
نيازمند است .در اختالفات خانوادگي شريعت اسالم شرايطي را براي هر يک از زن،
شوهر و حکمين بيان فرموده تا کانون گرم خانواده با بهانهاي به سستي نيانجامد و
زوجين متضرر نشوند.
يکي از قواعد اساسي و پرکاربرد در تنظيم روابط زوجين ،قاعدهي الضرر است.
به علت عموميت قاعدهي الضرر از قلمروهاي صدق اين قاعده ،تطبيق آن بر مصاديق
احکام تکليفي و وضعي است .به نظر ميرسد از اين مسئله در حوزهي دعاوي
خانوادگي ،غفلت شده است .الزمهي تأمل در اينکه آيا اعمال حق يکي از طرفين در
منازعات خانوادگي يا جاري کردن يک حکم تکليفي يا وضعي نسبت به طرف ديگر
موجبات ضرر را فراهم ميکند يا نه؟ توجه به جريان قاعدهي الضرر به مصاديق و
تطبيقات احکام است.
از جمله مواردي که به نظر ميرسد توجه به قاعدهي الضرر در دعاوي خانوادگي
مغفول مانده نشوز يکي از زوجين يا شقاق آنهاست .اهميت اين مسئله از آنجا ناشي
ميشود که گاه نشوز يکي از زوجين ،در رفتار طرف ديگر يا انجام ندادن وظايف
خانوادگي و زناشويي ريشه دارد .بيتوجهي به اين مهم به خصوص در مورد حکم
شقاق گاه موجبات ضرر به طرف ديگر را فراهم ميآورد .اين در حالي است که در
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تطبيق احکام به خصوص حکم نشوز و شقاق يافت ميشود.
مقالهي حاضر در سه بخش ارائه ميشود؛ ابتدا با نگاهي اجمالي به مفاد و جريان
قاعدهي الضرر بحثي مقدماتي دربارهي نشوز ،شقاق ،خوف نشوز و خوف شقاق
مطرح شود .سپس در دو بخش نشوز زوجه و زوج و شقاق ميان زوجين تفاوت ميان
احکام آنها و جريان قاعدهي الضرر در مورد آنها بحث ميشود و در خاتمه نتايج و
تأمالت مربوط به جريان اين قاعده در حقوق خانواده تقديم ميشود.
نکتهي مهم و مؤکد که در واژهشناسيها و همچنين احکام مربوط به نشوز و شقاق
در اين نوشته ،تفکيک ميان خوف نشوز و نشوز است .تأکيد اين مقاله آن است که
شيوهي سهگانهي برخورد با زوجه در آيهي  128سورهي نساء 1مربوط به خوف نشوز
است و در فرض احراز نشوز زوجه ـ به هردليلي ـ جريان برخوردهاي سهگانه خود
به خود منتفي است.
قاعدهي الضرر و جريان آن در حقوق خانواده
قاعدهي الضرر مهمترين قاعدهي فقهي است که در بيشتر ابواب فقهي کاربرد دارد.
فقهاي شيعه معناي ضرر را عرفي دانسته و آن را بينياز از تعريف يا تعريفناپذير
دانستهاند (بجنوردي :ج ،1ص .)214جستوجو در کلمات برخي فقها بيانگر آن است
که اين قاعده عمدت ًا در مقام نهي مولوي از ايراد ضرر در مقام قضاوت يا حکم است
(موسوي الخميني  :1409ج ،3ص.)532

هرچند ميتوان از اين قاعده نهي افراد از ايراد ضرر به ديگران را استفاده کرد .ولي
 -1و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا ً او اعراض ًا فال جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير و احضرت
فان اهلل کان بما تعملون خبيرا.
االنفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا ّ
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نميتوان از اين نکته صرفنظر کرد که بسياري از فقها به اين قاعده به عنوان مستند
بسياري از احکام مربوط به حقوق خانواده اتکا کردهاند (حکمتنيا :1386ج ،2صص

170ـ .)165در موارد اختالف ميان زوجين به خصوص احکام مربوط به نشوز و شقاق
دستگاه قضايي در جريان صدور احکام قضايي از يک سو بايد به منشأ اختالفات
خانوادگي توجه کرده و از سوي ديگر در حکم به اعمال حق توسط يکي از طرفين
ورود ضرر به طرف ديگر را در نظر گرفته و بررسي کند که در فرض وجود تزاحم:
 آيا تزاحم ضررين بر يک شخص وارد آمده يا بيشتر؟ در صورت تزاحم ضرر بين دو شخص آيا يکي از اين دو صاحب حق هستنديا هر دو آنها؟
 در صورت صاحب حق بودن هر دو آيا هر دو حقي است که از حکم تکليفيناشي شده است يا يکي از آنها حکم تکليفي است؟
 اگر اعمال حق يکي از اين دو متضمن ورود ضرر به شخص ديگر باشد ،آيا اوميتواند در هر صورت حق خود را اعمال کند يا ضوابطي در اين باره مقرر است؟
 در صورت سوء استفادهي صاحب حق از حق خود قاعدهي الضرر در مورد اوچگونه حکم خواهد داد؟
معناشناسي الفاظ کليدي
خوف
براي اين واژه در ميان اهل لغت معاني متعددي چون رعب (الجوهري  :1407ج،1

ص )136و زجر (الفراهيدي  :1409ج ،6ص )177و فزع (ابن االثير  :1366ج ،2ص )280و دور
کردن ترس آورده شده است (الجوهري  :1407ج ،3ص .)1258همچنين به معناي ضد
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برخي ديگر از لغويون با استناد به آيهي شريفهي «مالکم الترجونهلل وقارا ً» (نوح:

 .)13خوف را به رجاء معنا کردهاند (الطريحي  :1408ج ،2ص155؛ ابنمنظور :ج ،4ص)310
ولکن در کالم عرب اين نوع از تأويل در معنا ،شناخته شده نيست مگر در برخي
موارد (ابن جرير الطبري  :1415ج ،5ص358؛ ابن منظور :ج ،14ص310؛ الزبيدي  :1205ج،10

ص.)145
معناي ديگري که براي خوف بيان شده علم است؛ «و ان امرأة خافت من بعلها
نشوزا ً او اعراض ًا» (نساء( )128 :ابنمنظور :ج ،9ص .)100البته جماعتي از اهل تأويل خوف
را در اين موضع مخالف با رجاء دانستهاند ،زيرا در جايي که اطاعت مرد الزم است،
اعراض و بغضي از جانب زن ايجاد شده که اين همان نشوز است (الجوهري :1407

ج ،6ص.)2352
فراهيدي معناي ديگر خوف را شفقت دانسته ،به اين معنا که نصيحت کننده بر
نصيحت شونده ترسان است و ميترسد که به او بدي و ناراحتي برسد (الفراهيدي

 :1409ج ،5ص.)44
معناي خوف شقاق
برخي معتقدند خوف در اينجا به معناي ترس از استمرار شقاق است (جبعي عاملي

 :1413ج ،1ص429؛ البحراني  :1186ج ،24ص )624که از آن وصول به شقاق انتظار ميرود
(االصفهاني  :1405ج ،2ص ،)94زيرا اگر به مرحله شقاق رسيده باشد ديگر احتياج به
حکمين ندارد (البحراني ،همان).
برخي ديگر خوف شقاق را به معناي علم به شقاق معنا کردهاند (جبعي عاملي :1413

ج ،8ص.)364
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در توجيه نهايي ميتوان بيان کرد در خوف شقاق حاکم علم دارد که اگر به اين
اختالفات رسيدگي نشود استمرار اين برخوردها موجب شقاق و درگيري بين زوجين
خواهد شد .به همين جهت زن و شوهر به تنهايي نميتوانند مشکل خود را حل کنند
و به حاکم رجوع ميکنند و حاکم با تعيين دو حکم خود بر احوال زوجين نظارت
ميکند.

نشوز

در اصطالح اهل لغت نشوز مکان مرتفع(الجوهري  :1407ج ،3ص899؛ الهوزيني :ج،2

ص )194يا مکان مرتفع از زمين را گويند (ابن منظور :ج ،5ص417؛ الرازي  :1415ص338؛
االهوازي  .)380 :1421نشوز زن زماني است که از زوج خود نافرماني ميکند (االهوازي،

همان) و کراهت و انزجار داشته باشد (الجوهري ،همان؛ الرازي ،همان) .از اطاعت زوج
خارج شود و روابطش به سستي گرايد (ابنمنظور ،همان).
بنابراين خوف نشوز زماني است که ترس از سرد شدن روابط بين زوجين به
حدي باشد که به احتمال قوي به نشوز ميرسد ،لذا شريعت مقدس براي پيشگيري
از نشوز و دفع ضرر محتمل عالجها و تنبيهاتي پيشبيني کرده است.
حکم نشوز و خوف آن
حريم خانواده ،حريمي مقدس و متعالي است که تا حد امکان بايد از دخالت
اطرافيان به دور باشد و اسرار خانواده درون آن باقي بماند .به همين دليل شرع
مقدس اسالم در اختالفات صورت گرفته بين زوجين معموالً خود ايشان را مقدم بر
سايرين ميداند ،لذا به بروز کوچکترين نشانههاي اختالف حساسيت نشان داده و
از آن به «خوف نشوز» ياد ميکند .براي حفظ اين حريم و جلوگيري از تزلزل اين بنا
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را احصاء کرده است که اين دستورها عالوه بر راهکار اجرايي به کيفيت حفظ حقوق
زوجين و پيشگيري از ضرر تأکيد ميکند.
خوف نشوز زن
قرآن کريم و شريعت مقدس اسالم در صورتي که خوف ناشزه شدن زن وجود
داشته باشد مطابق آيهي «والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و
اضربوهن فان اطعنکم فالتبغوا عليهن سبي ً
ال» (نساء )24 :سه نوع عالج (وعظ و موعظه،
دوري در بستر ،تنبيه بدني) را براي رفع خوف نشوز پيشبيني کرده و ذيل آيه هرگونه
ستمي را نسبت به زنان نفي کرده است  .
در خوف نشوز زن معالجات شرعي در صورتي مجاز است که شرايط ذيل فراهم
باشد:
 -1مسکن ،لباس و طعام زن به طور متعارف از جانب مرد تهيه شده باشد (الحلبي

352 :1417؛ القمي السبزواري)451 :؛
 -2امارات نشوز از جانب زن پديدار شده باشد .براي مثال ،زن نسبت به نيازهاي
جنسي مرد روي خود را عبوس و اظهار خستگي کند يا در جايي که مرد با او سخن
ميگويد با کالم خشن پاسخ دهد (جبعي عاملي  :1410ج ،5ص428؛ همان  :1413ج،8

ص359؛ نجفي  :1266ج ،31ص .)201يا در زماني که مرد در حق او لطف کرده و او را
آزاد گذاشته او نسبت به مرد بياعتنايي کند (همان) .اينها نشانهي پديدار شدن نشوز
زن است؛
3ـ اعراض زن از مرد نسبت به حقوق واجب باشد .اگر زني سخن زشت و
ناروايي به زبان آورد که هم گناه باشد و هم نياز به تأديب باشد ،اما متعرض حقوق
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واجب مرد نباشد مصداق نشوز زن نيست (نجفي  :1266ج ،31ص)20؛

 -4مرد خوف آن را داشته باشد که امارات نشوز در زن به نشوز تبديل شود.
بسياري از اهل تفسير معناي تخافون را تعلمون دانستهاند ،يعني به مجرد اينکه مرد
علم به امارات نشوز پيدا کرد ولو اينکه نشوزي محقق نشده باشد ميتواند اقدام کند
(الحلبي ،همان؛ القمي السبزواري451 :؛ االنصاري  :1418ج ،2ص.)110

بديهي است امارات ياد شدهي نشوز عرفي است که به نظر فقها رسيده است .به
نظر ميرسد با امارات نشوز ،مرد علم به کجرويهاي زن پيدا کرده لکن اميد دارد که
بتواند آن را اصالح کند .بنابراين با اين تعبير همراه بودن علم و رجا در اين نوع خوف
از نشوز بارز است و خوف در اينجا مخالف رجا نيست؛

1

5ـ شوهر علم داشته باشد که با اين عالجها زن از مرد اطاعت ميکند.
عمل به اين نوع عالج در خوف نشوز زن در جايي است که اميد به بازگشت زن
به تمکين وجود داشته باشد ،زيرا اين عالجها از قبيل نهي از منکرند (نجفي  :1266ج،31

ص )202و براي شخصي که بخواهد امر به معروف و نهي از منکر کند طبق نظر فقها
شرايطي وجود دارد (موسويالخميني  :1409ج ،1صص 470و)471؛

 شخص ناهي بايد علم به انجام دادن کار داشته باشد و شوهر نبايد به بهانهيموعظه زن را سرزنش کند و يا در هجر زن نادانسته به گونهاي عمل کند که حقوق
او پايمال شود.
 اگر مرد علم داشته باشد که اين راههاي عالج تأثيري در تبعيت زن نداشته ياحتي مفسده دارد .اين نهي از منکر ساقط است.
 اگر مرد علم داشته باشد که زن بر نشوز خود اصراري ندارد و آن را به سهولت -1شايد منظور از خوف به معناي علم در نزد فقها منظور همان علمي باشد که در شرايط امر به معروف و
نهي از منکر قرار داده شده است.
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معلوم شد که در خوف نشوز زن سه تنبيه وعظ ،هجر و ضرب قرار داده شده
است .برخي آن را داراي سلسله مراتب و مترتب بر يکديگر ميدانند (جبعي عاملي

 :1410ج ،5ص428؛ الکاشاني  :1409ج ،2ص .)334برخي معتقدند هنگام خوف نشوز ،مرد
ميتواند هر يک از سه راه را که اميد به بازگشت زن به اطاعت باشد انتخاب و اجرا
کند (جبعي عاملي :1413ج ،8ص ،)358به همين جهت شوهر موظف است هر يک از
سه راه مؤثر را اجرا کند .البته نوع سوم ـ يعني تنبيه بدني ـ با شرايط ويژهاي قابل
اجراست.
براي مؤثر واقع شدن هر يک از اين سه راهکار در کتب فقهي بيانات متفاوتي
وجود دارد که اشاره ميشود.
الف ـ وعظ و نصيحت

در کتب فقهي ـ از باب تمثيل ـ براي موعظه کردن زن عباراتي از قبيل ترساندن
زن از عذاب الهي ،سقوط نفقه و حق قسم را آوردهاند (جبعي عاملي  :1410ج ،5ص427؛

همان  :1413ج ،8ص .)356همچنين به رعايت ادب معاشرت و اطاعت از زوج و
وفاداري براي مرد را توصيه کردهاند (ابن العربي :ج ،1ص.)532

به طور کلي ،موعظه کالم نرم و پاکيزهاي است که زوج عقل و قلب زوجه را
خطاب ميکند (ابولحيه  )55 :1427و براي تأثيرپذيري بايد اهتمام و کوشش ويژه کرده
و روشي براي موعظه انتخاب کند که بتواند اختالفات روحي ،عاطفي ايشان را حل
کرده و فرصت کافي براي تأثيرپذير شدن اين موعظه به ايشان داده شود (فضلاهلل :1405
ج ،7ص.)157
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بـ دوري از بستر
در اين زمينه فقها و مفسرين اقوال متعدد و مشابهي دارند (القمي السبزواري451 :؛
الحلبي 352 :1417؛ جبعي عاملي  :1410ج ،5ص427؛ ابن بابويه 349 :1415؛ البغدادي 517 :1410؛

طوسي  :1387ج ،4ص328؛ الحلي  :1410ج ،2ص729؛ نجفي  :1266ج ،31ص ،)201ولي در
نهايت شهيد ثاني در مسالک کيفيت دوري در خوابگاه را منحصر به موارد مفيد براي
زن و رجوع به عرف را در اين زمينه مؤثر ميداند (جبعي عاملي  :1413ج ،8ص .)356براي
مثال ،دوري مؤثر گاهي به اين است که:
 نه در فراش او قرار گيرد و نه با او آميزش جنسي داشته باشد؛ رابطهي جنسي داشته باشد ،زيرا رابطهي جنسي حق مشترک اين دو است و مردنبايد از اين جهت ضرر کند ولي در حال آميزش جنسي با او صحبت نکند؛
 اگر مرد همسر ديگري داشته باشد ،حق زن را به همسر ديگر خود بدهد؛ زماني که زن نياز جنسي دارد به نياز او پاسخ ندهد.تا اينکه تأديب مناسب حال باشد و اثر الزم را داشته باشد (الکاشاني  :1409ج،2
ص.)334
جـ تنبيه بدني

برخي معتقدند تنبيه بدني فقط مربوط به زماني است که زن از مرحلهي خوف
نشوز عبور کرده و ناشزه شده است و مرحلهي وعظ و هجر مربوط به امارات نشوز
است (طوسي :1387ج ،4ص337؛ عالمه حلي  :1413ج ،2ص48؛ نجفي  :1266ج ،3ص .)201در
اين صورت به آساني نميتوان رأي به تنبيه بدني داد.
عبارات فقها در مورد اين فقره از تنبيه حاکي است که اين عالج و درمان فقط در
موارد ذيل مباح است (القمي السبزواري ،همان؛ الحلبي ،همان؛ ابن بابويه  ،245  :1417همان
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 تنبيه بدني به حکم قاعدهي «الضرورات تبيح المحظورات» فقط به قدر ضرورتمجاز شناخته شده است؛
 تنبيه بدني نبايد به گونهاي باشد که در شريعت مقدس اسالم از آن نهي شده وضرر جسماني بر زن وارد آورد.
 در تنبيه بدني مرد به تأثير اين عمل براي عالج زن علم داشته باشد (جبعي عاملي :1413ج ،8ص.)359

خوف نشوز مرد
خوف نشوز مرد برآمده از آيهي « ...وان امراة خافت من بعلها نشوزا ً او اعراضا ان
يصلحا بينهما صلح ًا ( »...نساء )128 :است.
در شأن نزول اين آيه آمده است که دختر محمدبن سلمه زن رافع بن خديج
بود که به علت باال رفتن سن وي شوهرش با زن جواني ازدواج کرده بود .رافع از
همسر اول خود خواست که همسر دوم دو يا سه روز حق داشته باشد و او يک روز،
دختر محمدبن مسلمه قبول نکرد و دو بار طالق داده شد .در مرتبهي سوم از شوهر
خواست که برخورد مساوي با او و زن جوان داشته باشد و شوهر قبول نکرد و در
نهايت به دليل اعراض شوهر با او مصالحه کرد (طباطبايي  :1348ج ،9صص 165و .)166
وقتي امارات نشوز از مرد (النووي :ج ،16ص )451و بيرغبتي نسبت به زن (ابن قدامه

 :682ج ،8ص )169پديد آيد زمينهاي براي صلح ايجاد خواهد شد.
اگر مردي در ايفاي حقوق زناشويي مانع ايجاد نکرده و فعل حرامي را انجام نداد
لکن به جهت سن زياد يا مريضي زن يا داليل مشابه از مصاحبت به زن کراهت داشت
و خواست از حق طالق خود استفاده کند ،زن ميتواند به اختيار خود از برخي حقوق
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يا همهي آن صرف نظر کرده و براي زوج حالل است که اين نوع از صلح را بپذيرد
(نجفي  :1266ج ،31صص  207و .)208

خداوند در اين آيهي شريفه ميفرمايد که زن ميتواند با شوهر خود مصالحه و
از حقوق خويش صرف نظر کند و زندگي را با او ادامه دهد ،ولي مسلم است که
اين صلح نبايد موجبات ظلمپذيري و ايراد ظلم را نه از طرف مرد و نه از طرف زن
فراهم آورد.
در اين نوع از خوف نشوز ،مرد با استفاده از حق طالق خود ميتواند زن را طالق
بدهد .زن هم براي حفظ علقهي زوجيت و حفظ کانون خانوادگي طبق آيهي شريفه
مجاز دانسته شده به حسب تشخيص ضرر و حجم ضرري که از مطلقه شدن بر او
عارض ميشود ،بتواند با صلح نسبت به حق نفقه يا حق قسم در کابين همسر خود
باقي بماند و کانون خانواده را حفظ کند .يعني او در مقايسهي بين طالق و از دست
دادن حق نفقه يا قسم ضرر کمتر را بر ضرر بيشتر ترجيح داده و به عبارت ديگر
مراعات اهم در مقابل مهم کرده است (شراره  )348 :1418در حقيقت ،خوف ترس در
اينجا به اين معناست که زن براي جلوگيري از امنيت و آرامش خود بر اثر فروپاشي
کانون خانواده ترجيح ميدهد با شوهر خود مصالحه کند.
خوف شقاق زوجين
موضوع شقاق زوجين در آيهي  25سورهي نساء بدين شرح «و ان خفتم شقاق
بينهما فابعثوا حکم ًا من اهله و حکم ًا من اهلها ان يريدا اصالحا يوفق اهلل بينهما» آمده
است.
رسيدگي به اختالفات توسط حاکم هنگام بروز نشانههاي جدايي بين زن و شوهر
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نفر داور از فاميل مرد و يکي از فاميل زن انتخاب کنيد اگر اين دو با حسن نيت و
دلسوزي وارد کار شدند و هدفشان واقع ًا اصالح باشد ،خدا کمک به برقراري الفت
دوباره مينمايد (پورسيف.)174 :

برخي از فقها شقاق را هم نشوز از جانب زن و هم از جانب مرد يا آن را اختالفي
ميدانند که بين زوجين اتفاق افتاده و به مرحلهي مشکلي رسيده است (طوسي :1387
ج ،4ص339؛ ابن براج  :1406ج ،2ص265؛ ابن قدامه  :620ج ،8ص166؛ ابن قدامه  :682ج،8
ص .)70يعني حال زن و شوهر به بدگويي و زدن و پاره کردن لباس انجاميده (طوسي،

همان؛ ابن البراج ،همان) و زوج هم نه با زن صلح کرده و نه او را طالق ميدهد .زن هم
نه حق مرد را ميدهد و نه فديه براي طالق خلع ميدهد (طوسي ،همان؛ ابن براج ،همان؛

القمي السبزواري .)451 :منظور شقاق در آيه ،همين مورد اخير است.
حاکم دو حکم و داور از جانب زن و شوهر انتخاب ميکند نه وکيل (ابن براج،
همان؛ القمي السبزواري ،همان؛ جبعي عاملي :1410ج ،5ص429؛ نجفي  :1266ج ،31ص.)210

نقش حکمين اصالح روابط ميان زوجين است و در اين زمينه نيازي نيست که از
زوجين کسب اجازه کنند و طالق بدون اجازه از زوجين جايز نيست (طوسي :1387

ج ،4ص340؛ ابن بابويه 245 :1406؛ همان  350 :1415و  .)351آيهي شريفه هم ذکري از
ارادهي جدايي زوجين توسط حکمين ندارد بلکه فقط به اصالح فيمابين آنها اشاره
کرده است (امام الشافعي  :1403ج ،5ص ،)208در حالي که وکيل تابع وکالت و شرط
وکالت است .لذا وکيل هر گونه که زوجين بخواهند بايد عمل بکند اعم از اينکه
طالق يا اصالح باشد (جبعي عاملي  :1410ج ،5ص429؛ طوسي ،همان؛ ابن براج ،همان) از اين
جهت وکالت در خوف شقاق الزم نيست ،زيرا در اين مرحله فقط بايد به اصالح بين
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زوجين همت گمارد.
در رفع اين مشکل ،حکمين با حسن نيت و دلسوزي اصالح را بپذيرند تا خدا هم
براي برقراري الفت بين ايشان کمک نمايد (يوفق اهلل بينهما)؛
يکي از مرجحات اين نوع حکميت تشکيل محاکمههاي خانوادگي و تعيين داوران
از اهل خانوادهي طرفين است ،به دليل اطالع ايشان از مسائل خانواده ديگر نيازي
به فاش کردن اسرار خانوادگي زوجين نيست .به عالوه دلسوزي ناشي از عواطف
خانوادگي موجب فيصلهي بهتر و سريعتر مسئله خواهد شد (ابولحيه  67 :1427و .)68

در خوف نشوز مرد و خوف نشوز زن ،زوجين خود به مشکل خويش اقدام
ميکردند ،اما در مرحلهي خوف شقاق که توان مصالحه و برقراري سازگاري بين
ايشان وجود نداشته و به اختالف اين دو منجر ميشد ،خوف اينکه زوجين مقابل
يکديگر بايستند ،وجود دارد؛ «الشقاق المخالفه لکونک في شق غير شق صاحبک اي
ناحية غير ناحيته» (الطريحي  :1408ج ،2ص )530نه اينکه اختالف و دشمني باال گرفته
باشد« ،الشقاق،غلب العداوة و الخالف»( ،ابن منظور :ج ،10ص )183و به نشوز و ادا نشدن
حقوق واجب ايشان بيانجامد ،زيرا وقتي حقوق واجب ادا نشود حقي ضايع شده و
بايد ستانده شود و اعادهي حق بر عهدهي حاکم است و صلح و مصالحه بر آن جايز
نيست مگر اينکه طرف مقابل به اين امر اجازه دهد و حاکم مصلحت خانوادگي را
اينگونه تشخيص بدهد.
از وظايف حکمين اصالح ذاتالبين است (يوفق اهلل بينهما) و اصالح جايي شايسته
است که زمينههاي اجراي آن وجود داشته باشد ،لذا رسيدگي به اين موضوع بر
عهدهي حکمين قرار داده شده که با نظارت حاکم به اختالفات رسيدگي کنند و زن
و شوهر را به ادامهي زندگي مشترک تشويق کنند و اگر اين دو موفق به انجام دادن
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به اجتماع زن و شوهر وجود ندارد (البحراني  :1186ج ،24ص )626الزم است حاکم در
حل اين اختالفات رأي بدهد.
حکم حاکم
يکي از مواردي که حاکم حکم ميدهد در طالق خلع است که نشوز زن در
آن وجود دارد .ساير مواردي که حاکم به آنها رسيدگي ميکند ،مواردي است که
اختالفات زن و شوهر باال گرفته و به مرحلهي شقاق رسيده ،حاکم موظف است بين
مواردي که يکي از زوجين اعمال حق کرده با مواردي که هر دو زوجين صاحب حق
هستند يا يکي از حق خويش تعدي نموده ،تمييز دهد و در صورت ورود ضرر به
يکي از ايشان به نحو مقتضي رفع کند.
الف ـ نشوز زن

موضوع نشوز زن برآمده از آيهي  229سورهي بقره است .متن آيه به اين شرح
است« :و اليحل لکم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئ ًا اال ان يخافا ان اليقيما حدود اهلل فان
خفتم اال يقيما حدود اهلل فالجناح عليهما فيما افتدت به تلک حدود اهلل فال تعتدوها و من
يتعد حدود اهلل فاولئک هم الظالمون».
در شأن نزول اين آيه که اولين طالق خلعي در اسالم است ،آمده که حبيبه دختر
سهل زن ثابتبن قيسبن شماس بود و از او بدش ميآمد چون مردي قصير و زشت
بود .الجرم نزد رسول خدا (ص) آمد و عرضه داشت من قدرت ديدن او را ندارم و
اگر ترس از خدا نبود ،تف بر رويش ميانداختم .حضرت فرمودند« :آيا حاضري آن
باغچهاي که مهريهات کرده به او بازگرداني؟» عرضه داشت :آري .باغچه را برگردانيد
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و رسول خدا (ص) بينشان جدايي انداخت (طباطبايي  :1348ج ،4ص.)70

البته در برخي کتب فقهي علت درخواست طالق حبيبه را دين و خلق و خوي
ثابت دانستهاند (ابن قدامه  :620ج ،8ص.)173

شرايط جواز طالق خلع در نشوز زن
در باب شرايط جواز طالق خلع در نشوز زن مواردي آمده که به ذکر آنها پرداخته
ميشود:
1ـ زن به اندازهاي از زندگي با همسر خويش ناراحت است که در امور زناشويي
از اطاعت او سرباز ميزند و به گونهاي عصيان ميکند که احتمال دارد به حدود الهي
در حريم خانواده تعرض شود؛ «اال ان يخافا ان اليقيما حدود اهلل» (الحلبي 374 :1417؛
العاملي :1413ج ،9صص  409و410؛ اردبيلي.)605 :
2ـ ترس از تعرض حدود الهي بايد ترسي متعارف باشد (طباطبايي  :1348ج،4

صص .)28-30ابتدا اين نوع ترس به زن و مرد منتسب است «ان يخافا ان اليقيما حدود
اهلل» .براي مثال ،زن با داليلي به حاکم اعالم ميکند که نميتواند با مرد زندگي کند.
در ادامهي آيه خطاب را از زن و شوهر متوجه جمع کرده ميفرمايد« :فان خفتم ان
اليقيما حدود اهلل فالجناح عليهما فيما افتدت به»؛ به اين معنا که اين نوع از خوف که
از طرف زن اعالم شده ،بايد توسط حاکم مداقه شود و تصميم زن از روي هوسراني،
وسوسه و انگيزههاي ديگر نباشد (طباطبايي  :1348ج ،4ص .)29لذا اگر زني به جهت
ديندار نبودن مرد يا سوء اخالق او يا ديگر مواردي که براي زن کراهتآور است،
بترسد که نتواند نياز مرد را پاسخ دهد و به حدود الهي تعرض شود اين طالق ،مباح
است (طوسي  :1387ج ،4ص343؛ابن قدامه  :620ج ،8ص )173و زن بايد به دادگاه رجوع
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کرده به کارشناس متخصص و در برخي موارد به شناخت عرف رايج در جامعه
نيازمند است.
 -3در طالق خلع به خواست زن فديهاي از طرف او به مرد پرداختشود.
به استناد ذيل آيهي شريفهي «فالجناح عليهما فيما افتدت به» هنگام تعدي زن از
حدود شرعي مرد مجاز است که مهريهي داده شده به زن را پس بگيرد و وي را
طالق دهد.
اگر مرد به دليل کراهت از زن او را مجبور به تقاضاي طالق و بذل مهريه کند،
طالق خلع محسوب نميشود «وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن شيئا» (نساء:

)19؛ زيرا مفهوم خلع صرف ًا کراهتي است که زن از مرد داشته و به اين واسطه حاضر
به پرداخت مهريه ميشود (جبعي عاملي  :1410ج ،4ص .)103حال اينکه در اين فرض
کراهت از جانب زوج است .به تعبير عالمه طباطبايي (ره) علت اينکه آيهي شريفه
«نفي جناح» را هم از زن و هم از مرد کرده با اينکه پرداخت مهريه صرف ًا وظيفهي
شوهر است ،اين است که در موارد حرام بودن پس گرفتن مهريه دادن آن هم است،
زيرا اعانت بر گناه و ستم شده است (طباطبايي ،همان) و زن موجبات ضرر خود را
فراهم کرده است .به اعتقاد برخي فقها اگر زن چيزي گرفته که ضرر به او رسانده بايد
آن را بازگرداند و اين طالق ،طالق رجعي ميشود (االمام الشافعي  :1403ج ،5ص.)121

سؤال مطرح اين است که آيا اخذ مهريه فقط محدود به آن چيزي است که به زن
پرداخته (اعم از مهريه و هديه) يا بيش از اينها هم ميتواند فديه دهد؟ برخي معتقدند
که به زيادتر از آنچه که هديه شده نياز نيست چون از ضرر بزرگي که بر زن وارد
ميآيد جلوگيري شود و استناد ايشان به همان شأن نزول آيه است که پيامبر اکرم
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(ص) بيش از مهريه را نپذيرفتند (جبعي عاملي :ج ،6ص102؛ همان  :1413ج ،9ص.)420

به عالوه ،به نظر ميرسد که در اين نوع درخواست شدت اعراض و عدم دلبستگي
زن نسبت به مرد باعث بازگرداندن مهريه يا بيش از آن ميشود ،لذا زن تعيين کنندهي
اين فديه است و شوهر نميتواند بيش از مهريه را از زن طلب کند.
ب ـ شقاق زوجين

1ـ گاه تصرف و اعمال حق باعث ورود ضرر به طرف مقابل و اعمال نکردن آن
سبب فوت نفعي از صاحب حق ميشود (شراره .)355 :1418

به نظر مشهور اماميه زماني که اين اعمال حق ،موجب ضرر به غير بشود با استناد
به عموم حديث «الضرر» نهي شده است (العاملي  1)211 :1410و همچنين در صورتي
که صاحب حق به صورت متعارف از اين حق خود استفاده کند مجاز در غير اين
صورت وي را منع کرده و نسبت به ضرر وارده ضامن ميشناسد (جبعي عاملي :1410

ج ،7ص 2.)34براي مثال ،زن و شوهري که در يک شرايط عادي و معمولي زندگي خود
را ميگذرانند ،ناگهان مرد تصميم ميگيرد زن جوان خود را طالق دهد .وي به دليل
در دست داشتن حق طالق فورا ً زوجه را رها کرده و با اين تصميم عجوالنه کانون
خانواده را از هم ميپاشد و به روح و جسم همسر آزار فراواني ميرساند .آيا ميتوان
او را در هر نوع تصميم صحيح يا غير صحيح بدون نظارت باقي گذاشت؟ در اينجا
مرجع تشخيص عمل متعارف حاکم است.
 -2گاه استفاده نکردن از حق موجب ورود ضرر به صاحب حق و اعمال حق
 -1ومنها الطرق و فاتدتها استطراق ،و الناس فيها شرع ،و يمنع من االنتفاع بهاني غير ذلک مما يفوت به منفعة الماره
فال يجوز الجلوس اللبيع و الشراء الاّ مع السعه حيث الضرر ،فاذا فارق بطل حقه
 - 2نعم ،لو زاد عن قدر حاجته فالزائد شروط بعدم الضرر بالغير ولو باالظن النه مناط امثال ذلک جمع ًا بين للحقين
و دفع ًا لالضرارا ً لنفي و الاّ ضمن.
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قاعدهي «الناس مسلطون علي اموالهم» منع صاحب حق را از اعمال حق خويش جايز
نميداند و معتقد است در مجاز بودن استفاده از اين حق معين شدت يا قلت ضرر
وارد بر صاحب حق و مقايسهي آن با شدت و قلت وارده بر طرف مقابل مطرح
نيست چون به هر حال صاحب حق نبايد ضرري را متحمل شود (انصاري  :1281ج،2

ص ،)539اما برخي ديگر از علما معتقدند که الزم است با مالحظهي ضرر بيشتر و
بزرگتر به کمترين ضرر بين دو فرد رأي داد و براي مشخص کردن حجم ضرر هم
به عرف مراجعه کرد (شراره  .)355 :1418مثل اينکه شوهر به دليل ضعف وضعيت
اقتصادي نفقهي همسر را نميپردازد و زن هم در تأمين معاش خود با مضيقهي مالي
مواجه است .در اين صورت زن حق دارد دادخواست نفقه به دادگاه بدهد .دادگاه نيز
موظف است به دليل ورود ضرر به زن مرد را به طريقي به اداي آن مجبور کند يا خود
تمهيداتي را در اين باره بيانديشد.
زني که به دليل عقيم بودن شوهر خود بخواهد از حق طالق خود استفاده کند به
دليل ضرر وارد به وي نميتوان او را از اين حق منع کرد.
 -3گاه هر يک از مرد يا زن ،صرف ًا براي ضرر رساندن به طرف مقابل از حق خود
استفاده ميکنند (مکارم شيرازي  :1416ج ،2ص )100که اين همان سوء استفاده از حق
است .براي مثال ،زني عقد ازدواجي را منعقد ميکند و در آن مهريهاي سنگين صرف ًا
براي اخاذي از مرد قرار ميدهد يا بدون اينکه قصد زندگي زناشويي داشته باشد از
حق حبس مهريه براي اذيت و آزار زوج استفاده ميکند.
همچنين است مردي عقيمي که با وجود درخواست زن به طالق به دليل بر عهده
داشتن حق طالق از دادن طالق ممانعت ميکند.
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 مردي به دليل کبر سن يا مريضي زن ازدواج مجدد کرده و حقوق زن اول خودرا نميدهد.
 مردي به دليل اينکه بتواند به صورت افراطي به اميال جنسي خود برسد ،زنخود را طالق داده و ازدواج مجدد کند.
 مردي با اينکه داراي تمکن مالي است از پرداخت نفقه به زن خودداري نمايد. مردي از حق رياست خويش در خانواده به محدود کردن زن در فعاليتهايفرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ،عبادي و  ...به صورت غير متعارف استفاده ميکند .زن
در اين رابطه مورد اذيت و آزار قرار ميگيرد.
زني به دليل اينکه با همسر خويش تفاهم اخالقي ندارد و به عنوان دو شخصيت
ناسازگار نسبت به هم در عرف متخصصين ميباشند ميخواهد از شوهر خود طالق
بگيرد ولي او به دليل داشتن حق طالق ساليان طوالني او را بالتکليف ميگذارد و
موجبات ضرر جبران ناپذير براي او در زندگي ميگردد.
در اين موارد ،اص ً
ال تعارض ضررين ـ که براساس دو قاعدهي تسليط و الضرر
باشد ـ وجود ندارد بلکه قاعدهي الضرر حاکم بوده و ضرر زننده نسبت به اين عمل
خود ضامن است و با استناد به قاعدهي الضرر ،بايد حد و حدود سلطه توسط حاکم و
نهاد کارشناسي تخصصي تشخيص داده شده و از تصرف غير متعادل جلوگيري کرد.
بنابراين ،حاکم شرع موظف است در همهي فروض ابتدا منافع خانواده (به دليل
ترجيح مصلحت جمع بر مصلحت فرد) و سپس حقوق هر يک از اشخاص آن را مد
نظر قرار دهد و از هر گونه ضرر يا حرجي که به واسطهي اعمال حق صاحب حق
ايجاد ميشود جلوگيري کند.
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به طور کلي نبود ضرر در متن احکام اسالمي گنجانده شده و وقتي احکام اسالمي
تجزيه و تحليل ميشود ،داللت بر سلسله شرايطي دارد که به اجراي هر چه بهتر حکم
راهنمايي کرده و شايد برخي از آن به حکمت حکم هم اشاراتي داشته باشد .به نظر
ميرسد در بسياري از مواقع در اجراي حکم اسالمي شرايط شناسايي نشده يا به آنها
بيتوجهي شده است .اين امر موجب ميشود که مجريان صرف ًا حکم را بدون شرايط
پيراموني اجرا کنند ،لذا کارآمدي الزم در جامعه ايجاد نميشود .گاه ضرر و زيان ناشي
از اجراي ناقص حکم که منتسب به افراد است به دين نسبت داده ميشود ،لذا براي
اجراي هر حکم رعايت شرايط از اهم مواردي است که بايد به مجريان حکم (حقوقي
يا حقيقي) تعليم و تعلم داده شود ،که به مواردي از آن اشاره ميشود:
 -1حريم خانوادگي در نظر شارع مقدس اسالم به قدري اهميت دارد که براي
حفظ و استحکام آن رسيدگي به اختالفات زناشويي به دو مرحلهي خوف نشوز و
شقاق و همچنين  نشوز و شقاق بين زوجين تقسيم شده است.
 -2در مرحلهي خوف نشوز زوجين به وظايف يکديگر تعدي نکرده و لذا خود
جهت پيشگيري از ضرر در زندگي مؤثرند ،اما هنگام انجام ندادن وظايف زوجين
نسبت به يکديگر حاکم بايد به امور ايشان رسيدگي کند.
 -3در خوف نشوز و شقاق هر يک از زن و مرد ،با توجه به رهنمودهاي قرآني،
زوجين فقط به دفع ضرر و پيشگيري از آن ميپردازند و وقتي نشوز يا شقاق حاصل
شود ،حاکم به رفع ضرر اقدام ميکند.
 -4اگر مردي بخواهد هنگام خوف نشوز همسرش ،به اختالفات پايان دهد ،ابتدا
بايد خود وظايف همسري خود را ايفا کرده باشد.
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 -5مرد به مجرد بدخلقي از جانب زن نميتواند به معالجات شرعي (وعظ ،دوري
از بستر ،تنبيه بدني) اقدام کند بلکه بايد اين نکته را احراز کند که عمل زن ناشي از
اطاعت نکردن از زوج در امر زناشويي بوده و در صورت اعمال معالجات شرعي در
حق زن نتيجه مثبت خواهد بود.
 -6در خوف نشوز مرد که وابستگيها و دلبستگيهاي شوهر به زندگي کاهش
يافته و قصد دارد که از حق طالق خود استفاده کند ،زن براي جلوگيري از ضرر بيشتر
به خود يا دفع ضرر نسبت به خود ميتواند با او مصالحه کند.
 -7هرگاه زن اعالم بيرغبتي به ادامهي زندگي با همسر خويش کند و ترس اين
ميرود که به حدود الهي در روابط همسرش تعرض شود ،حاکم موظف است:
الف ـ با احراز صحت ادعاي زن و گرفتن فديه از وي ،او را طالق دهد.
ب ـ با توجه به شأن نزول آيه در خصوص مقدار مهريه و با توجه به ديدگاه
برخي علما چون شهيد ثاني نيازي نيست که مهريه بيشتر از مقدار مهرالمسمي باشد،
چون موجبات ضرر بيشتر را براي زن فراهم ميکند (جبعي عاملي :1410ج ،6ص.)102

گذشته از نبود ضرر در تشريع حکم ،گاه ممکن است در اجراي دو حکم تعارضات
و تزاحماتي بين آن دو واقع شود که محل ورود خاص قاعدهي الضرر است .در اين
گونه موارد شرايطي مقرر است که بايد اجرا شود:
 -1گاه يکي از زوجين صاحب حق است و اعمال حق او سبب ورود ضرر به
طرف ديگر ميشود .در اين موارد بايد طبق فروضات ارائه شده در کتب فقهي عمل
کرد.
 -2گاه يکي از صاحبان حق از حق خود سوء استفاده ميکنند .در اين صورت
قاعدهي الضرر حکومت داشته و حاکم بايد از ضرر رساندن به طرف ديگر جلوگيري
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جبعي عاملي ،زينالدين بن علي (شهيد ثاني)  .1413مسالک االفهام ،قم ،بهمن.
ـــــــ  .1410الروضة البهيه (شرح لمعه) ،قم ،داوري.
الجوهري ،اسماعيلبن حماد  .1407الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه ،بيروت ،دارالعلم
للمالبين.
الحلبي ،ابن زهره  .1417غنية النزوع الي علمي االصول و الفروع ،قم ،االمام الصادق
عليهالسالم.
الحلي ،ابن ادريس  .1410السرائر ،قم ،جامعةالمدرسين.
حلي ،جمالالدين حسن (عالمه)  .1413قواعد االحکام ،قم ،اسالمي.
حکمتنيا ،محمود  .1388فلسفه حقوق خانواده ،تهران ،شورای فرهنگی  -اجتماعی
زنان و خانواده
الرازي الجصاص ،ابي بکر احمدبن علي  .1415احکام القرآن ،بيروت ،دارالکتب العلميه.
الرازي ،عبدالقادر محمدبن ابن بکر  .1415مختار الصحاح ،بيروت ،دارالکتب العلميه.
الزبيدي ،محمد مرتضي  .1205تاج العروس بن جواهر القاموس ،بيروت ،الکمتبة الحياة.
السبزواري ،محمدباقر (سبزواري)  .1090کفاية االحکام ،قم ،مدرسه صدر مهدوي.
شراره ،عبدالجبار احمد  .1418نظريه نفي الضرر في الفقه المقارن االسالمي ،رابطه الثقافة،
و العالقات االسالميه.
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الطريحي ،فخرالدين  .1408مجمعالبحرين ،الثقافة اسالميه.
طوسي ،محمدبن حسن (شيخ طوسي)  .1387المبسوط في الفقه االماميه ،تهران ،المکتبة
المرتضويه.
العاملي ،السيد محمد  .1413نهاية المرام ،قم ،اسالمي ،ج.1
العاملي ،شمسالدين محمدبن مکي (شهيد اول)  .1410اللمعة الدمشقيه ،قم ،داوري ،ج.2

الفراهيدي ،عبدالرحمن الخليل بن احمد  .1409دارالهجرة.
فضلاهلل ،محمدحسين  .1405من وحيالقرآن ،بيروت ،الزهرا ،ج.3
القاضي ،ابن براج  .1406المهذب ،قم ،جامعة المدرسين.
القمي السبزواري ،علي بن محمد بن محمد .جامع الخالف و الوفاق ،پاسدار اسالمي.
الکاشاني ،ابوبکر ابن مسعود   .1409بدائع الصنايع ،پاکستان ،المکتبة الحبيبه.
الموسوي الخميني ،روحاهلل  ،1409تحريرالوسيله ،قم ،دارالعلم.
ـــــــ  .1387تهذيباالصول ،تقدير جعفر سبحاني ،تهران ،مؤسسه نشر و تنظيم آثار
امام ،ج.3
مکارم شيرازي ،ناصر  .1416قواعد فقهيه ،مطبعة االمام علي ابيطالب عليهالسالم.
نجفي ،محمدحسن  .1266جواهرالکالم ،دارالکتب اسالميه.
النحاس ،ابي جعفر  .1049معاني القرآن ،جامعة ام القري ،الملکة العربية السعودية من وحي
القرآن.
النووي ،يحييالدين .المجموع ،دارالفکر.

الهوزيني ،نصر  .817القاموس المحيط.
يوسف ،عباس  .1383خالصة تفاسير قرآن مجيد ،الميزان  و نمونه ،تهران ،شاهد ،ج.4
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طباطبايي ،سيد محمد حسين .1348الميزان ،قم ،دارالعلم.

