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چکیده
»نشوز« از واژگان مهم قرآنی است که در اصطالح فقه امامیه و حقوق موضوعه، 
به معنای خروج زن یا شوهر از ادای حق یا حقوق واجب همسرش است. قرآن کریم 
در آیات 34 و 128 سوره ی نساء، به نشوز زوج و زوجه و راه های رفع یا مقابله با 
آنها پرداخته است. »ضرب« یکی از گام های مواجهه با نشوز زوجه است که در قرآن 
کریم تصریح شده و کیفیت، شرایط، ابزار و به طور کلی مختصات رجوع به آن، از 
موضوعات اختالفی بین فقهای امامیه از متقدمین تا متأخرین بوده است. همچنین بر 
اساس رأی بسیاری از فقها، ضرب زوج نیز در حالت نشوز، علی رغم نبود نّصی در 
مورد آن، با لحاظ شرایطی، موّجه است، اما جایگاه و شرایط ضرب زوج و زوجه در 
مواجهه با نشوز آنها تفاوت هایی دارد که در این پژوهش، با استفاده از روش اسنادی 
تعریف  پژوهش،  این  از  نتایج حاصل  اساس  بر  است.  بررسی شده  کتابخانه ای،  و 
و مختصات نشوز، گستره ی آن و نیز جایگاه ضرب در مواجهه با رخداد نشوز در 
خانواده در حقوق موضوعه نواقص و ابهامات جدی دارد. لذا می بایست بر اساس آراء 
فقه امامیه و با رویکردی متناسب با مقتضیات نهاد خانواده و روابط مطلوب زناشویی 

در جامعه ی کنونی ایران، این نواقص و ابهامات رفع شود. 
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از مفاهيم کليدی قرآن کريم، روايات و فقه در حوزه ی  »نشوز« يکی 

و  انشقاق  رخداد  سرآغاز  را  آن  بروز  می توان  که  است  خانوادگی  مسائل 

فروپاشی خانواده دانست. لذا پرداختن به مفهوم نشوز، عوامل ايجاد کننده ی 

آن، عوامل رفع و مقابله با آن و .. اهميت وافری دارد. 

 » قرآن کريم با طرح مسئله ی نشوز، آن هم با عبارات »تخافون نشوزهنِهّ

)نساء: 34( و »خافت من بعلها نشوزاً« )نساء: 128( ـ که ترس از بروز نشوز را 

مطرح می کند ـ از يک سو، به اهميت نهاد مقدس خانواده اذعان دارد و از 

سوی ديگر، ناظر به حقوق و تکاليف همسران در واکنش به اعراض طرف 

مقابل و پيشگيری از تخريب بنيان های خانواده و تحکيم مبانی آن است. اما 

به طور کلی، رويکرد نصوص، متون و آراء فقهی در مورد حقوق و تکاليف 

زوجين در خانواده رويکردی تساوی گرا نيست و در مورد مواجهه با نشوز 

زوج و زوجه نيز همين  گونه است. اين مواجهه، در مورد زن و مرد ابعاد 

متفاوتی دارد؛ مانند تفاوت در جايگاه و مختصات »ضرب« در مواجهه با 

رخداد نشوز در خانواده.

»ضرب« با اعمال شرايطی خاص، از روش های تأديبی و تعزيرِی مقبول 

از  باب،  اين  در  وارده  روايات  و  آيات  اساس  بر  و   است  اسالم  ديدگاه 

روش های مواجهه با نشوز نيز محسوب می شود؛ لذا شناخت شرايط خاص 

از مباحث  ناشزه  ناشز و زوجه ی  يا تعزير زوج  ضرب در جايگاه تأديب 

اساسی موضوع نشوز به شمار می رود و می تواند در اتخاذ رويکرد حقوقِی 
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متناسب با اقتضائات اجتماعی عصر حاضر در عين انطباق با شرع مقدس 

اسالم، راهگشا نيز باشد. چرا که واکنش قانونِی صحيح، به موقع و متناسب 

با ويژگی های خانواده ی معاصر نسبت به رخداد نشوز می تواند گام مؤثری 

در پيشگيری از تزلزل بنيان های خانواده و در نتيجه مبانی و فزايندگی بقای 

آن باشد. 

از سوی ديگر، واکنش قانونِی عدالت محور و ظلم ستيز، مهم ترين گام 

در مواجهه با عمل ضرب و شتم در محيط خانواده به ويژه عليه زنان است 

که با محدوديت های جدی در انحالل پيمان نکاح يا توسل به طرق ديگر 

دفع خشونت از خويش مواجه اند. به موجب نصِّ صريح قرآن کريم که از 

منابع قطعی تقنين، خاّصه در ساحت خانواده به شمار می آيد، زوج تنها در 

محدوده ای معين، با رخداد شرايطی خاص و حتی بر اساس نيّات درونی و 

اهداف ويژه ای، اجازه ی ضرب زوجه را دارد و اگر اين چارچوِب کاماًل دقيق 

ـ که به صراحت از سوی شارع معين شده است  رعايت نشود، می بايست در 

کنار اتخاذ راهبردهای ترميمی و تأمينی برای افزايش کيفيت روابط زناشويی 

و رفع تنش ها، از حق شخصی زوجه در تصميم گيری درباره ی ادامه يا قطع 

اين روابط، حمايت قانونی شود؛ لذا ترسيم دقيق چارچوب مذکور در قوانين 

مربوط به خانواده اولين گام در اين راستاست. 

اين پژوهش با هدف بررسی فقهی و حقوقی جايگاه ضرب در نشوز و 

شناخت ابهامات و نواقص قانونی اين مسئله، در سه بخش کلِی معناشناسی 

نشوز، گستره ی نشوز زوج و زوجه و جايگاه ضرب در نشوز زوج و زوجه 
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شناخت سا و  اماميه  فقهای  غالب  رأی  به  نيل  راستای  در  است.  شده  ارائه 

تفاوت های عمده ی آراء آنها در موضوع مذکور، سعی شده است آراء تنی 

چند از اعاظم فقها از قرن چهارم هجری قمری تا عصر حاضر مورد نظر قرار 

گيرد. همچنين با مراجعه به قوانين موجود و رويه ی قضايی، رويکرد حقوق 

ايران به اين موضوع بيان شده و نقائص و ابهامات آن مطرح و راهبردهايی 

جهت برون رفت از آنها پيشنهاد شده است.

1- معناشناسی

تشتّت  با  و حقوق دانان  فقها  لغويّون،  نزد  که  است  مفاهيمی  از  نشوز 

معنايی گسترده ای روبه رو نيست و علی رغم طرح معانی متفاوت، استخراج 

يک رويکرد غالبی و واحد به اين مفهوم سهل الوصول است. در اين بخش، 

تعريف نشوز در لغت، فقه اماميه و حقوق موضوعه بيان و تطبيق اين سه 

رويکرد بر يکديگر بررسی شده است.

1-1- تعریف »نشوز« در لغت

در رويکرد غالب لغويّون، نشوز از ريشه ی »نشز« به معنای »مکان مرتفع از 

زمين« و »بلند شدن و برخاستن« آمده است. در اين ديدگاه، نشوز به کراهت 

داشتن و اشمئزاز هر يک از زوجين از ديگری و طلب نافرمانی)استعصاء( از 

همسر و سوء معاشرت با وی معنا شده است )ابن منظور، 1414: ج5، ص418(. 

همچنين به طور خاص، نشوز زوجه به معنای، بغض به شوهر و سرپيچی از 

اطاعت او و دل کندن از او )راغب اصفهانی، 1404: 493( و نشوز زوج به ضرب، 

)زبيدی، 1414: ج8، ص159(؛  تعريف شده است  به زوجه  زيان زدن  جفا و 
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لذا در مفهوم نشوز، نوعی استعال و ايستادگی، موضع گيری منفی، امتناع و 

سرپيچی نهفته است.

1-2- تعریف نشوز در اصطالح فقه امامیه

برخی از فقيهان تعريف نشوز را با بيانی مشترک در مورد زوج و زوجه 

مطرح کرده، آن را »خروج يا سرکشی زن يا شوهر از حقوق واجب يکديگر 

که مصداقی از خروج از فرمانبری خداوند است« دانسته اند )جبعی عاملی )شهيد 

ثانی(، 1386: ج10، ص131؛ همان، 1413: ج 8، ص354 ؛ نجفی: ج31، ص200؛ طباطبائی، 

1412: ج12، ص91(.

عده ای ديگر، بدون تفکيک صريح از تعاريف نشوز زوج و زوجه تنها 

نشوز زوجه را با چنين بيانی تعريف کرده و آورده اند: »نشوز عبارت است از 

تمّرد زن نسبت به همسرش به صورت انجام ندادن حقوق او يا انجام دادن 

کارهايی که موجب نفرت او شود، اگرچه مثل دشنام دادن يا سرزنش کردن 

باشد« )خوئی، 1410: ج2، ص287(.

بر مبنای آيه ی 128 سوره ی نساء1، نشوز زوج در آراء برخی از فقها به 

کراهت از زوجه، در حالتی که زن خواستار بودِن با زوج است، تعريف شده 

است )ابن ادريس، 1410: ج2، ص728؛ طباطبائی، 1391: ج5، ص445(. دليل بيشتر 

قائلين به اين ديدگاه، استناد به حديثی از امام رضا )( است که می فرمايد: 

»اگر زوجه شاهد نشوز يا اعراض از سوی زوج بود و مرد اهتمام بر طالق 

وی کرد و زوجه به او گفت: مرا نگه دار و بعضی از آنچه بر تو واجب است 

ْلُح َخْیرٌ« 1- »َو إِِن اْمَرأٌَة خافَْت ِمْن بَْعلِها نُُشوزاً أَْو إِْعراضًا فاَل ُجناَح َعَلْیِهما أَْن یُْصلِحا بَْینَُهما ُصْلحًا َو الصُّ
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را فرو گذار و حالل می کنم بر تو از )حق( روز و شبم، حالل می شود بر زوج سا

آن )موارد( و گناهی بر آن دو نيست«1 )کلينی، 1429: ج11، صص696 و 697(.

در اين ديدگاه نشوز و اعراض2، به معنای کراهت و انزجار آمده است، 

اما چنين رويکردی عالوه بر آنکه اين دو مفهوم را در معانی دقيق خود به 

کار نبرده، با آثاری که نشوز برای زوج به دنبال دارد، ناسازگار است. چرا که 

صرِف وجود کراهت در يک فرد نسبت به همسر، نمی تواند وی را مستحق 

مجازات هايی کند که به واسطه ی تحقق نشوز مجاز است. همچنين روايت 

برای  همسر  برابر  در  خود  حقوق  به  نسبت  زن  گذشت  درباره ی  مذکور 

تالش در انصراف زوج از طالق سخن گفته است. اين در حالی است که 

يکی از گام های اصلی در مواجهه با نشوز زوج، اجبار وی به طالق توسط 

حاکم در صورت درخواست زوجه و امتناع زوج است، ولی گذشت زوجه 

از حقوق خويش، گام قبل از درخواست طالق و از ساز و کارهای قبل از 

توسل به طالق است. به ويژه اينکه سيره، مؤيد مشروعيت آن است. چنان که 

در سيره ی حضرت رسول )( با يکی از همسران خود به نام سوده، اين 

نحوه از تعامل مشهود است. به عالوه، اعراض و کراهت درونی اگر بروز و 

ظهور خارجی يابد )مانند ترک همبستری و بجا نياوردن حق قسم و مواقعه 

و ...(، نشان نشوز و اهتمام به طالق از امارات اعلی و اتم نشوز است؛ لذا 

1- »إَِذا َکاَن َکذلَِک، فََهمَّ بَِطاَلقَِها، قَالَْت لَُه: أَْمِسْکنِي َوأَدَع لَک بَْعَض َما َعَلْیَک، و أَُحلِهَّلَک ِمْن یَْوِمي َو 
لَْیَلتِي، َحلَّ لَُه ذلَِک َواَل ُجنَاَح َعَلْیِهَما« 

2- اعراض در لغت عرب به معنای »پشت کردن و دور شدن« آمده است )زبيدی، 1414: ج10، ص88 
؛ فراهيدی، 1410: ج1، ص271(. 
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تفسير روايت مذکور بر معنای اعراض زوجـ  و نه مطلق نشوزـ  مناسب تر و 

سازگارتر با گذشت زوجه از حقوق خود به نظر می رسد. محّدث بحرانی نيز 

چنين ديدگاهی دارد. ايشان می نويسد: »صلح بدانجا اختصاص دارد که مرد 

نسبت به زن کراهت داشته و يا تصميم بر ازدواج مجدد دارد و اموری از اين 

قبيل که خلل در امور واجب ايجاد نکند و منجر به ارتکاب حرام نشود. اين 

آيه با کمک روايات صراحت دارد که اين مصالحه مربوط به ناخوشايندی 

و کراهت مرد نسبت به همسر خود است و ناظر به وظايف مرد نيست« 

)بحرانی، 1408: ج24، ص621(. در شرح تحريرالوسيله نيز در اين معانی دقت 

شده و چنين آمده است: »نشوزا أو اعراضا يعنی ترک حقوق واجب زوجه 

توسط زوج يا کراهت زوج از زوجه« )موحدی لنکرانی، 1421: 489(.

در تفاوت إعراض و نشوز بايد گفت، اعراض زوج فقط حالتی درونی 

است که زوج رغبت و تمايل هم زيستی با زوجه را از دست می دهد، ولی 

نشوز بروز کراهت در رفتارها و ايفاء تکاليف واجب زوج نسبت به زوجه 

است. هر چند بی اشتياقی زوج در تعامل با زوجه می تواند از مصاديق سوء 

معاشرت تلقی شود، لکن تشخيص اينکه آيا اين حالت از مصاديق اعراض 

است يا نشوز، به زمينه های بروز اين رفتار )حالت( باز می گردد. علی هذا، 

آن گاه که نشوز در برابر اعراض به کار رود، احتمال ترادف ضعيف و ادعای 

آن محتاج قرينه است؛ به خصوص اينکه استعمال دو لفظ نشوز و اعراض 

در آيه ی شريفه، فرضيه ی نبود ترادف اين دو واژه را ثابت می کند.
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لذا بر اساس افتراق معنايی و نيز آثار و مختصات تحقق دو مفهوم نشوز سا

و اعراض، بايد گفت در اصطالح شرعی، نشوز زوج به خروج وی از ادای 

حقوق واجب زوجه و اعراضش، به ابراز کراهت و انزجار از زوجه اطالق 

می شود و موضوع بحث شده در اين پژوهش تنها نشوز زوج و شيوه های 

مواجهه با آن است.

1-3- تعریف نشوز در حقوق موضوعه

)جعفری  است  آمده  آن  معنای شرعی  به  ترمينولوژی حقوق  در  نشوز 

لنگرودی، 1381: 706(، اما قوانين موضوعه در تعريف آن، تصريحی ندارند. 

کلمه ی نشوز تنها در يک ماده )1109 قانون مدنی(1، آن هم فقط در مورد 

زوجه به کار رفته است. ماده ی 1108 قانون مدنی را می توان با اغماض، 

تعريفی قانونی از کليت مفهوم »نشوز« به شمار آورد. اين ماده بر اساس نظر 

مشهور فقهای اماميه که نشوز را مسقط حق نفقه ی زوجه می دانند، اشعار 

می دارد: »هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظايف زوجيت امتناع کند، 

تعريف  ماده گفت،  اين  اساس  بر  لذا می توان  بود«.  نفقه نخواهد  مستحق 

قانونی نشوز زوجه »خروج وی از ايفای وظايف زوجيت« است، اما قوانين 

در تعريف نشوز زوج ناقص است و حتی بر اساس نظريه ی مشورتی اداره ی 

حقوقی به شماره ی 7/2869 )1377/5/8(، نشوز مختّص زوجه دانسته شده 

1- »نفقه ی مطلقه ی رجعيه در زمان عده بر عهده ی شوهر است مگر اينکه طالق در حال نشوز 
واقع شده باشد...« 

- »ق.م« مخفف عبارت »قانون مدنی« است که به دليل کثرت استعمال در اين پژوهش، به صورت 
مخفف به کار رفته است.
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است. اين نظريه می گويد: »در قوانين جاريه نشوز شوهر پيش بينی نشده 

است و اصوالً چون نشوز در مقابل تمکين به کار می رود و تمکين خاص 

زوجه است، نشوز هم مختص زوجه خواهد بود« )شهری و خرازی، 1380: 

.)190

2- گستره

بر اساس تعريف ارائه شده از نشوز، منظور از گستره ی آن مجموعه ی 

تکاليف واجبی است که بر عهده ی هريک از زوجين در مقابل ديگری قرار 

دارد و در ديدگاه اسالم، در مورد زوج و زوجه مصاديق متفاوتی دارد.

2-1- گستره ی نشوز زوجه

در اين بخش، گسترة نشوز زوجه در دو رويکرد فقه اماميه و حقوق 

موضوعه بررسی خواهد شد.

2-1-1- رویکرد فقه امامیه

با عنايت به تعريف بيشتر فقها از نشوز زوجه، محقق شدن يا نشدن آن 

به فهم حدود و گستره ی اطاعت زن از همسر بستگی دارد. در اين باره در 

ميان فقها اختالف نظر وجود دارد. آراء آنها را می توان در دو دسته ی کلی 

جای داد: 

الف( در يک ديدگاه، نشوز به طور کلی با اطاعت نکردن و طغيان زن 

از شوهر محقق می شود و گستره ی نشوز زوجه به اندازه ی گستره ی اوامر و 

نواهی شوهر دانسته شده است )طبرسی، 1408: ج3، ص69(. 
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برخی از فقها اين ديدگاه را به صراحت رد کرده، آن را خالف شرع سا

می نامند. صاحب جواهر در اين باره می نويسد: »نظر کسانی که معتقدند نشوز 

زن عبارت است از هرگونه سرکشی و تنفر، مطابق با شرع نيست. لذا بدزبانی 

زن و يا خودداری وی از خدمت همسر و برآوردن نيازهايی که ربطی به 

اين  از  بهره وری جنسی ندارد، جزء مصاديق نشوز نيست، زيرا هيچ يک 

کارها بر زن واجب نيست« )نجفی: ج31، صص200 و201(.

به نظر می رسد اين ديدگاه عالوه بر آنکه توسط ادله ی قرآنی و روايی 

تأييد نمی شود، رويکردی نامعقول در روابط زوجين به شمار می آيد و با 

غايات خلقت زن از ديدگاه اسالم در تضاد است. چرا که روابط زوجيّتی را 

از حالت متقابل، به حالت يک سويه مبّدل می سازد.

ب( در ديدگاه دوم، مطلق اطاعت از همسر مطرح نيست و گستره ی 

نشوز زوجه، خودداری از تمکين کامل جنسی1 از همسر و ترک آنچه را که 

به تمکين باز می گردد )ازاله ی منّفرات و خروج از منزل در صورت تنافی با 

حق استمتاع زوج( شامل می شود )ابن ادريس، 1410: ج2، ص589؛ نجفی: ج31، 

ص200؛ جبعی عاملی )شهيد ثانی(، 1386: ج10، ص186؛ همان، 1413: ج5، ص355؛ 

طباطبائی، 1412: ج 12، ص91؛ خوئی، 1410: ج2، ص282؛ موسوی الخمينی، 1407: 

ج2، ص305(. 

1- تمکين کامل در ميان بيشتر فقها به مفهوم »اختصاص ندادن تمکين جنسی توسط زوجه به 
موضع، زمان و مکان خاصی« است و به فرموده ی صاحب رياض مشهور فقها، »محدود نکردن 
زمان و مکان استمتاع زوج توسط زوجه« را معيار تحقق تمکين کامل دانسته اند )جبعی عاملی )شهيد 
ثانی(، 1386: ج10، ص132؛ طوسی، 1387: ج 6، ص11؛ نجفی: ج31، ص303؛ حّلی )محقق(، 1403: ج2، 

ص347؛ طباطبائی، 1412: ج 12، ص164؛ خوئی، 1410: ج2، ص289(. 
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2-1-2- رویکرد حقوق موضوعه

تکاليف قانونی زوجه به دو صورت کلی بيان شده است. برخی از آنها 

در مقابل حق نفقه ی زوجه قرار گرفته و به صراحت در گستره ی نشوز وی 

قرار دارند، اما برخی ديگر، به صورت يک دستور اخالقی و بدون هيچ گونه 

ضمانت اجرای مشخصی بيان شده اند. هر چند می توان ضمانت اجرای اين 

بخش از تکاليف زوجه را حق طالق زوج به موجب ماده ی 1133 قانون 

مدنی دانست، اما وجود اين تکاليف در دامنه ی گستره ی نشوز زوجه محل 

تأمل است. 

يکی از موارد نشوز زوجه در ماده ی 1108 قانون مدنی1 آمده است که از 

»وظايف زوجيت« در برابر نفقه نام برده است.

از فحوای ماده ی 1108 به قرينه ی قيد »مانع مشروع«، صرِف مصداق 

»تمکين جنسی« برای »وظايف زوجيت« به ذهن متبادر می شود. هر چند 

علی رغم اهميت وافر، اين مورد، مبهم و محل اختالف است. محقق داماد 

در اين باره آورده است: »آنچه که در اين ماده زوال استحقاق نفقه را موجب 

می شود، نشوز زوجه در مقابل زوج است. زن غير ناشزه عالوه بر تمکين در 

مقابل استمتاعات، بايستی مطيع تام و تمام زوج نيز باشد و بدون اجازه ی او 

حتّی برای عيادت والدين خويش هم از خانه خارج نشود. به عبارت جامع تر، 

هرگونه ناسازگاری و يا بدرفتاری از سوی زوجه او را ناشزه می کند« )محقق 

داماد، 1367: 297(. ايشان در تعريف مانع مشروع، تنها به موانع تمکين جنسی 

1- »هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.«
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زن مانند حالت حيض و نفاس، روزه ی واجب، انجام هر گونه عمل واجبی سا

که وقت آن مضيّق باشد و يا کسالتی که پزشک او را از آميزش ممنوع کرده، 

اشاره دارند )همان(، که به نظر می رسد با گستره ای که برای »وظايف زوجيت« 

ارائه داده اند ـ شامل اطاعت مطلق زوجه از زوج ـ ناسازگار است.

فصل الخطاب تشتت آراء دادگاه ها در تعيين محدوده ی وظايف زوجيت 

رأی وحدت رويه شماره ی 718 )92/2/13( ديوان عالی کشور است که در 

شرح وظايف زوجيت زن مندرج در ماده ی 1085 قانون مدنی1 صادر شد. 

در اين رأی، بر مطلق وظايفی که زن بنا بر شرع و قانون در برابر شوهر دارد، 

تأکيد شده است، اما اين رأی نيز در اين باره تعيين تکليف قطعی نمی کند. 

چرا که دوباره احصاء تکاليف زن را به شرع - که اختالفی است- و قانون - 

که نقص دارد- ارجاع داده است و در واقع تبيين اين قضيه را در دور باطلی 

رها کرده است.

مصداق مشخص ديگری از گستره ی نشوز زوجه در قانون، تکليف زن 

به سکونت در منزلی است که شوهر تعيين می کند و به موجب مواد 1114 و 

1115 قانون مدنی، خروج از ايفای آن – به دليل آنکه از موانع استمتاع زوج 

به شمار می آيد- مسقط حق نفقه ی زوجه است؛ لذا اين تکليف زوجه در 

راستای ايفای وظايف زوجيتی وی است. نکته ی تأمل برانگيز اين است که 

الزام زن به سکونت در منزل شوهر با مفهوم اذن خروج وی که در آراء فقها 

1- »زن می تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط 
بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نيست«.
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مطرح شده است، متفاوت است. زيرا مبنای رأی دادگاه های خانواده در مورد 

اذن خروج زوجه، مواد مذکور در باب سکونت زوجه و حتی ماده ی  1108 

قانون مدنی نيست، بلکه به دليل وجود ابهام قانونی در اين موضوع، مبنای 

رأی، نظر فقهای معاصر است که بيشتر آنها خروج از منزل با اذن شوهر، آن 

هم به طور مطلق را در زمره ی وظايف زوجيت از سوی زوجه دانسته اند و 

خروج از ايفای اين تکليف از سوی زوجه را مسقط حق نفقه ی وی به شمار 

آورده اند )معاونت آموزشی قوه قضائيه، 1387: ج4، صص250- 248(. 

به موجب ماده ی 1107 قانون مدنی، تعيين مسکن از موارد انفاق زوجه 

و بر عهده ی زوج است. در اين ماده تصريح شده که انفاق بايد متناسب با 

وضعيت زوجه انجام شود. اين شرط بر مبنای ديدگاه بيشتر فقهای اماميه، به 

معنای لحاظ شرايط روحی، جسمی و شأنيت خانوادگی و اجتماعی زوجه 

در تأمين مايحتاج وی است، به اين معنا که زن حتی حق دارد از مشارکت 

در مسکن با غير از شوهر، خودداری کند و از شوهر بخواهد برای او مسکنی 

متناسب با شأن او که خود مستقاًل در آن زندگی کند تهيه نمايد. زيرا به 

اذعان برخی از فقها در مشارکت غير شوهر، بر زن ضرر و زيان وارد می شود 

)حلی )محقق(، 1403: ج2، ص293؛ جبعی عاملی )شهيدثانی(، 1386: ج10، ص195(، 

اما در عمل در رويه ی دادگاه ها تشتت ديده می شود. در برخی از آراء چنين 

حقی برای زن به رسميت شناخته شده است. برای نمونه در يکی از آراء 

صادره از دادگاه تجديد نظر استان تهران )91/10/7( آمده است: »از مقدمات 

آرای  )مجموعه  است«  زوجه  شئونات  حد  در  مستقل  منزل  تهيه ی  تمکين، 
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قضايی دادگاه های تجديدنظر استان تهران، 1393: 179(، اما برخی ديگر برخالف سا

رأی بيشتر فقها عمل کرده و برای زوجه حق عدم تمکين در منزل مشترک با 

ديگران را قائل نشده اند. در نظريه ی حقوقی شماره ی 7/2836 )1371/4/22( 

در اين  باره آمده است: »به استناد اينکه زوجه نمی تواند در منزل پدر و مادر 

زوج سکونت کند، نمی توان درخواست تمکين را رد کرد« )معاونت آموزشی 

قوه قضائيه، 1387: ج3، ص28(. اين قضاوت با توجه به اينکه در توضيح قانون 

مبهم يا ناقص می بايست به آراء فقها استناد می کرد، خالف انصاف به نظر 

می رسد و حق زوجه در برخورداری از مسکن مستقل برای تمکين را به 

رسميت نشناخته است.

ماده ی 1117 قانون مدنی1 از ديگر موارد حقوق زوج و تکاليف زوجه 

به شمار می آيد که در ورود آن به گستره ی نشوز زوجه ابهام وجود دارد. 

اينکه آيا می توان سرپيچی زوجه از خواسته ی زوج در باب اشتغال او را 

در گستره ی نشوز وارد دانست يا نه از اين ماده به دست نمی آيد. همچنين 

از  قبل  زوجه  که  به شغلی  اين باره  در  زوج  که خواست  نيست  مشخص 

ازدواج داشته نيز تسّری دارد يا نه. با توجه به اقتضائات خانواده در عصر 

حاضر و افزايش حضور اجتماعی زنان، تعيين تکليف مناسبات زوجين در 

اشتغال زوجه اهميت بسياری دارد. حقوق دانان در اين باره مواضع مختلفی 

اتّخاذ کرده اند. به اعتقاد برخی اين ماده ناظر به هر دو دسته مشاغل انتخابی 

1- »شوهر می تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا 
زن باشد منع کند.«
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قبل و بعد از ازدواج از سوی زوجه است )کاتوزيان، 1388: ج1، ص219(. اما 

برخی ديگر، بر مبنای قواعد اجاره و با شرط اطالع شوهر از شغل زن قبل 

از عقد نکاح، مشاغل قبل از ازدواج را از اين ماده مستثنی دانسته اند )امامی، 

حقوق مدنی: ج2، ص17؛ به نقل از: کاتوزيان، 1388: ج1، ص219؛ محقق داماد، 1367: 

316(. در استدالل اين گروه، نشوز زوجه در موضوع اشتغال، بر مبنای بحث 

اذن خروج بررسی می شود. 

بنا بر قاعده ی شروط، حتی در صورت نبود شرط صريح ضمن عقد 

نکاح در مورد اشتغال زوجه، التزام به شرط ضمنی پذيرش اشتغال زوجه ی 

شاغل در حين ازدواج از سوی زوج ضروری است، زيرا در غير اين صورت، 

قانونی که با هدف تأمين مصالح خانواده و تحکيم مناسبات زوجين وضع 

شده است، خود به عاملی اساسی در اضمحالل حس اعتماد ميان زوجين 

تبديل می شود. 

رويه ی دادگاه ها در اين موضوع به دليل ابهام قوانين موجود، متشتّت است. 

در يک نظريه ی صادره از اداره ی حقوقی قوه قضاييه )1361/8/2(، اطالق 

اين ماده و اختيار قانونی زوج در هر حالت پذيرفته شده است )معاونت حقوقی 

و توسعة قضايی قوة قضاييه، 1384، ج1، ص813(. در نظريه ی ديگری که معاونت 

حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری صادر کرده است )1375/11/20(، 

علی رغم آنکه شرط ضمن عقد زوجه مبنی بر ادامه ی اشتغال خود پس از 

ازدواج را به رسميت شناخته، ِصرف اطالع زوج از اشتغال زوجه را کافی 

ندانسته و در اين حالت برای زوج حق منع از اشتغال زوجه را قائل شده 
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است )بازگير، 1386: 271(. در موردی ديگر، در رأی صادره از دادگاه تجديد سا

نظر )1391/12(، اثبات شاغل بودن زوجه حين ازدواج به انضمام منافات 

نداشتن آن با شئونات زوجين و ايفاء وظايف خانوادگی، معيار رد يا پذيرش 

آرای  )مجموعه  است  گرفته  قرار  از سوی زوج  اشتغال زوجه  منع  تقاضای 

قضايی دادگاههای تجديدنظر استان تهران، 1393: 100(. اين رويه به وضوح نشان 

می دهد که شاغل بودن زوجه هنگام ازدواج، برای رّد تقاضای زوج مبنی بر 

منع اشتغال زوجه، کافی نبوده و منافات نداشتن آن شغل با شئونات و ايفاء 

وظايف خانوادگی از سوی زوجه نيز از لوازم اساسی آن به شمار می رود. اما 

آنچه از طريق رويه ی قضايی نيز درک نمی شود، ضمانت اجرای سرپيچی 

آنکه  بر  با پذيرش نظر فقهی، مبنی  اشتغال اوست.  از  از منع زوج  زوجه 

اشتغال زوجه خارج از منزل بدون رضايت همسر، فرعی بر موضوع »اذن 

خروج زوجه« است، می بايست مفاد ماده ی 1117 قانون مدنی را در گستره ی 

نشوز و ضمانت اجرای آن را سقوط نفقه ی زوجه دانست. 

از ديگر تکاليف زوجه ـ که در واقع به عنوان تکاليف مشترک زوجين 

در قانون تصريح شده اند ـ حسن معاشرت با همسر و همکاری با وی در 

تشييد مبانی خانواده و تربيت فرزندان است که در مواد 1103 و 1104 قانون 

مدنی بيان شده است. در مورد تسّری آثار نشوز در سوء معاشرت زوجه يا 

همکاری نداشتن وی در تربيت فرزندان به دليل نبود قانون صريح، ابهام 

وجود دارد. بنا بر نظر برخی از حقوق دانان، ماده ی 1104 با مضمون »زوجين 

بايد در تشييد مبانی خانواده و تربيت اوالد خود به يکديگر معاضدت نمايند«، 
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تنها يک دستور اخالقی نبوده و ضمانت اجرای قانونی دارد، که در صورت 

تخّلف از طرف زوجه، نشوز محسوب می شود )جعفری لنگرودی، 1386: 161( 

اما در ديدگاهی مخالف ابراز شده است: »با توجه به منابع فقهی، خودداری 

زوجه از انجام دادن اموری که بر وی واجب نيست نشوز محسوب نمی شود. 

بنابراين چون انجام دادن خدمات منزل و مديريت خانه و حتّی تربيت اوالد 

از وظايف شرعی زن به حساب نيامده است، چنانچه زن از تربيت فرزند 

خويش امتناع ورزد ناشزه محسوب نمی شود. در نتيجه ماّده ی مزبور تنها 

جنبه ی اخالقی تربيت را مطرح کرده است« )محقق داماد، 1367: 287(.

تکليف به حسن معاشرت با همسرـ  که در ماده ی 1103 قانون مدنی ذکر 

شدهـ  مطابق دستور صريح قرآن کريم بوده و در واقع امر نيز از عوامل اصلی 

حيات خانواده به شمار می رود. علی رغم آنکه اين مورد در ماده ی مذکور، 

به صورت يک دستور اخالقی و بدون ضمانت اجرای مشخصی بيان شده 

است، اما اين امکان وجود دارد که در موارد سوء معاشرت يکی از زوجين، 

ديگری بتواند با تمّسک به ساير مواد قانونی، مانند ماده ی 1130 قانون مذکور 

که از عسروحرج زوجه سخن گفته و ماده ی 1133 که بر حق طالق زوج 

تأکيد دارد؛ اقدامات مقتضی را انجام دهد.

و  تمکين جنسی  شامل  زوجه  قانونی  تکاليف  مصاديق  اساس  اين  بر 

تبعيت از زوج در انتخاب محل سکونت و اشتغال به انضمام التزام به اخالق 

مداری در خانواده با مصاديق حسن معاشرت با همسر و معاضدت با وی در 

تشييد مبانی خانواده و تربيت فرزندان است، اما مصاديق نشوز وی در قانون 
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برگرفته از ديدگاه غالب فقيهان اماميه و مسقط نفقه ی زوجه است.سا

2-2- گستره ی نشوز زوج

در فهم گستره ی نشوز زوج بايد دانست تکاليف واجب وی نسبت به 

زوجه، شامل چه مواردی است. بر اساس آيات شريف قرآن کريم، آراء فقها 

و قوانين موجود، اين موارد عبارت است از:

الف( معاشرت به شیوه ی نیکو و پسندیده: اين تکليف زوجين، در آيات 

متعددی همچون آيات 229، 231، 235 و 237 سوره ی بقره، آيه ی 19 سوره 

نساء و آيه ی 6 سوره ی طالق ديده می شود. از سوی ديگر، قرآن کريم در 

اين  بر گسستن  مفارقت و ضرورت جدايی،  بودن  اجتناب ناپذير  صورت 

پيمان مقدس به شيوه ی زيبا و پسنديده تأکيد می کند )بقره: 229 و231؛ طالق: 

2(. همچنين مردان از نگاهداری اجباری زنان به قصد اذيت و آزار يا تعدی 

به حقوق آنها نهی شده اند )بقره: 231(. بنابراين، به رغم مبغوض بودن طالق 

در اسالم، معلق نبودن زنان در خانواده به دليل حق طالق مردان، اهميت 

بيشتری دارد. لذا در جامعه ی اسالمی، حل معضالت و چالش های مربوط به 

معلق بودن زن از اولويت های نقلی، عقلی و ضرورت های مربوط به حفظ 

کرامت زن و رعايت حقوق وی است. ضرورت هايی که نظام قانون گذاری و 

دادرسی اسالمی را به مداخله های تقنينی و قضايی ملزم می کند.

در آراء فقها، سوء معاشرت زوج - شامل آزار زبانی و جسمی زوجه- 

در زمره ی مصاديق نشوز وی به شمار آمده است )نجفی: ج31، ص208؛ جبعی 

عاملی )شهيد ثانی(، 1386: ج10، ص135؛ طباطبائی، 1412: ج12، ص95(. 
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در رويکرد قانونی نيز سوء رفتار مستمر زوج نسبت به زوجه، از مصاديق 

نشوز وی بيان شده است. قانون مدنی در مواد 1103 و 1104، زوج را به 

حسن معاشرت با همسر ملزم کرده، ضمانت اجرای آن را در ماده ی 1130 

قانون مدنی ذيل موضوع عسروحرج زوجه بيان کرده است. يکی از مواردی 

که در تبصره ی اين ماده به عنوان يکی از مصاديق عسروحرج زوجه تصريح 

شده است، بروز هرگونه »سوء رفتار مستمر« زوج است که عرفاً با توجه به 

وضعيت زوجه تحمل پذير نيست. در اين حالت، با احراز عسروحرج زوجه 

در دادگاه، زوج اجبار به طالق شده و در صورت امتناع، زوجه به اذن قاضی 

طالق داده می شود. همچنين به دليل ماهيت نسبی و عرفِی مفاهيم سوء رفتار 

زوج و عسروحرج زوجه، تشخيص و احراز اين موارد بر عهده ی قاضی است.

بر اين اساس می توان گفت، در حالی که در مورد ورود سوء معاشرت 

زوجه به دامنه ی نشوز وی در آراء فقها و حقوق موضوعه اختالف نظر و 

ابهام وجود دارد، سوء معاشرت و بداخالقی زوج در خانواده بر اساس مواد 

مذکور از قانون مدنی، به صراحت از مصاديق نشوز وی به شمار می آيد.

هزينه ی  پرداخت  نساء،  آيه ی 34 سوره ی  اساس  بر  زوجه:  انفاق  ب( 

زندگی به طور عام و مخارج زوجه به طور خاص، بر عهده ی زوج است که 

بايد بر اساس شأن زوجه انجام شود. فقهای اماميه معتقدند: »نفقه ی همسر 

دائم که بر شوهر الزم است عبارت است از طعام دادن و پوشانيدن لباس و 

تهيه ی مسکن و لوازم زندگی و ساير چيزهايی که به حَسب شأن برای زن 

الزم است؛ از قبيل أجرت حمام، لوازم نظافت و مزد حجامت در صورت 
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لزوم و پول دارو و درمان حتی نسبت به امراض صعب العالج« )حلی )ابن سا

ادريس(، 1410: ج2، ص589؛ خوئی، 1410: ج2، ص279؛ نجفی: ج31، ص30(.

بر اساس آراء فقها، عالوه بر تکليف انفاق زوجه، تکاليف مالی ديگری 

نيز در پی عقد نکاح بر عهده ی زوج خواهد آمد؛ مانند اجرت المثل کارهای 

منزل، اجرت شيردهی، مهريه و نحله،1 اما هيچ يک از اين موارد در برابر 

نشوز مرد قرار ندارند و زوج به خاطر امتناع از پرداخت آنها مستحق تعزير 

نبوده و يا اجبار به طالق زوجه نمی شود.

در قوانين موضوعه نيز بر اين تکليف زوج نسبت به زوجه، تعريف دقيق 

آن و ضمانت اجرای مدنی و کيفری آن در مواد 1106 ، 1107 ، 1111 و 

1129 قانون مدنی تصريح شده است.

ج( ادای حق قسم و مواقعه: بر اساس فقه، حق قسم يا بيتوته در صورت 

تعدد زوجات بر زوج واجب است، ولی در مورد مواقعه يا مضاجعت آمده 

است، زوج حق ندارد بيش از چهار ماه آميزش جنسی با همسرش را ترک 

کند. امتناع زوج از ادای اين تکاليف موجب تحقق نشوز وی و ضمانت 

الخمينی، 1407: ج2،  نفقه ی زوجه است )موسوی  مانند مورد حق  اجرای آن 

نظر و  اتفاق  ادعای  اين مورد  صص 3 و 272؛ ّحلی )محقق(، 1403: 270(. در 

تصريح همه ی اصحاب اماميه شده است )جبعی عاملی )شهيد ثانی(، 1413: ج7، 

صص66 و67؛ بحرانی، 1408: ج23، ص89(.

1- بحث از شرايط و مستندات اين تکاليف زوج، خارج از موضوع اين پژوهش است. برای مطالعه 
بيشتر، ر.ک: )هدايت نيا گنجی، 1385(
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قوانين موضوعه نسبت به ايفای حقوق جنسی زوجه همچون حق قسم 

و مواقعه تأکيد و تصريحی ندارد و لذا ترک روابط زناشويی توسط زوج به 

تصريح در زمره ی مصاديق قانونی نشوز وی وارد نشده است، اما با عنايت 

به موادی از قانون مدنی می توان از حقوق جنسی زوجه و ضمانت اجرای آن 

سخن گفت. يکی از ظرفيت های قانونی در اين موضوع ماده ی 1122 قانون 

مدنی  است که بر امکان فسخ نکاح برای زوجه در فرض انواعی از ناتوانی 

جنسی شوهر تصريح کرده است. مواد 1125، 1126 و 1130 قانون مدنی نيز 

به شرايط فسخ اشاره دارد که عبارت از پيش بينی بودن نسبت به عقد نکاح 

و جهل زوجه به آن است، 26 و 1130 قانون مدنی اشاره شده است. اما در 

شرايط پيش بينی نشده، اطالق ماده ی 1130 قانون مدنی ـ که هر گونه عامل 

موجد عسروحرج برای زن در روابط زوجيّت را در بر می گيرد ـ می تواند 

ضمانت اجرای نشوز زوج در انجام ندادن ايفای حق جنسی زوجه به شمار 

آيد. در تبصره ی اين ماده، پس از احصاء پنج مورد از مصاديق عسروحرج 

زوجه آمده است: »موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در 

ساير مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طالق صادر 

نمايد«، اما آنچه دسترسی زوجه به اين امکان را محدود و حتی در اغلب 

موارد مسدود می کند، نبود ساز و کار قانونی برای اثبات ترک روابط زناشويی 

مبنای  بر  زيرا  از سوی زوجه است.  اثبات عسروحرج  نيز  و  توسط زوج 

قاعده ی »البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر« زوجه می بايست داليل و 

مستنداتی را برای اثبات اين مشکل و عسروحرج خويش به دادگاه ارائه کند، 
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اما به دليل ماهيت اين موضوع و نبود راه کار قانونی در کمک به اثبات آن، سا

صعوبت در احراز عسروحرج زوجه در چنين شرايطی بديهی است و الزم 

است به دليل اهميت وافر اين مسئله، قانون گذار عنايت خاص به آن کند.

پس از بيان موارد نشوز زوج و زوجه، راه کارهای شرعی و قانونی مواجهه 

با نشوز و تعيين جايگاه ضرب در ميان اين راه کارها تبيين خواهد شد.

3- جایگاه ضرب در مواجهه با نشوز زوجه

3-1- رویکرد فقه امامیه

نساء  سوره ی   34 آيه ی  از  بخشی  به  استناد  با  اماميه،  فقهای  مشهور 

که می فرمايد: »َو الاّلتی تَخافوَن نُشوَزهنَّ فَِعظوُهنَّ َواهجروُهنَّ فِی الَمضاجِع 

«، ضمانت اجرای خودداری از ايفای تکاليف مربوط به تمکين  َواضِربوُهنَّ

خاص از جانب زوجه را اعمال مراحل سه گانه ی وعظ، هجر و ضرب با 

شرايط و مختصات خاصی مطرح کرده اند. از سوی ديگر، بر اساس ادله ی 

شرعی، سقوط نفقه ی زوجه از موارد مواجه ی زوج با نشوز زوجه است 

که صاحب جواهر در مورد آن، ادعای اجماع )منقول و محّصل( و آيت اهلل 

خوئی ادعای شهرت کرده اند )نجفی: ج31، ص303؛ خوئی، 1410: ج2، ص282(. 

اعمال  ناشزه در عرض  نفقه ی زوجه ی  باب که »سقوط  اين  در  فقها  بين 

مراحل سه گانه است يا در طول آن« اختالف نظر وجود دارد. برخی معتقدند 

تا قبل از وعظ و هجر، نفقه ی زوجه ساقط نيست، اما گروهی ديگر معتقدند، 

اگر زوجه را وعظ کنند و مؤثر واقع نشود، نشوز او محقق و نفقه ی وی 

نفقه  سقوط  و  فقهی، ضرب  آراء  اساس  بر  می رسد  نظر  به  است.  ساقط 
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می توانند در عرض يکديگر نسبت به زوجه اعمال شوند )معاونت آموزشی قوه 

قضائيه، 1387: ج4، ص42(. 

شرايط و مختصات اعمال مراحل سه گانه، در آيه ی 34 سوره ی نساء به 

طور کامل بيان نشده است، اما در آراء فقها بر اساس روايات وارده، بر اين 

موارد تصريح شده است. در راستای فهم جايگاه ضرب در مواجهه با نشوز 

زوجه می بايست اين شرايط مطروحه در فقه اماميه و ميزان انطباق با حقوق 

موضوعه بررسی شود.

به طور کلی، چهار محور اصلی در ورود فقها به موضوع »ضرب زوجه« 

وجود دارد که عبارت اند از: تعريف و گستره ی نشوز؛ تحليل عبارت »تََخافُوَن 

« از آيه ی مذکور؛ امکان تخيير، ترتيب يا جمع در اعمال مراحل سه  نُُشوَزُهنَّ

گانه ی وعظ، هجر و ضرب توسط زوج؛ تصديق تأديب يا تعزير يا نهی از 

منکر بر »ضرب زوجه«.

تشريح  به  مجال،  اين  در  گذشت.  نظر  از  قبل،  بخش  در  اول  محور 

محورهای ديگر و در انتها، تبيين نهايی جايگاه ضرب در مواجهه با نشوز 

زوجه پرداخته خواهد شد.

محور دوم: کفایت اماره یا تحقق نشوز در جواز »ضرب زوجه«

يکی از موارد اختالف نظر فقها پيرامون محتوای آيه ی 34 سوره ی مبارک 

نساء در تفسير و تبيين عبارت »تََخافُوَن نُُشوَزُهّنَ« است. در بررسی کفايت 

أماره يا تحقق نشوز در جواز ضرب زوجه بايد به اين سؤال پاسخ داد که 

« آيا تنها ظهور امارات يا نشانه های  نُُشوَزُهنَّ »با توجه به عبارت »تََخافُوَن 
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نشوز زوجه، مجوز واکنش مرد به رفتار زن را صادر می کند، يا برای چنين سا

تجويزی، تحقق نفس نشوز در عمل الزم است؟« 

بيشتر فقها با تفاوت های اندکی، تعريفی مشابه از »امارات نشوز« مطرح 

کرده اند. مالک های آنها، تصريح بر دو حالت کلِی نشوز »قولی« و »فعلی« و 

»تغيير عادت زن در قول و فعل«1 است )طوسی، 1387: ج4، ص337(.  

به  طور کلی در ميان آراء فقهای اماميه، چهار قول متفاوت در پاسخ به 

اين سؤال بيان شده است:

قول اول: جواز وعظ و هجر و ضرب، مشروط بر تحقق نفس نشوز است 

)حّلی )عالمه(، 1410: ج2، ص33 ؛ نجفی: ج31، ص203؛ خوئی، 1410: ج2، ص282(.

قول دوم: وعظ و هجر با ظهور امارات نشوز جايز است ولی تنها با تحقق 

نشوز در خارج و بی تأثيری اين دو بر عمل زوجه، ضرب وی جايز است 

)حلی )ابن ادريس(، 1410: ج2، ص728 ؛ نجفی: ج31، ص202(. صاحب رياض در 

مورد جواز اعمال مرحله ی ضرب، تنها با تحقق نشوز، ادعای اجماع کرده 

است )طباطبائی، 1412: ج12، ص94(.

قول سوم: وعظ با ظهور امارات نشوز جايز است و هجر و ضرب تنها 

منوط به تحقق نشوز است )طوسی، 1387: ج4، ص337(.

1- تغيير عادت، تنها در موارد »ادب نسبت به مرد« مالک است. لذا اگر طبع زن از ابتدا عبوس و 
خشن بود، کالم خشن او نشانه ی نشوز نيست. اما در حوائج يا نيازهايی از مرد که برآوردن آنها 
بر زن واجب است، اصرار مرد بر نيازها مالک نيست و بر زن واجب است که از همان بدو امر، به 
رفع اين حوائج اقدام نمايد )جبعی عاملی )شهيد ثانی(، 1413: ج8، ص360؛ همان، 1386: ج2، ص382؛ 

طباطبائی، 1391: ج12، ص91(. 
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قول چهارم: تعداد کمی از فقها، آن هم با احتياط، جواز اعمال هر سه 

مرحله را منوط به ظهور نشانه های نشوز دانسته اند. هر چند عمل به قدر 

متيّقن را ترجيح داده اند )جبعی عاملی )شهيد ثانی(، 1413: ج8، صص355 و 359(.
در جمع و تبيين آراء مطرح شده بايد گفت، به استناد قاعده ی عقلی 
»عدم جواز مجازات مگر در صورت ارتکاب فعل حرام« و قاعده ی »التعزیر 
نبودن مجازات فردی  َعِمل محّرم« که مؤيّد مفهوم مخالف مجاز  َمن  لکل 
است که مرتکب عمل حرام نشده است1 و با توجه به اينکه ضرب نوعی 
عقوبت است، می بايست اعمال آن را منوط به تحقق نشوز دانست. همچنين 
بر اساس استدالل شهيد ثانی در مسالک مبنی بر اينکه با ظهور امارات نشوز، 
وعظ الزم است )همان: ص360(؛ شايد وعظ موجب بازگشت زوجه از عمل 
نادرست شود. به ويژه اينکه وعظ در کالم فقها در معنايی آمده است2 که 
قاعده ی »قبح عقاب بال بيان« را ـ که از قواعد مهم دين اسالم در حقوق 
کيفری است ـ تضمين می کند، اما در اين مورد که آيا هجر از جهت حکم 
ملحق به وعظ است يا ضرب، می بايست در مفهوم3 و شرايط آن تأمل کرد. 

1- برای مطالعة بيشتر، ر.ک: )غالمی، 1391(.
2- دو مالک شيوه ی »وعظ« در کالم فقها، دعوت زوجه به رعايت تقوای الهی و يادآوری به وی از 
عواقب اخروی و دنيوی نشوز مانند سقوط حق نفقه و قسم است )طوسی، 1387: ج 4، ص338؛ حلی )ابن 
ادريس(، 1410: ج2، ص729؛ طباطبائی، 1412: ج12، ص91؛ جبعی عاملی )شهيد ثانی(، 1386: ج2، ص383(.
3- در مورد معنای »هجر« اقوال فقهی متفاوتی مطرح شده است: الف- پشت کردن به زوجه در 
بستر )جبعی عاملی )شهيد ثانی(، 1413: ج 8، ص355؛ نجفی: ج31، ص201؛ طباطبائی، 1412: ج12، ص92 
؛ طبرسی، 1408: ج2، ص42(. ب- جدا کردن بستر )حلی )ابن ادريس(، 1410: ج2، ص729 ؛ طوسی، 
1387: ج4، ص338(. ج- ابتدا پشت کردن و در صورت عدم تأثير در زوجه، جدا کردن بستر )جبعی 
عاملی )شهيد ثانی(، 1386: ج2 ص383(. د- تخيير مطلق )نجفی: ج31، ص206(. ه- تخيير با مالک 
ميزان تأثير در زوجه )مؤمن، 1392: ص371 به نقل از الکاظمی، 1387: ص751 (. و- ترک سخن گفتن 
با زوجه )طوسی، 1387: ج4، ص338(. ی- ترک آميزش جنسی با زوجه )السيوری، 1365: ج2، ص212؛ 

طبرسی، 1408: ج3، ص44(.
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در ميان فقها تصريحی مبنی بر اينکه هجر نوعی عقوبت است يا تنها تذکاری سا
است که در عمل با وعظ متفاوت است، وجود ندارد و از اين جهت نيازمند 

تدقيق و تحقيق متمايزی است. 

محور سوم: بررسی تطبيق ترتيب، تخيير يا جمع بر مراحل سه گانه ی 

وعظ، هجر و ضرب

 يکی از مباحث مطرح در ميان فقها در موضوع ضرب زوجه، پاسخ به 

اين پرسش است که آيا امور سه گانه ی وعظ، هجر و ضرب، به گونه ی 

تخيير )شوهر مخير است که يکی از اين سه مورد را انتخاب کند( يا جمع 

)شوهر می تواند به هر سه با هم عمل کند( و يا ترتيب )شوهر می بايست 

نخست به مورد اول، سپس در صورت تأثير نداشتن به مورد دوم و پس از 

آن در صورت بی تأثيری، به مورد سوم يعنی ضرب عمل کند( می باشند؟ 

قول شاّذ در پاسخ به اين سؤال، مربوط به فقهايی است که قائل به امکان 

جمع مراحل سه گانه هستند )ابن جنيد به نقل از نجفی: ج31، ص203(. در مقابل، 

بر مبنای سياق آيه ی 34 سوره ی مبارک نساء، بيشتر فقيهان قائل به ترتيب 

هستند. اينان معتقدند، بی تأثيری اعمال هر مرحله، شرط مشروعيت اقدام زوج 

در اعمال مرحله ی بعد است. به ويژه تأکيد کرده اند که اگر مرد اميد داشته 

باشد که بدون توسل به ضرب، زوجه از اين رفتار ناپسند دست می کشد، 

زدن او جايز نيست )جبعی عاملی )شهيد ثانی(، 1413: ج8، ص355 ؛ همان، 1386: 

ج2، ص383؛ حّلی )محقق(، 1377: 191؛ حلی )عالمه(، 1410: ج2، ص33؛ طباطبائی، 

1412: ج10، ص473، حلی )ابن ادريس(، 1410: ص33؛ نجفی: ج31، ص201؛ خوئی، 
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1410: ج2، ص282؛ موسوی الخمينی، 1407ق، ج2، ص305 (. 

برخی ديگر از فقها قائل به تخيير شده اند و معتقدند با تحقق نشوز زوجه، 

مرد می تواند بزند يا در بستر جدايی گزيند )طوسی، 1387: ج4، ص337؛ حّلی 

)محقق(، 1403: ج2، ص560؛ حّلی )عالمه(، 1413: ج3، ص 96(.

در ميان اين اقوال، با عنايت به استدالل صاحب رياض، شيوه ی ترتيب 

اعمال مراحل سه گانه ی وعظ، هجر و ضرب جايگاه شرعی و عقلی  در 

محکم تری دارد. ايشان می فرمايد: »در باب رعايت ترتيب ميان وعظ و هجر، 

از آنجا که در روايات صحيحه آمده، امر شده است به اينکه با همان چيزی که 

خداوند )در قرآن کريم( آغاز فرموده، تأديب آغاز شود. با وجود اين، اساسًا 

جمع، ممکن نخواهد بود. زيرا يا وعظ مؤثر می شود ـ که در اين صورت بر 

اساس نّص صريح آيه و اجماع و اعتبار، »ليس عليها بعد ذلک سبيل«ـ  يا وعظ، 

مؤثر واقع نمی شودـ  که در اين حالت هجر جايز می شود و اين، عين »ترتيب« 

است« )طباطبائی، 1412: ج12، ص94(. همچنين ايشان تأکيد می کند که در صورت 

تحقق نفس نشوز نيز، أحوط آن است که ترتيب رعايت شود )همان(. 

محور چهارم: بررسی تصديق تأديب يا تعزير يا نهی از منکر بر »ضرب 

زوجه«

پيرامون ويژگی ها و وجوه تمايز هر يک از موارد »تأديب«، »تعزير« و »امر 

به معروف و نهی از منکر« در اسالم، مباحث بسياری مطرح شده که پرداختن 

به تمام آنها از ظرفيت و رسالت اين پژوهش خارج است. در اين مجال، پس 

از گذری کوتاه بر أهّم تمايزات موارد مذکور، آراء فقها در مورد تصديق هر 
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يک از آنها بر ضرب زوجه بيان شده است تا روشن شود آيا اذن حاکم شرع سا

در ضرب زوجه الزم است؟ حدود و آثار اقدام زوج بر ضرب همسر چيست 

و تحت کدام يک از اين عناوين تعيين می شود؟ و رويکرد حقوق ايران به 

اين موضوع چگونه است؟ 

به طور کلی تأديب، تعزير و نهی از منکر، مفاهيمی ناظر به واکنش عليه 

خطا و گناه هستند که با هدف منع، زجر و اصالح مجرم اعمال می شوند 

اما هر يک در عمل، شرايط خاصی دارند. مهم ترين وجوه تمايز تأديب )در 

معنای دوم خود(، تعزير و نهی از منکر بر اساس ادله ی شرعی و کلمات 

فقها عبارت است:

الف- مجرِی تعزير، در تضييع حق اهلل و حق الناس، امام و حاکم است 

)موسوی الخمينی، 1407: ج2، ص430(، اما در مورد تأديب، افرادی چون پدر، 

جدپدری، وصی آن دو، معلم و مؤمنين عادل حق اجرا دارند. اين در حالی 

است که نهی از منکر بر همه ی مکّلفين واجب کفايی است )نجفی: ج21، 

ص358( و در شأن حاکم يا فرد خاصی نيست. اما در مورد لزوم اذن حاکم 
برای اعمال مرحله ی عملی نهی از منکر ميان فقها اختالف نظر وجود دارد.1

ب- به اعتقاد برخی، تعزير همان مرحله ی عملی نهی از منکر است و 

اذن حاکم و رعايت قاعده ی »األيسر فاأليسر« در هر دو الزم است )سجادی 

نژاد، 1383: 95(. البته برخی با طرح تفاوت هايی همچون جواز عفو در تعزير، 

1- برخی از فقها اجازه ی حاکم شرع را برای ضرب به عنوان آخرين مرتبه ی نهی از منکر الزم 
می دانند )طوسی، 1390: 300( و برخی ديگر الزم نمی دانند )حلی )ابن ادريس(، 1410ق، ج2، 

ص23؛ حلی )عاّلمه(، 1412: ج4، ص476(.
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توقف تعزير بر تقاضا، انجام نشدن تعزير در مکروهات، محدود بودن تعزير 

از جهت کثرت و ... ميان تعزير و نهی از منکر، اين ديدگاه را مردود دانسته اند 

)انصاری و همکاران، 1385: 87-90(.

ج- غايت اجرای اين سه شيوه ی مجازات نيز متفاوت است. هدف از 

انجام تعزير، رعايت مصالح عمومی به انضمام پيشگيری از گناه و بازپروری 

بيان شده است. به طوری که گاهی بدون ارتکاب فعل گناه يا معصيت نيز 

تعزير به صالح ديد حاکم انجام می شود، اما غايت امر به معروف و نهی از 

منکر و تأديب، اصالح رفتار فرد و بازداشتن وی از گناه و معصيت است 

)موسوی الخمينی، 1407: ج1، ص451؛ نجفی: ج21، ص389(.

د- تعيين مقدار تعزير با حاکم است؛ بر اساس روايات، مقدار تأديب 

نبايد از بيست ضربه شالق تجاوز کند )حّر عاملی، 1409: باب8، ص581، ح1 

و باب10، ص584، ح2(. همچنين تکرار جرم تعزيری، مستوجب قتل مرتکب 

است و در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد )نجفی: ج41، ص664(، اما در مورد 

تأديب چنين نيست.

و  متنوع  بسيار  بازپروری-  هدف  دليل  به   – تعزيرات  ماهيت  ه- 

گونه های آن به اقسام پاسخ های دولتی و جامعوی تعميم پذير است )شاکری 

گلپايگانی، 1383: 18-25(.

و- در تعزير، ضمان ـ اعم از قصاص و ديه ـ وجود ندارد )حّلی )محقق(، 

1403: ج4، ص171؛ حلی )ابن ادريس(، 1410: ج3، ص479؛ جبعی عاملی )شهيد ثانی(، 

1413: ج14، ص473؛ طباطبائی، 1412: ج10، ص199(، اما در تأديب شرط شده 
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که کسی که تنبيه می شود بايد سالم بماند و در صورت تخلف از اين شرط، سا

مؤدِّب ضامن است )طوسی، 1387: ج8، ص66؛ نجفی: ج41، ص669؛ جبعی عاملی 

)شهيد ثانی(، 1413: ج15، ص59؛ حّلی )عالمه(، 1410: ج2، ص188؛ موسوی الخمينی، 

1407: ج2، ص442؛ اردبيلی، 1416: ج13، ص311 ؛ سبزواری، 1413: ج25، ص222 و 

ج28، ص175(. 

ی- وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط به احتمال تأثير در 

مرتکب گناه و تارک معروف است )نجفی: ج21، ص367؛ موسوی الخمينی، 1407: 

ج1، ص448(.

رويکرد غالبی که در موضوع »ضرب زوجه« در ميان فقها دنبال شده 

است، از مقوله ی تأديب دانستن آن ـ با تأکيد بر همانندی آن با تأديب طفل1 

ـ است )طوسی، 1387: ج 4، ص338؛ حلی )ابن ادريس(، 1410: ج2، ص729؛ جبعی 

عاملی )شهيد ثانی(، 1413: ج 8، ص356 ؛ طباطبائی، 1412: ج12، ص94 ؛ نجفی: ج31، 

ص206(. 

1- تأکيد بر اين همانندی، به طور مطلق بيان نشده است. در برخی از اقوال فقهی بر مواردی از 
تفصيل اين دو تأکيد شده است. شهيد ثانی ـ که تصريح در همانندی تأديب زوجه و طفل داشت 
ـ در بحث ضمان ضرب تأديبی، ميان اين دو قائل به تفصيل شده، می نويسد: »در تأديب زوجه به 
وسيله ی زوج، اگر تلف صورت پذيرد واجب است که غرامت پرداخت شود. برخالف طفل، تلف 
وی به دليل تأديب ضمان آور نيست. زيرا تأيب طفل به دليل مصلحت خود طفل است. اما تأديب 
زوجه برای بهره گيری زوج از حق خود است« )جبعی عاملی )شهيد ثانی(، 1413: ج8، صص361 و 362( 
همچنين است عقيده ی صاحب جواهر، با اين استدالل که ضرب زوجه به خاطر اقتضای مصلحت 
خود مرد است به خالف ضرب صبی که در آن ولّی، محسن محض است و نفعی در ضرب طفلش 
ندارد و لذا در ضرب زوجه أولی، عفو است و حتی در برخی روايات )المستدرک، ص65 از ابواب 

مقدمات النکاح، ح 3 تا 5(، از ضرب زوجه نهی شده است )نجفی: ج31، ص206(.  



189

13
93

ن 
ستا

تاب
 / 

64
ره 

شما
 / 

هم
زد

شان
ل 

سا
                                                                       بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین

برخی از فقها ضرب زوجه را تعزير می دانند )حّلی )محقق(، 1403: ج4، 

ص192(. الزمه ی تعزير دانستن ضرب زوجه بر مبنای ويژگی های بيان شده، 

آن است که حاکم شرع مجری اين ضرب خواهد بود، اما کلمات محقق حّلی 

چنين امری را تأييد نمی کند. ايشان آورده است: »در صورتی که زوج شرايط 

و جوانب ضرب را رعايت کرده باشد، در صورت بروز جنايت، نمی توان 

وی را به پرداخت ديه محکوم کرد؛ چرا که ضرب زوجه، از زمره ی تعزيرات 

است« )همان(. لذا ايشان در برخی شرايط مانند بحث ضمان، ويژگی تعزير 

بودن را پذيرفته است اما در شرط ديگری چون مجری ضرب، از ويژگی های 

تأديب پيروی کرده است.

ديده  فقها  از  عده ای  آراء  در  نيز  بر ضرب زوجه  منکر  از  نهی  صدق 

اين تطبيق، در موارد  تهرانی: ج2، صص154 و155(. هر چند  می شود )صادقی 

اندکی به صورت يک باب متمايز بيان شده است و برخی مانند صاحب 

مهذب االحکام جواز ضرب زوجه را مصداقی از باب امر به معروف و نهی 
از منکر محتمل دانسته اند )سبزواری، 1413: ج25، صص220 و 221(. 

بيان ديدگاه منتخب در اين موضوع، استدالل هايی به  در جمع آراء و 

ويژه در بحث از »حق و تکليف« الزم است. به اين معنا که »آيا صاحب حق 

می تواند مکلف را وادار به انجام دادن تکليف در راستای استيفای حق خود 

نمايد؟« و به طور خاص بايد پاسخ داد که »آيا زوج مجاز است در راستای 

استيفای حق خود مبنی بر تمکين، زوجه را که مکلف محسوب می شود، با 

اعمال ضرب، وادار به تبعيت کند؟«
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بايد توجه داشت که به طور کلی، استيفای حق با قهر و غلبه وجاهت سا

شرعی ندارد و در چنين جايگاهی، تنها رجوع به حاکم پذيرفته شده است، 

زيرا بر اساس آيات قصاص و احکام ديات، انسان ها از تعدی به تماميت 

تماميت  به  تعّرض  تجويز  موارد  تنها  و  شده اند  منع  يکديگر  جسمانی 

که  تأديب طفل  مانند  است،  فرد  تحقق حق خود  به  مربوط  يا  جسمانی، 

برای مصلحت خود طفل تجويز شده است، يا مربوط به حوزه ی حقوق اهلل 

است )مانند مورد نهی از منکر(. بنابراين ماهيت تجويز ضرب در آيه ی 34 

سوره ی نساء، فقط بيان نهايت تحديد اعمال قهر و غلبه عليه زن است که در 

جامعه ی عصر نزول، حق مسلم مرد نسبت به همسر، حتی در غير از موارد 

تکاليف زن و در حوزه ی رفتارهای شخصی وی و غيرمرتبط به حوزه ی 

خانواده به شمار می رفته است. همچنين معلوم است که اين تحديد، از نوع 

اباحه نيست، بلکه همچنان واجد وجه مرجوحيت است که از ضمان های 

مقرر مانند قصاص، ديه و ارش فهميده می شود. مرجوحيت گريزناپذيری 

که با توجه به شرايط حاکم بر جامعه ی عصر نزول پذيرفته شده است؛ لذا 

می بايست مقوله ی ضرب زوجه را از نوع تعزير به شمار آورد و اجرای آن را 

تنها در اختيار حاکم دانست. اگر ماهيت اين ضرب از نوع تأديب فرض شود، 

چگونه می توان صاحب حق را مجاز به تأديب مکلف دانست در حالی که 

در موضوع تأديب، رابطه ی واليت مطرح است و از اصول و مبانی و قواعد 

شرعی به دست می آيد که رابطه ی بين صاحب حق و مکلف از نوع رابطه ی 

ولی و مولی عليه تلقی نمی شود. 
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شيخ صدوق با توجه به ديگر خطابات قرآن کريم در رّد حق زوج در 

اجرای ضرب آورده است: »خطاب در آيه ی 34 سوره ی نساء با محکمه و 

در شأن حاکم است که زن را نصيحت به تمکين کند و در صورت تأثير 

نداشتن، به مرد دستور کناره گيری در بستر را دهد و اگر از اين راه توفيقی 

حاصل نشد، دستور دهد زن را به خاطر تمکين نکردن بزنند و اين زدن حّق 

شوهر نيست. اگر کسی به ظاهر  آيه تمّسک کرد و گفت: »ظاهر آيه خطاب با 

مسلمانان است«، پاسخ داده می شود که در آيه ی حّد سرقت و زنا و قذف نيز 

خطاب با جميع مسلمانان است. آيا در اين گونه موارد خود انسان بدون إذن 

حاکم مي تواند حّد جاری کند؟ لذا مرد بايد در صورت نشوز زن به محکمه 

شکايت برد و مسئولين امر به دادخواهی او رسيدگی کنند« )ابن بابويه، 1367: 

ج 5، صص215 و 216(.

با نشوز زوجه  امر مواجهه  بنابراين بهره بردن از ظرفيت تعزيرات در 

عالوه بر آنکه می تواند از تعّرض زوج به تماميت جسمانی زوجه حتی در 

موقع نشوز وی جلوگيری کند و نظارت حاکم بر مجازات خطاکار و حفظ 

کارکردهای خانواده را به دنبال داشته باشد، با انعطاف و گستردگی در نوع و 

ميزان خود، می تواند در اصالح و درمان کاربستی مؤثر داشته باشد.  

3-2- رویکرد حقوق موضوعه

اولين شيوه ی مواجهه ی قانونی با نشوز زوجه، سقوط حق انفاق اوست 

)ماده ی 1108 قانون مدنی(. عالوه بر آن، با اثبات نشوز زوجه در دادگاه، اجازه ی 

اختيار همسر ديگر به زوج داده می شود و برای زوجه حق استفاده از شرط 
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وکالت در طالق ـ که در سند ازدواج ذيل بند )ب( شرايط ضمن عقد در سا

رديف 12 قيد شده  نيز از بين می رود. اين رويه از رأی وحدت رويه ديوان 

عالی کشور شماره 716- 1389/7/20 به دست می آيد، اما در قوانين در مورد 

جواز تأديب زوجه ی ناشزه تعيين تکليف صريحی نشده است. هر چند اين 

سکوت را نمی توان به نبود جواز ضرب زوجه تفسير کرد، زيرا تبصره ی 

ماده ی 1130 قانون مدنی، به تعريض، حق اعمال ضرب زوجه را برای زوج 

پذيرفته است. در اين ماده، يکی از مصاديق عسروحرج زوجه که در صورت 

احراز در دادگاه، از موارد اجبار زوج به طالق به شمار می آيد، ضرب و شتم 

يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج است که عرفاً با توجه به وضعيت زوجه 

تحمل پذير نباشد. اين ماده با قيد »مستمر«، حق زوج در تأديب زوجه را به 

رسميت شناخته است. در رويه ی قضايی نيز تأکيد شده است که »صرف 

مثبت  و  مجوز طالق  ساده  ايراد ضرب  بابت  زوج  محکوميت  مورد  يک 

استان  تجديدنظر  دادگاه های  قضايی  آرای  )مجموعه  نمی شود«  زوجه  عسروحرج 

تهران، 1393: 182 و 183(.

از  برگرفته  قانون گذار  نتيجه گرفت که  اين رويکرد می توان  بر اساس 

فقه اماميه، تأديب زوجه را پذيرفته است، اما نقايص قانونی بسياری در اين 

کامل  شرايط  و  زوجه  نشوز  احراز  اهميت  علی رغم  دارد.  موضوع وجود 

تأديب وی ـ که پيش از اين ذکر شد ـ و به ويژه عنايت به اين موضوع که 

جواز مرحله ی ضرب، تنها در صورت بی تأثيری مراحل قبل اعمال شدنی 

است، اين موضوع پشتوانه ی قانونی مستحکمی ندارد. تأديب زوجه امری 
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است که از شرع مقدس اسالم مقبول قانون گذار واقع شده است و بديهی 

است که شرايط اين پذيرش نيز می بايست مبتنی بر همان شريعت باشد؛ لذا 

زوج تنها در صورت تحقق نشوز و با الزام به شرايط تأديب، مجاز به ضرب 

زوجه است و در غير اين صورت بر محاکم است که به دليل ماهيت و غايتی 

که دارند، رسالت ساماندهی روابط زوجين بر مبنای انصاف و عدالت را مورد 

نظر قرار دهند.

بايد در نظر داشت که اقدام زوج به ضرب زوجه می تواند حاالت متفاوتی 

داشته باشد. گاهی مراتب ضرب زوجه، عاليمی اعم از خفيف تا وخيم به 

جای گذاشته، اثبات ضرب را برای محکمه ممکن می کند و عالوه بر آنکه 

زوج به ميزان صدمه ی وارده به پرداخت جريمه ی نقدی محکوم می شود، در 

صورت تکرار، قيد »مستمر« محقق و زوجه می تواند به موجب ماده ی 1130 

قانون مدنی از دادگاه تقاضای طالق کند. اما حاالت ديگری نيز وجود دارد؛ 

مانند آنکه ضرب زوجه مستمر باشد ولی برای تحقير وی و بدون بر جای 

گذاردن عالئمی برای ارائه به دادگاه. در اين صورت ممکن است بتوان اين 

رويه را مصداقی از »سوء رفتار مستمر زوج« به شمار آورد که زوجه بتواند 

با تمّسک به اين قيد )همان ماده( از دادگاه تقاضای طالق کند. هر چند اثبات 

اين مورد در دادگاه با مشکالت عديده ای روبه روست. به ويژه اينکه قوانين 

اثبات سوء رفتار مستمر زوج پيش بينی  موجود هيچ گونه مسيری را برای 

نکرده اند. 
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حالت سوم آن است که زوج در مأل عام زوجه را ضرب و شتم کند. اين سا

رفتار ممکن است علی رغم آنکه هيچ گونه آثاری بر جای نگذارد، برای زوجه 

با توجه به وضعيت و شئونات وی تحمل ناپذير و نوعی اهانت به شمار 

آيد. در صورت محقق نشدن شرط استمرار در اين حالت، شرايط مندرج 

در ماده ی 1130 قانون مدنی واقع نشده، اجبار زوج به طالق زوجه ممکن 

نيست؛ لذا اين رفتار زوج تا قبل از استمرار، ضمانت اجرای مدنی ندارد. اما 

به موجب ماده ی 567 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392، ضرب عمدی 

هر شخصی در مأل عام حتی اگر به ضمان نينجامد، در صورت عدم تصالح، 

ضمانت اجرای کيفری دارد. عالوه بر آن، در صورتی که اين رفتار زوج 

موجب ايراد صدمات روحی يا هتک حيثيت و اعتبار شخصی، خانوادگی يا 

اجتماعی زوجه شود، مستوجب دريافت خسارت معنوی پيش بينی شده در 

ماده ی 14 قانون آيين دادرسی کيفری مصوب 1393 است، که بر اساس آن 

شاکی می تواند جبران تمام ضررها و زيان های ناشی از جرم را مطالبه کند. 

4- جایگاه ضرب در مواجهه با نشوز زوج

مطابق آيه ی 128 سوره ی مبارک نساء اولين اقدامی که زوجه در مقابل 

اعراض زوج می تواند انجام دهد، دعوت وی به صلح و آشتی است. فقها 

اين موضوع را تحت عنوان عقد صلح مورد نظر قرار داده اند و به  عمدتاً 

اذعان صاحب جواهر بر اين معنا، اجماع منقول و محّصل وجود دارد )نجفی: 

ج31، ص208(. صاحب رياض بر جواز عقد صلح در مورد نشوز زوج نيز 

دستور  اين  کنار  در  اما  ص95(.  ج12،   :1412 )طباطبائی،  است  کرده  تصريح 
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اخالقی مواجهه با نشوز زوج، راه کارهای ديگری نيز دارد. به طور کلی در 

آراء فقها در موضوع مواجهه با نشوز زوج، بر چهار مرحلهـ  با اختالف نظرـ 

تأکيد شده است: 
دارد  را  زوج  و حق وعظ  واجبش  مطالبه ی حقوق  اول: زوجه حق 

)نجفی: ج31، صص207 و 208؛ العاملی )شهيد ثانی(، 1386: ج2، ص383 ؛ طباطبائی، 

1412: ج12، ص95(. 

دوم: چنانچه وعظ مؤثر نيفتد، زوجه می تواند امرش را نزد حاکم برد و 

حاکم می بايست زوج راـ  در راستای تحقق امساک به معروفـ  به ادای حقوق 

زوجه الزام کند. در مورد تکليف زوج به انفاق زوجه به طور خاص، حاکم حق 

دارد از مال مرد، زوجه را انفاق کند ولو با فروش اموال غيرمنقول )عقار( مردـ  

در صورتی که چاره ای جز آن نباشد )نجفی، همان؛ طباطبائی، همان(.

سوم: چنانچه مراحل قبل مؤثر واقع نشد، حاکم به دليل ارتکاب زوج 

به معصيت، می تواند وی را تعزير کند )نجفی، همان؛ موسوی الخمينی، 1407: 

ج2، ص306؛ خوئی، 1410: ج2، ص289(؛ لذا اگر مرد بداخالقی کند و به زن 

با کتک زدن و يا رفتار ديگری اذيت و آزار رساند، حاکم او را از اين کار 

به مقداری  انجام داد، حاکم  اگر مرد دوباره همان رفتار را  نهی می کند و 

ثانی(، 1386: ج2،  )شهيد  عاملی  )جبعی  می کند  تعزير  را  او  دهد  تشخيص  که 

ص383(. در اين باره، حضرت امام خمينی )( در قالب سخنرانی و طی 

يک بحث فقهی فرموده اند: »از شئون فقيه هست که اگر چنانچه يک مردی 

با زن خودش رفتارش بد باشد، او را اوالً نصيحت کند و ثانياً تأديب کند و 

اگر ديد نمی شود، اجرای طالق کند« )معاونت آموزشی قوة قضائيه، 1387: ج4، 



196

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

ن 
ستا

تاب
 / 

64
ره 

شما
 / 

هم
زد

شان
ل 

نيز سا انواع عقوبات را  البته تعزير منحصر در ضرب نيست و ديگر  ص24(. 

شامل می شود )انصاری و همکاران، 1385: 71(؛ لذا علی رغم آنکه در قرآن کريم 

بر ضرب زوجه ی ناشزه تصريح شده است، در مورد زوج ناشز، ضرب، 

موضوعيت قرآنی ندارد و تعزير يا به تعبير لغوی برخی از فقها تأديب وی، 

هر نوع عقوبتی که در بازدارندگی وی کارآمد باشد را شامل می شود. بنابراين 

همه ی انواع عقوبت مانند توبيخ، حبس، ضرب و ... را در بر می گيرد. هر 

چند در سيره ی معصوم )( بر تعزير زوج به وسيله ی ضرب عمل شده 

است. منقول است که حضرت علی )( در دوره ی حکومت خود مردی 

را که از وظايف خود در قبال همسرش استنکاف کرده بود، با تازيانه مجازات 

کرد )مکارم شيرازی، 1368: ج3، ص374(.

چهارم: پس از تعزير زوج و با اصرار وی بر نشوز، دادگاه او را به طالق 

ملزم می کند و در صورت استنکاف از طالق ـ در راستای تحقق تسريح به 

احسان ـ رأساً زوجه را طالق می دهد )خوئی، 1410: ج2، ص282(.

موضوعه  قوانين  در  حدی  تا  زوج  نشوز  با  مواجهه  در  مذکور  روند 

نيز وارد شده است. بر اين اساس، چنانچه زوج از پرداخت نفقه ی زوجه 

استنکاف ورزد و يا عجز در پرداخت داشته باشد، زوجه می تواند به دادگاه 

مراجعه کند و الزام زوج را به انجام اين تکليف بخواهد. در اين صورت ابتدا 

به موجب ماده ی 1111 قانون مدنی، محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را 

به پرداخت آن محکوم می کند. سپس در صورت ممکن نبودن الزام وی به 

پرداخت، بر اساس ماده ی 1129 اين قانون، زوجه می تواند درخواست طالق 
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کند و حاکم شوهر را اجبار به طالق می کند. همچنين به موجب ماده ی 53 

قانون حمايت خانواده مصوب 1391، زوج به دليل ترک انفاق ـ با تحقق 

دو شرط تمکين زوجه و استطاعت مالی زوج ـ به حبس تعزيری درجه ی 

شش1 محکوم می شود. اما بايد در نظر داشت که درخواست طالق از سوی 

زوجه، حکم الزام دادگاه و اقدام دادگاه برای انجام طالق هيچ کدام متوقّف بر 

وجود عسر و حرج نيست، بلکه وجود نشوز زوج و اطاعت نکردن از اوامر 

مجّوز درخواست طالق و  زناشويی،  دادن وظايف  انجام  به  نسبت  حاکم 

اقدامات بعدی دادگاه است؛ اعم از آنکه زوجه از جهت نشوز زوج در عسر 

و مشّقت شديد باشد يا خير« )محقق داماد، 1367: 373(. اين سخن ـ با توجه 

به اطالق موجود در آنبا مشکل روبه روست، زيرا تکليف زوج به پرداخت 

نفقه ی زوجه تنها مورد از تکاليف زوج است که قوانين موجود ترک آن 

را بدون تحقق عسروحرج برای طالق کافی دانسته اند و برای ترک ديگر 

تکاليف زوج، تنها مسير موجود در قانون، اثبات عسروحرج زوجه در دادگاه 

است؛ برای مثال در قوانين موضوعه، برای ترک روابط جنسی توسط زوج، 

اثبات  هيچ گونه ضمانت اجرايی مگر اجبار وی به طالق زوجه آن هم با 

عسروحرج توسط وی در دادگاه پيش بينی نشده است. يعنی در اين حالت، 

زوجه بايد برای مطالبه ی حقوق جنسی خود از محکمه، تا هنگام تحقق 

عسروحرجش صبر کند. در اين صورت نيز، زوج به دليل ترک اين تکليف، 

1- بر اساس ماده ی 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392، حبس تعزيری درجه ی شش شامل 
حبس بيش از شش ماه تا دو سال است.
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اجبار به طالق زوجه می شود. البته اين نسخه در بيشتر موارد، کاماًل منطبق بر سا

خواست و طبع زوج ناشز است. 

در اين باره که آيا زوجه حق امتناع از انجام وظايف خويش در برابر نشوز 

زوج را دارد يا خير نيز در ميان فقها اختالف نظر وجود دارد. به اعتقاد برخی، 

زوجه حق هجر و ضرب ندارد ولو آنکه با اعمال اينها، اميد داشته باشد که 

زوج به حق بازگردد، زيرا تمسک به هجر و ضرب، متوقف بر اذن شرعی 

است و چنين اذنی در اينجا وجود ندارد )نجفی: ج31، ص207 ؛ طباطبائی، 1412: 

ج12، ص95(. اما به اذعان آيت اهلل خوئی در منیةالسائل »مشهور قائل به اين 

است که زوجه در برابر نشوز زوج می تواند از انجام وظايف زوجيّتی امتناع 

کند« )خوئی: 135(. در قوانين موضوعه، ديدگاه اول پذيرفته شده است. محقق 

داماد در اين موضوع می گويد: »نبايد چنين پنداشت که چون در صورت امتناع 

زوجه از ادای وظايف زوجيّت مرد می تواند از ادای نفقه خودداری کند، پس 

بالعکس نيز چنانچه مرد از ادای نفقه خودداری کند، زوجه هم بتواند از انجام 

وظايف زناشويی امتناع ورزد. بنابراين تنها راه مراجعه به دادگاه است« )محقق 

داماد، 1367: 365(. در نظريه ی مشورتی قوة قضائيه مورخ 1362/8/7 نيز اين 

ديدگاه تأييد شده است. در اين نظريه آمده است: »درخواست طالق به علت 

استنکاف زوج از پرداخت نفقه، از زن ناشزه مقبول نيست« )معاونت آموزشی 

قوة قضاييه، 1387: ج3، ص26(؛ لذا در صورتی که زوجه در برابر نشوز همسر، 

تکاليف خويش را ترک کند، نمی تواند از دادگاه تقاضای طالق و نيز تعزير 

زوج را بنمايد. زيرا شرط تعزير زوج ناشز نيز تمکين زوجه است.
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نتیجه گیری

در بررسی جايگاه ضرب در مواجهه با نشوز زوج و زوجه در فقه اماميه 

ابتدا مبادی بحث شامل معناشناسی نشوز و گستره ی  و حقوق موضوعه، 

نشوز زوج و زوجه تشريح و سپس بر مبنای آراء فقها، مختصات و نقايص 

جايگاه ضرب در مواجهه با نشوز زوج و زوجه در حقوق موضوعه بيان شد. 

نتايج بحث عبارت است از: 

1. »نشوز« يکی از مباحث مهم قرآنی در حوزه ی مناسبات خانوادگی است 

و در لغت و فقه اماميه بر خروج زوج يا زوجه از انجام تکاليف زوجيتيشان 

داللت دارد. اما در حقوق موضوعه استفاده از لغت و مفهوم نشوز ناقص بوده 

تعريف و گستره ی صريحی از آن وجود ندارد. اين ابهام با وجود اختالف نظر 

فقها به ويژه در مصاديق گستره ی نشوز زوجه می تواند سردرگمی قضات، 

تشتّت در آراء دادگاه های خانواده و افزايش طول مدت دادرسی را به دنبال 

داشته باشد؛ مانند مسائلی چون اشتغال زنان که منوط به خروج آنها از منزل 

است و با توجه به اقتضائات خانواده در عصر حاضر، تعيين تکليف آن بر 

مناسبات زوجين تأثير بسزايی دارد؛ لذا حتی اگر برای کاربرد اصطالح نشوز در 

قوانين، موضوعيتی قائل نباشيم، بيان صريح مختصات تحقق آن، از ملزومات 

ورود بسنده ی دادگاه های خانواده به دعاوی زوجين به شمار می رود.

2. در کلمات فقيهان، برگرفته از آيه ی 34 سوره ی مبارک نساء و روايات 

وارده در اين باب، ويژگی ها و شرايطی از ضرب زوجه به تفصيل بيان شده 

است. مانند آنکه همگی فقها ضرب زوجه را تنها در صورت تحقق نشوز وی 
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جايز دانسته اند و شيخ طوسی در المبسوط در اين  باره ادعای عدم خالف سا

فعل  ارتکاب  در صورت  مگر  مجازات  »عدم جواز  قاعده ی  است.  نموده 

حرام« نيز دليل اين نظر در آراء برخی از فقها قرار گرفته است. همچنين در 

رويکرد بيشتر فقها، رعايت ترتيب مراحل وعظ، هجر و ضرب و شرايط امر 

به معروف و نهی از منکر مانند اعمال تدريجی ضرب و علم به احتمال تأثير 

آن به انضمام مدمی )منجر به خونريزی شدن(، مضر و دردناک نبودن ضرب 

را الزم دانسته اند، اما بررسی قوانين و رويه های قضايی پيرامون اين موضوع 

نشان می دهد علی رغم آنکه به تعريض، حق ضرب زوجه برای زوج در 

تبصره ی ماده ی 1130 قانون مدنی به رسميت شناخته شده، در مورد شرايط 

و مختصات آن، سکوت اختيار شده است. اين در حالی است که ضرب به 

ويژه در نهاد خانواده اعم از آنکه عليه زوج يا زوجه رخ دهد، نوعی تعّرض 

به حريم و شخصيت فرد به شمار می رود و تسامح در قانون گذاری نسبت 

به آن پذيرفته نيست؛ لذا پذيرش نقش »ضرب« در مواجهه با زوجه ی ناشزه 

با لحاظ مقتضيات شرعی و  با وجود سازوکار قانونی عدالت محور  فقط 

اخالقی آن مقبول است و استفاده از ظرفيت های تعزيرات در اسالم در اين 

زمينه می تواند راهگشا باشد. 

3. رجوع به سيره ی قولی و فعلی رسول خدا )( و ائمه ی معصومين 

اين عمل  تذليل  ايشان  که  نشان می دهد  در موضوع ضرب زوجه   )(

ح«  و مقدمات ريشه کن کردن آن را دنبال کرده اند. تأکيد بر »ضرب غيرمبرِّ

يعنی خفيف و غيردردناک بودن آن و نيز توصيه به ضرب زنان با گرسنگی 
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و تشنگی يعنی اسقاط نفقه ی آنها، به خوبی نشان دهنده ی رويکرد ايشان 

به سوی حذف مطلق ضرب نسبت به زنان است. هر چند در آيه ی شريفه 

به دليل فرهنگ جاهلی عصر نزول، ضرب بدنی زوجه مطرح شده است، 

لکن به گواهی روايات، به تدريج مردان از ضرب بدنی تحذير شده اند و به 

استفاده از بازدارنده هايی مانند تضييق در غذا و لباس امر شده اند. اين رويکرد با 

توصيه های مؤکدی که معصومين )( در باب مقام زن و حفظ کرامت او و 

حمايت و جانبداری توأم با مهر و عطوفت و به دور از تندی و شدت و حتی 

مؤاخذه ی زن به سبب اشتباهاتش و عفو و بخشش او در اين مواقع وارد شده 

 )( است، سازگارتر به نظر می رسد. همچنين در سيره ی عملی رسول خدا

و ائمه ی معصومين )( نيز هيچ گاه ضرب زوجه ديده نشده است، بلکه از 

تعامالت ايشان با همسرانشان تنها نرمی و لطافت و گذشت، نقل شده است.

4. در فقه اماميه، تعزير زوج ناشز به عنوان يکی از مراحل مواجهه با 

نشوز زوج، پس از وعظ و الزام وی به ايفای وظايف زوجيتی پذيرفته شده 

است، اما از آنجا که تعزير منحصر در ضرب نيست و انواع عقوبات را شامل 

می شود، در حقوق موضوعه به صورت حبس عليه زوج تارک انفاق اعمال 

می شود. قوانين در اين مورد با نقص انحصار نشوز زوج به ترک انفاق زوجه 

روبه روست. مطالبه ی نفقه، درخواست طالق و نيز تعزير زوج به دليل ترک 

انفاق همگی منوط به تمکين از سوی زوجه است؛ لذا قوانين موضوعه، ترک 

وظايف زوجيتی از سوی زوجه برای اجبار زوج به خروج از حالت نشوز را 

نپذيرفته، مجازات زوج را متوقف بر تمکين زوجه دانسته است.
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 منابعسا
قرآن کريم ×
ابن بابويه، محمدبن علی 1367ش. من اليحضره الفقيه، ترجمه ی علی اکبر و محمد  ×

غفاری و صدر بالغی، تهران، صدوق.
ابن بّراج، عبدالعزيز 1406ق. المهّذب، قم، جامعه مدرسين حوزة علميه. ×
ابن منظور، محمدبن مکرم 1414ق. لسان العرب، بيروت، دارالفکر. ×
اردبيلی، احمد 1416ق. مجمع الفائده و البرهان، قم، جامعه ی مدرسين. ×
 انصاری، قدرت اهلل و همکاران 1385ش. تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا، قم،  ×

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
بازگير، يداهلل 1386ش. قانون مدنی، تهران، فردوسی. ×
قم،  × الطاهره،  العتره  احکام  فی  الناضره  الحدائق  1408ق.  احمد  يوسف بن  بحرانی، 

مؤسسة النشر االسالمی.
جبعی عاملی)شهيد ثانی(، زين الدين بن علی 1413ق. مسالک األفهام إلی تنقيح شرائع  ×

اإلسالم، قم، مؤسسة المعارف االسالميه.
ـــــــــــ 1386ش. الروضه البهيمه فی شرح اللمعه الدمشقيه، ترجمه ی علی شيروانی  ×

و محمدمسعود عباسی، قم، دارالعلم. 
جعفری لنگرودی، محمدجعفر 1381ش. ترمينولوژی حقوق، تهران، گنج دانش. ×
ـــــــــــ 1386ش. دوره متوسط حقوق مدنی- حقوق خانواده، تهران، گنج دانش. ×
حّرعاملی، محمد 1409ق. وسائل الشيعه، قم، مؤسسة آل البيت. ×
حسينی واسطی زبيدی حنفی، محب الدين ابی فيض سيد محمد مرتضی 1414ق. تاج  ×

العروس من جواهر القاموس، بيروت، دارالمکتبه الحياه.
حّلی )عالمه(، حسن بن يوسف 1410ق. إرشاد األذهان إلی أحکام اإليمان ، قم، دفتر  ×

انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
ـــــــــــ 1412ق. مختلف الشيعه، قم، مرکز االبحاث و الدراسات االسالميه. ×
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ـــــــــــ 1430ق. قواعد االحکام فی معرفه الحالل و الحرام، قم، دفتر انتشارات  ×
اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

18( حّلی )محقق(، جعفربن حسن 1403ق. شرايع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام،  ×
تهران، استقالل.

ـــــــــــ 1377ش. المختصر النافع فی الفقه االماميه، تهران، الهام.  ×
حّلی )ابن ادريس(، محمدبن منصوربن احمد 1410ق. السرائر الحاوي لتحريرالفتاوی،  ×

قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
خوئی، سيد ابوالقاسم 1410ق. منهاج الصالحين، قم، مدينة العلم. ×
ـــــــــــ. منیة السائل، بی جا، بی تا. ×
دهخدا، علی اکبر 1377ش. لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران. ×
بيروت،  × القرآن،  غريب  فی  المفردات  1404ق.  محمد  بن  حسين  اصفهانی،  راغب 

دارالعلم.
سبزواری، عبداالعلی 1413ق. مهّذب االحکام، قم، دفتر آيت اهلل سبزواری. ×
سجادی نژاد، سيد احمد. »تعزير و رابطه ی آن با امر به معروف و نهی از منکر«، قواعد  ×

فقه جرايی، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
السيوری )فاضل مقداد(، جمال الدين المقداد بن عبداهلل 1365ش. کنزالعرفان فی فقه  ×

القرآن، تصحيح محمدباقر البهبودی، تهران، المرتضوی.
شاکری گلپايگانی، طوبی، »دعوی قتل فرزند توسط پدر در سياست جنايی مشارکتی«،  ×

ندای صادق، سال 9، ش33، )بهار 1383(.
شهری، غالمرضا و محمد خرازی 1380ش. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی  ×

در زمينه مسايل مدنی، تهران، روزنامه رسمی. 
صادقی تهرانی، محمد. تبصرة الفقها، تهران، اميد فردا. ×
الطائی، يحيی 1381ش. التعزير فی الفقه االسالمی، قم، بوستان کتاب. ×
موسسه  × بيروت،  القرآن،  تفسير  فی  الميزان  1391ق.  محمدحسين  سيد  طباطبائی، 

االعلمی.
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طباطبائی، سيدعلی 1412ق. رياض المسائل، بيروت، دارالهادی. ×سا
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسير القرآن، بيروت، دارالمعرفه. ×
طريحی، فخرالدين 1416ق. مجمع البحرين، تهران، کتابفروشی مرتضوی. ×
طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن 1387ق. المبسوط فی فقه االماميه، تحقيق محمدتقی  ×

کشفی، تهران، مکتبه المرتضويه الحياء و اآلثار الجعفريه.
ـــــــــــ  1390ق/1970 م. النهايه، بيروت، دارالکتب العربی. ×
غالمی، علی، »سازوکارهای اجرای قاعدة »"التعزير لکل من عمل محرم"«، فقه و حقوق  ×

اسالمی، سال 2، ش4، )تابستان 1391(.
فراهيدی، خليل بن احمد 1410ق. کتاب العين، قم، هجرت. ×
قيّم، عبدالنبی 1387ش. فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران، فرهنگ معاصر. ×
کاتوزيان، ناصر 1388ش. حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار. ×
الکاظمی، فاضل الجواد 1387ش. مسالک االفهام الی آيات االحکام، تصحيح عبدالرحيم  ×

العقيق البخشايشی، قم، نويد اسالم.
کلينی، محمدبن يعقوب 1429ق. الکافي، قم، دار الحديث للطباعة و النشر. ×
مجموعه آرای قضايی دادگاه های تجديدنظر استان تهران، تدوين پژوهشکده استخراج  ×

و مطالعات رويه ی قضايی کشور، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه، 1393ش.
محقق داماد ، سيد مصطفی 1367ش. بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران، علوم اسالمی. ×
مصطفوی فرد، حامد، »بازخوانی مفهوم نشوز زن و مرد در قرآن«، فقه اهل بيت، ش69،  ×

)بهار 1391ش(.
دادگاه های  × با  ارتباط  در  ايران  قضايی  رويه  قضائيه 1387ش.  قوة  آموزشی  معاونت 

خانواده، تهران، جنگل.
معاونت حقوقی و توسعه قضايی قوه قضائيه، 1384ش. مجموعه تنقيح شده قوانين   ×

مقررات حقوقی، تهران، روزنامه رسمی.
مکارم شيرازی، ناصر 1368ش. تفسيرنمونه، تهران، دارالکتب االسالميه. ×
موحدی لنکرانی، محمدفاضل 1421ق. تفصيل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة- النکاح ،  ×
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.)(قم، مرکز فقهی ائمه اطهار
موسوی الخمينی، سيد روح اهلل 1407ق. تحريرالوسيله، بيروت، السفاره الجمهوريّه  ×

االسالميه ايرانيه.
مؤمن، رقيه سادات 1392ش. جايگاه و محدودة حقوق جنسی زوجين در فقه اماميه و  ×

 .)(حقوق ايران، تهران، دانشگاه امام صادق
نجفی، محمدحسن، جواهر الکالم فی شرايع االسالم، بيروت، داراالحياءالتراث العربی. ×
هدايت نيا گنجی، فرج اهلل 1385. حقوق مالی زوجه )اجرت المثل، نحله و تعديل  ×

مهريه(، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.


