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چكيده

خانواده کانون مقدسي است که بر عالي ترين عواطف بنا شده است و به لحاظ 
کارکرد، مهم ترين نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ايفاء مي کند، لذا تالش در 
راستاي حفظ و استواري آن، ضرورتي اجتناب ناپذير است. با توجه به ويژگي هاي 
جايگاهي  کانون  اين  در  اصوًال  کيفري  اجراهاي  ضمانت  خانواده،  فرد  به  منحصر 
ندارند. با اين وجود در مواردي که زوج از تأديه ي حقوق زوجه خودداري کند و 
گذشته از سوء معاشرت، تسريح به احسان را نيز نپذيرد، به دليل مغايرت آن با مصالح 
عالي شريعت و آثار منفي اجتماعي آن، مي توان در قبال آن ضمانت هاي کيفري را 
اعمال کرد. يکي از کاستي هاي موجود در اليحه ي حمايت از خانواده، توجه نداشتن 
تهيه کنندگان آن به اين موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تالش براي از بين بردن 

اين خأل ضرورت دارد. 
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ــد اجتماعي و در عين  ــاختار کوچک ترين واح ــواده که به لحاظ س خان
ــت، از يک سو  ــاس هر اجتماع بزرگ اس ــته ي اصلي جامعه و اس حال هس
ــته ترين نقش را در رفع نيازهاي حياتي انسان ايفاء مي کند و از طرف  برجس
ديگر مهم ترين کارکرد را در بقاي جامعه ي انساني و حتي شقاوت و سعادت 
آن بر عهده دارد. اين نهاد در آموزه هاي ديني از منزلت رفيعي برخوردار بوده 
ــمندان را به خود جلب کرده است. تالش در راستاي  و همواره توجه انديش
تثبيت استواري و تعالي پايه هاي آن و بسترسازي براي کارکرد شايسته ي اين 
نهاد مقدس و تدبير و اقدام در جهت جلوگيري از فروپاشي يا به هم خوردن 

تعادل آن از مهم ترين دغدغه هاي متوليان هر جامعه محسوب مي شود.
ــته با تهديدهايي  ــاير بخش هاي جامعه پيوس اين نهاد اجتماعي همانند س
ــايه ي حمايت هاي شايسته  ــت. از اين رو قرار گرفتن آن در س مواجه بوده اس
ــود نوع حمايت،  ــت. با اين وج ــنجيده قانوني ضرورتي انکارناپذير اس و س
واکنش هاي قانوني و چگونگي اعمال آن، از مسائل ظريف و حساسي است که 
ــد در انتخاب آن دقت خاصي مبذول گردد. علت اين ظرافت، ويژگي هاي  باي
خاص اين کانون است که از تمام نهادها و کليه ي عقود و پيمان ها متمايز است. 
بدون ترديد دغدغه ي اصلي تهيه کنندگان اليحه ي حمايت از خانواده، کاستن از 
مشکالت اين بنيان و اتخاذ تدابيري در راستاي اعتال و استواري آن بوده است. 
توجه صاحب نظران به متن پيشنهادي اليحه و بررسي انتقادي آن، که شايسته ي 
قدرداني است، بيشتر بر مواد ارائه شده ي آن متمرکز گرديده و اين اصل مسلم 
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که در آسيب شناسي يک قانون، بايد به خألها و موارد مسکوت نيز توجه شود، 
مغفول مانده است. به نظر مي رسد سکوت مقنن در قبال معلق گذاشتن زوجه 
ــرت و تسريح به احسان به صورت  ــط زوج و خودداري از حسن معاش توس

توأمان، فاقد وجاهت بوده و نيازمند تجديد نظر است.
توضيح بيشتر آنکه، يکي از تهديدهاي به نسبت شايعي که تعادل، شادابي 
ــاي اين کانون را در مخاطره قرار مي دهد کراهت يکي از زوجين يا هر  و بق
ــرعي و قانوني و بعضًا  دو از وضع موجود و خودداري از ايفاي تعهدات ش
سوء استفاده از اختيارات محوله مي باشد. درصورتي که کراهت و بيزاري از 
ــي مي شود و چنانچه از سوي زوجه  ــد با عنوان «شقاق» بررس دو طرف باش
باشد در قالب «عدم تمکين» و «نشوز زن» مطرح مي گردد که بررسي اين دو 

صورت از رسالت اين مقاله خارج است.    
ــتفاده  ــوء اس ــواردي که کراهت و خودداري از انجام وظايف و س در م
ــد، «نشوز مرد»  ــوي زوج باش ــرعي از س از قدرت و اختيارات قانوني و ش
ــري آن موضوع اين مقاله  ــردد که پرداختن به ضمانت هاي کيف مطرح مي گ
ــويم که آيا مي توان گذشته  ــت. به ديگر سخن با اين سؤال مواجه مي ش اس
ــده در قوانين فعلي، از جمله  از ضمانت هاي مدني و راه کارهاي پيش بيني ش
ــوز مرد به  ــروحرج زوجه و طالق قضايي و نظاير آن، در قبال نش اثبات عس
ــل شد؟ اين سؤال زماني اهميت مي يابد که از نگاه  واکنش هاي کيفري متوس
نگارنده، در کارايي و سودمندي ضمانت هاي کيفري در محيط خانواده ترديد 

جدي وجود دارد. 
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ــت از: علي رغم ترديد در کارايي سا فرضيه ي منظور در اين مقاله عبارت اس

ضمانت هاي کيفري در کانون خانواده جرم انگاري نشوز مرد ضروري است. در 
اين مقاله تالش مي شود ضمن بازنگري جايگاه و کارايي ضمانت هاي کيفري 
در کانون خانواده ضرورت مباني عقلي و نقلي و نيز موارد جرم انگاري نشوز 
زوج بررسي شود. بر اين اساس مطالب منظور در سه گفتار زير مطرح مي گردد:

۱) ويژگي هاي کانون خانواده و خصوصيات ضمانت هاي کيفري 
ــعادت جوامع،  ــتگاري و س ــر به نقش بنيادين کانون خانواده در رس نظ
گذشته از آموزه هاي ديني، بخش وسيعي از آراء، مقررات و تالش هاي بشري 
نيز به اين نهاد مهم معطوف گرديده است. اگرچه در عمل اين تالش ها گاهي 
از اعتدال خارج و به افراط و تفريط گراييده است، لکن همه ي آنها رسالت 
خود را خدمت به تشکيل، حفظ، تقويت و تثبيت اين کانون گرم دانسته اند. 
از نظر حقوقي نيز بندهاي ۱ و ۲ ماده ي ۱۶ اعالميه ي حقوق بشر، خانواده را 
رکن  اساسي جامعه و آن را مستحق حمايت در جامعه و دولت دانسته است. 
ــي نيز ضمن اشاره به جايگاه بنيادي خانواده، رويکرد  اصل دهم قانون اساس
همه ي قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوطه را الزامًا در جهت تسهيل 
ــداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر  و تشکيل خانواده، پاس
پايه ي حقوق و اخالق اسالمي دانسته است. از سوي ديگر اين نهاد مقدس 
ــت. اينک اين  ــددي از درون و برون مواجه اس ــل با تهديدهاي متع در عم
ــؤال مطرح مي شود آيا مي توان با به کارگيري ابزارهاي کيفري در راستاي  س
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ــتاد مطهري بنياني است که بر  حفظ و اعتدال کانون خانواده، که به تعبير اس
اساس عواطف بنا شده است (مطهري۱۳۵۷: ۲۷۸) و به تعبير شادروان دکتر کي نيا 
خانواده کانون صميمي ترين روابط است و کانون خانواده آموزشگاه مقدس 

محبت است (کي نيا  ۱۳۷۰: ۶۰۲ ـ ۶۰۰)، اقدام کرد.
ــتلزم واکاوي ويژگي هاي کانون خانواده و نيز  ــؤال مس ــخ به اين س پاس

ابزارهاي کيفري و سنخيت آن دو است که در اين گفتار بررسي مي شود.

۱ ـ ۱) ويژگي هاي کانون خانواده
اگرچه نهادها، پيمان ها و قراردادهاي اجتماعي جملگي در پاسخ به نيازهاي 
بشر تأسيس يا تدوين شده اند و در ساختار، اهداف و کارکرد وجوه مشترکي 
ــد، لکن به دليل ويژگي هاي ظريف و دقيق کانون خانواده ارائه ي هرگونه  دارن

راه کار مستلزم شناخت آن و توجه به حساسيت هاي خاص آن است.
الف ـ استواري کانون خانواده بر علقه و عاطفه ي طبيعي

خانواده بر اساس قدرت انسان در انتخاب آن به خانواده ي اصلي و شخصي 
تقسيم مي شود. خانواده ي اصلي کانوني است که طفل در آن متولد مي شود و 
ــت که هرگز با اراده آن را انتخاب  محيطي اجتناب ناپذير و حتمي براي او اس
نکرده است (فرجاد۱۳۷۲: ۴۵)، زيرا انتخاب، فرع بر وجود اراده است و درباره ي 

کودک، اين امر سالبه به انتفاي موضوع است (کي نيا ۱۳۷۰: ۶۰۴). 
ــرار دارد و منظور ما در  ــخصي ق در مقابل خانواده ي اصلي، خانواده ي ش
بررسي ويژگي هاي خانواده در اين قسمت، قسم اخير از خانواده است. خانواده ي 
ــخصي برعکس خانواده ي اصلي کانوني است که شخص بنابر اراده ي خود  ش
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همدلي، ذوق همدمي، گريز از انزوا، ميل به بقا و ابديت بخشيدن به هستي خود، 
احساس سازندگي، و خالقيت در همسرگزيني دانسته اند (همان: ۷۵۵).   

از منظر قرآن کريم فلسفه ي اصلي چنين کانوني، ايجاد آرامش و سکون 
به عنوان بستر اوليه ي کليه ي تعالي و تکامل هاي بشري است. استاد مطهري 
ــاني که پيوند دهنده ي زوجين را منحصراً طمع و شهوت  ضمن انتقاد از کس
ــاي زن و مرد را از  ــته اند، تفاوت ه ــتخدام و بهره برداري دانس و يا حس اس
عجيب ترين شاهکارهاي خلقت و درس توحيد و خداشناسي معرفي کرده و 

در بيان منشأ تشکيل خانواده ي شخصي مي نويسد: 
قانون خلقت، زن و مرد را طالب و عالقه مند به يکديگر قرار داده است، اما نه 
از نوع عالقه اي که به اشياء دارند. عالقه اي که انسان به اشياء دارد از خودخواهي 
او ناشي مي شود؛ يعني انسان اشياء را براي خود مي خواهد، به چشم ابزار به آنها 
نگاه مي کند، مي خواهد آنها را فداي خود و آسايش خود کند اما عالقه ي زوجيت 
به اين شکل است که هر يک از آنها سعادت و آسايش ديگري را مي خواهد و از 

گذشت و فداکاري درباره ي ديگري لذت مي برد (مطهري، همان: ۱۷۹).

ايشان در طبيعي دانستن اين کانون مي افزايد: 
اساس و زيربناي خانواده ي شخصي يک علقه ي طبيعي است نه قراردادي. 
ــن پيمان با همه ي پيمان هاي اجتماعي، از قبيل بيع، اجاره و ... اين تفاوت را  اي
ــله قراردادهاي اجتماعي هستند و طبيعت و غريزه   دارد که آنها صرفًا يک سلس

در آنها دخالت ندارد. 
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به تعبير استاد شهيد مطهري پيماني که اساسش بر محبت و يگانگي است 
ــت. با زور و اجبار  ــکاري و رفاقت. اصوًال قابل اجبار و الزام نيس ــه بر هم ن
ــاخت که با يکديگر همکاري کنند و پيمان  قانوني مي توان دو نفر را ملزم س
همکاري خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند اما ممکن نيست با زور و 
ــت داشته باشند، نسبت  اجبار قانوني دو نفر را وادار کرد که يکديگر را دوس
به هم صميميت داشته باشند و براي يکديگر فداکاري کنند و هر کدام از آنها 

سعادت ديگري را سعادت خود بداند (همان: ۲۸۳).
ــخصي، تشکيل  در مجموع با توجه به ماهيت انتخابي بودن خانواده ي ش
ــت دو نفر  ــود. چه آنکه، ممکن اس و بقاي آن با الزام و اجبار محقق نمي ش
ــار به زيستن در کنار يکديگر وادار کرد لکن هرگز نمي توان آن دو  را با فش
ــاخت. لذا به عنوان يک اصل کلي مي توان  ــار به يکي شدن ملزم س را با فش
ضمانت هاي کيفري را با خانواده ي شخصي بيگانه دانست و لزوم مکانيزم هاي 
ــد. پذيرش امر طالق در اسالم نيز  ــکيل و بقاي آن متذکر ش ديگر را در تش
مؤيد اين واقعيت است که حفظ کانون مقدس خانواده با زور متصور نيست؛ 
زيرا توسل به قدرت قانون و بهره گيري از ابزار کيفر کانون متشکل بر اساس 
ــم تبديل مي کند؛  محبت و مودت را به زندان جان  گدازي براي روح و جس
زنداني که اعضاي آن در بند و فضاي آن محيط تنفرآميزي است که هيچ يک 
ــد. به طور قطع چنين امري  از اعضا قادر به ايفاي نقش طبيعي خود نمي باش

مطلوب شارع نبوده و با مقاصد عالي شريعت سازگار نيست.
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ديگر ويژگي حاکم بر کانون خانواده صبغه ي خصوصي آن است. وجود 
چنين خصوصيتي، موجب مصونيت اين کانون مقدس از مداخله ي بيگانگان 
به ويژه قواي عمومي است. مي توان عالي ترين تدبير در اين راستا را در قرآن 
ــاهده کرد زيرا حتي در صورت بروز کراهت و بيزاري و اختالف  کريم مش
ــقاق در  ــقاق يا خطر ش از هر دو طرف، يعني زوج و زوجه، که اصطالحًا ش
ميان است، خداوند متعال دستور به گرفتن حکم مي کند لکن هر حکمي را 
نمي پذيرد بلکه «حکمًا من اهله و حکمًا من اهلها» (نساء: ۳۵) را تجويز مي کند. 
ضرورت اينکه حکم از اهل و خاندان آنها باشد بيانگر تأکيد خاص بر مستور 

ماندن و پوشاندن مسائل داخلي اين محيط خصوصي است.
ــاره شد مطابق اصل دهم قانون اساسي، رويکرد همه ي  همان گونه که اش
ــت خانواده و استواري روابط آن  ــتاي پاسداري از قداس قوانين بايد در راس
ــي از ادله ي  ــي، در جرائم عمومي نيز يک ــه ي همين ويژگ ــد. با مالحظ باش
ــت  ــت بودن برخي از جرائم مالحظات خانوادگي و حيثيتي  اس قابل گذش
(آخوندي ۱۳۶۷: ۱۱۵). کما اينکه مقنن در مواردي روابط خانوادگي را از معاذير 
ــته است. مبناي اين مالحظات  قانوني معاف کننده۱ و يا تخفيف  دهنده۲ دانس
ــته و با  ــواکننده داش ــت که ضمانت هاي کيفري، که نوعًا ويژگي رس آن اس
خفت و خواري مالزمه دارند، حتي در جرائم عمومي نيز بايد حرمت کانون 

۱  ـ   ماده ۱۲۴ قانون کيفر همگاني مصوب ۱۳۰۴
۲  ـ   ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسالمي مصوب ۱۳۷۰
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ــاس به نظر مي رسد مداخله ي  خصوصي خانواده را رعايت کنند. بر اين اس
قواي عمومي در روابط خانواده با ويژگي ياد شده در تعارض است و صرفًا 

بايد به موارد اجتناب ناپذير و ضروري محدود شود. 

۱ ـ ۲) ويژگي هاي ضمانت هاي کيفري
ــتي اجرا  ــاي اجتماعي زماني مؤثر و مفيدند که به درس ــود و پيمان ه عق
شوند. بديهي است اجراي هر پيمان مستلزم ابزارهاي مناسبي است که از آن 
به عنوان ضمانت اجرا ياد مي شود. اين ضمانت اجرا در واقع قواعد اجتماعي 
را تأييد و تأکيد و موجبات تقدس آنها را فراهم مي کند (برول، هانري و همکاران 
۱۳۷۱: ۶۶) اين ضمانت ها ممکن است اخالقي، اداري، کيفري و يا مدني باشد.

ــديدترين  ــاي اجرايي مختلف، ضمانت هاي کيفري ش در ميان ضمانت ه
ــار را دارا بوده، از حيث نوع، ضرورت و چگونگي اعمال  ــه ي الزام و اجب درج
همواره در معرض نقد انديشمندان قرار داشته اند (پرادل۱۳۷۳: ۶۶ و محسني ۱۳۷۵: ۱۳).
ــود و خواه بر اساس اهداف نويني  ــنتي اجرا ش مجازات خواه با اهداف س
ــواکنندگي  ــت. رس اعمال گردد آثار و ويژگي هاي خاص خود را خواهد داش
ويژگي بسياري از کيفرهاست. به تعبير بکاريا رسوايي نشانه ي سرزنش عمومي 
ــت که بزهکار را از تأييد همشهريان و اعتماد ميهن و احساس برادري که  اس

پديد آورنده ي زندگي اجتماعي است، محروم مي دارد (بکاريا ۱۳۷۷: ۸۲). 
مجازات ها گذشته از خاصيت رسواکنندگي و مالزمه با خفت و خواري 
ــته، از هر نوعي  ــياري از موارد با رنج و عذاب همراه اند. از اين گذش در بس
ــز تحت تأثير قرار  ــکار، در عمل اطرافيان او را ني ــند، عالوه بر بزه ــه باش ک
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ــي زندگي اجتماعي سا ــير طبيع ــي روال عادي يک زندگي بلکه مس داده و حت

ــا در مواردي به يک بحران براي نظام هاي حاکم  را تغيير مي دهند و چه بس
ــل به  ــوند. با اين وجود، علي رغم ناگزيري حکومت ها در توس تبديل مي ش
ــته است. بدين جهت  آن همواره در کارکرد اين ضمانت ها ترديد وجود داش
تدابير غيرکيفري به ويژه سياست هاي پيشگيرانه به سرعت خود را بر تدابير 
صرفًا کيفري تحميل مي کنند. از سوي ديگر اعمال کيفر به اقتدار حکومت ها 
و قواي عمومي مربوط مي شود و حکومت ها از آن به عنوان ابزاري در حفظ 
ــد، به عنوان  نظم عمومي کمک مي گيرند. با اين خصوصيات به نظر مي رس
يک اصل اوليه، مي توان ضمانت هاي کيفري در کانون خانواده را فاقد جايگاه 
دانست. چه آنکه مطابق موازين حقوقي بايد، جز در موارد ضروري، از ورود 
قواي عمومي، که ذاتًا مداخله گرند، در نهادهاي خصوصي ممانعت کرد، زيرا 
ورود قواي عمومي قداست خانواده را مخدوش کرده و مطابق پژوهش هاي 
ــي شدن آن مي شود (علي آبادي  ــاز متالش به عمل آمده در عمل اغلب زمينه س
ــري در محيط خانواده مي تواند  ــا اينکه ضمانت هاي کيف ۱۳۸۹: ۱۰۵ ـ ۹۰). کم
ــديد کند و فرا خواندن يکي از  حس تنفر، کينه و انتقام را در اعضاي آن تش
ــوي ديگري به دادگاه نتيجه اي جز نابودي اصل کانون  اعضاي خانواده از س

خانواده را به دنبال نخواهد داشت.
ــده، نگارنده معتقد است در موارد خاصي  علي رغم اصل اوليه ي ياد ش
ــتاي صيانت از  ــوان آخرين حربه (آخر الدواءالکي) در راس مي توان به عن
ــد و مقررات حاکم بر آن به  ــداري از قواع اصل جايگاه خانواده و نيز پاس
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ــل شد. به عنوان نمونه، تدليس در نکاح از آنجا  ضمانت هاي کيفري متوس
ــات  ــت اين بنيان مبتني بر صداقت و عواطف را تهديد و احساس که قداس
ــالمت برخالف واقع براي  ديگري را جريحه دار مي کند، صدور گواهي س
ــردفـتران  ــت خانواده را تهديد مي کند، يا تخلفات س ازدواج چون بهداش
ــوهردار به دليـل مـسائل انساني و  نـظير تزويج دختران نابالغ و يا زنان ش

اخالقي قابل جرم انگاري است. 
ــود و در  ــته ش ــد بايد به ديده ي ترديد به آن نگريس آنـچه به نظر مي رس
ــل آيدبه کارگيري ضمانت هاي کيفري در  جرم انگاري آن تجديد نظر به عم
ــام تکاليف محوله نظير جرم ترک انفاق  ــتاي وادار کردن زوجين به انج راس
ــت، جرائم مربوط به  ــودداري از تکاليف مربوط به حضان ــرد، جرم خ در م
ــردن طفل، و نظاير آن  ــته ي فرزندان، و اموري چون رها ک نگهداري شايس
ــتقلي مي طلبد. در مقابل به نظر مي رسد  ــد که احصاء آن پژوهش مس مي باش
اموري چون خشونت خانوادگي و نيز نشوز مرد، با شرايطي که بيان خواهد 
شد، مستلزم جرم انگاري است. نظر به اينکه رسالت اصلي اين مقاله، بررسي 
ــت از ارزيابي عملکرد مقنن در خصوص  ــوز زوج اس لزوم جرم انگاري نش
ضمانت هاي کيفري در ساير رفتارها در محيط خانواده خودداري و در گفتار 

بعدي نشوز زوج و شرايط تحقق آن بررسي مي شود.
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ــواده از ويژگي هايي  ــد، کانون خان همان طور که در گفتار اول مطرح ش
برخوردار است که ايجاد و بقاي آن با الزام و اجبار کيفري سنخيت ندارد. به 
عبارت ديگر اصل اوليه ي راه نيافتن ضمانت هاي کيفري به اين بنيان مبتني بر 
عواطف است. با اين وجود، در مواردي بنا به ضرورت از اصل اوليه عدول 
مي شود. به اعتقاد نگارنده يکي از موارد لزوم جرم انگاري، نشوز زوج است. 
در اين گفتار، ابتدا مفهوم نشوز و صور آن بررسي و سپس به چگونگي 

تحقق نشوز زوج اشاره مي شود. 

۲ ـ ۱) مفهوم نشوز و صور آن
ــوز در اين بند  ــنايي با مفهوم لغوي و اصطالحي نش نظر به ضرورت آش

ابتدا به مفهوم آن سپس به صور مختلف آن اشاره مي شود.

٢ ـ ١ ـ ١) مفهوم نشوز
الف ـ مفهوم لغوي

نشوز در لغت به معني برجسته شدن، بلند شدن از جاي خود، برآمدگي 
ــرکش شدن و جفا کردن  ــرپيچي کردن، نافرمان و س پيدا کردن، امتناع و س
آمده است. مؤلف لسان العرب در ذيل نشوز مي نويسد: «اشرف علي نشز من 
ــمتي از آيه (وإذا قيل  األرض و ما هو ارتفع و ظهر». وي در ادامه با ذکر قس
انشزو فانشزوا) مي افزايد: «إنشزو أي قوموا الي الصالة أو قضاء حاجة أو شهادة 
فانشزوا» (ابن منظور ۱۴۰۸: ۱۴۳)؛ يعني اگر گفته شود براي اداي فريضه يا قضاء 
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حاجت مؤمن و اداي شهادت بپا خيزيد، برخيزيد همـچنين ايشان در ادامه با 
اشاره به آيه (و انظر إلي العظام کيف ننشزها ثم نکسوها لحمًا) مي نويسد: «يعني 
برخي را روي برخي ديگر از اعضاء بلند مي کنيم و در پايان با شاهد آوردن 
ــتن و طلب نافرماني  ــوز زن و مرد از آن به کراهت داش آيات مربوط به نش
ــتعصاء) بر همسر ياد مي کند» (همان). گويا يکي از زوجين که از ديگري  (اس
کراهت دارد، با بلند شدن از جاي خود در مقام عدم انقياد و سرکشي از انجام 

وظايف و خودداري از تمکين بر مي آيد.
ــته و نشوز زوجه را  ــز» را مکان مرتفع در زمين دانس در مفردات نيز «نش
بغض وي نسبت به شوهر و سرپيچي از اطاعت او و دل کندن از او دانسته 
است (راغب اصفهاني۱۴۰۴: ۴۹۳). به هرحال به نظر مي رسد در مفهوم نشوز نوعي 

استعالء و ايستادگي و موضع گيري منفي و امتناع و سرپيچي نهفته است.
ب) مفهوم اصطالحي

مفهوم اصطالحي نشوز فاصله ي چنداني از مفهوم لغوي آن ندارد. در اين 
ــتا مؤلف ترمينولوژي حقوق نشوز را حالت ناشز بودن زوج و يا ناشزه  راس
بودن زوجه دانسته و در تبيين مفهوم اصطالحي ناشز مي نويسد: «شوهري که 
ــي از نکاح را که براي زوجه حاصل شده، ايفاء نکند ناشز است  حقوق ناش
ــوه و حسن سلوک» (جعفري  ــت از دادن نفقه و کس و اين حقوق عبارت اس
لنگرودي۱۳۷۲: ۷۰۶). صاحب جواهر نيز در مفهوم اصطالحي نشوز آن را خروج 
هر يک از زوجين از اطاعت ديگري و انقيادي مي داند که بر عهده ي هر يک  
نسبت به ديگري واجب است (نجفي: ج۳۱، ص۲۰۰). در مسالک االفهام نيز نشوز 
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واجب است اطالق گرديده است (جبعي العاملي۱۴۲۵: ۳۵۵).
با الهام از مفهوم لغوي و اصطالحي فوق مي توان نشوز را خودداري هر يک 
از زوجين از تأديه ي حقوق واجب طرف ديگر بدون وجود مانع شرعي دانست. 
ويژگي اصلي اين خودداري کراهت، نافرماني، عصيان آگاهانه و عامدانه است. 
نقطه ي مقابل نشوز تمکين و در واقع پذيرش حقوق طرف مقابل و تالش در 
ــت. بر اين اساس منظور از نشوز زوج کراهت او از زندگي  جهت اداي آن اس
با زوجه و امتناع از حسن معاشرت به معناي عام و خودداري از قسم و مواقعه 

به معني خاص است که در قسمت دوم بررسي مي شود.

٢ ـ ١ ـ ٢) صور نشوز 
وجود کراهت و سرپيچي از انجام تکاليف محوله در خانواده ي شخصي  

به صور زير متصور است.
الف  ـ کراهت و نافرماني در زوج و زوجه

ــوز  ــه بر عصيان و نافرماني زوج و زوجه در قبال يکديگر نيز نش اگرچ
ــوز منهما» ياد مي شود،  اطالق گرديده و در متون فقهي از آن با واژه ي «والنش
ــت که از چنين  ــب تر آن اس ــد با الهام از قرآن کريم مناس لکن به نظر مي رس
ــوز يکي از طرفين در مقابل ديگري  ــقاق ياد شود؛ زيرا در نش صورتي به ش
ــقاق هر يک از زوجين اصطالحًا شق  ــتادگي مي کند در حالي که در ش ايس
عصا کرده و به تفرقه و جدايي مي گرايند. به هر حال قرآن کريم در صورت 
ــاني که خوف را به معني  ــم و آگاهي از تفرقه ي زوجين (مطابق نظر کس عل
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علم دانسته اند) و يا در صورت خوف از استمرار در شقاق مطابق نظر برخي 
ــوي  به نقل از صاحب جواهر کاربردي ترين روش را انتخاب دو حکم از س
حاکم اسالمي دانسته اند که چنانچه خواهان اصالح باشند خداوند نيز اين امر 

را مطابق آيه ي ۳۵ سوره ي نساء محقق خواهد کرد (نجفي:۲۱۱). 
تدبير ياد شده آثار مثبت و لطافت عجيبي دارد؛ زيرا در محکمه ي صلح 
ــر  ــرار زوجين محفوظ مانده، حکم ها بدون هزينه و از س ــاوندي اس خويش
دلسوزي خاص و در راستاي اصالح تالش مي کنند و فضاي چنين حکميتي 
مملو از عواطف بوده و در مجموع هيچ يک از ويژگي هاي نامطلوب محاکم 

قضايي را ندارد (مکارم شيرازي۱۳۶۴: ج۳، ص۳۷۷).  
ب) نشوز زوجه

هرگاه کراهت و سرپيچي از سوي زوجه باشد خداوند مي فرمايد: «والالتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن...» (نساء: ۳۴).

ــوز زوجه به ترتيب وعظ و  ــود در قبال نش همان گونه که مالحظه مي ش
ــت.  ــتر و در نهايت تنبيه بدني مقرر گرديده اس اندرز، فاصله گرفتن در بس
ــيرازي، همان: ۳۷۳) و  ــدود و ثغور زدن (مکارم ش ــارض تنبيه با کرامت زن، ح تع
اينکه آيا زدن تعزير است يا نوعي نوازش و اظهار محبت و در صورت تعزير 
بودن اجراي آن بر عهده ي زوج است يا نظير ساير تعزيرات بر عهده ي حاکم 
است (محقق داماد ۱۳۸۴: ۲۱؛ موسوي  بجنوردي ۱۳۶۸: ۳۰۶) مباحث مهمي است که از 

رسالت اين مقاله خارج و پژوهش مستقلي را مي طلبد. 
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سومين صورت از صور نشوز حالتي است که مرد از انجام وظايف محوله 
خودداري و اصطالحًا ناشز مي شود. تا کنون به نشوز زوج، که موضوع اصلي 
ــکيل مي دهد، از منظر کيفري کمتر توجه شده است. با عنايت به  مقاله را تش
ــت خانواده و لزوم حفظ آن، در اولين گام در قبال نشوز زوج موضوع  قداس
ــال در قرآن کريم  ــت. خداوند متع ــح و ترغيب به آن مطرح گرديده اس صل
ــوزاً أو اعراضًا فال جناح عليهما أن  ــرأة خافت من بعلها نش ــد: «وإن ام مي فرماي
ــاس کند  ــاء: ۱۲۸)؛ يعني هرگاه زني احس يصلحا بينهما صلحًا و الصلح خير» (نس
که شوهرش بناي سرکشي و اعراض دارد، مانعي ندارد که براي حفظ حريم 
زوجيت از پاره اي از حقوق خود صرف نظر کند و با هم صلح نمايند به هر 
حال صلح کردن بهتر است. در ادامه ضمن اشاره به ريشه ي نزاع ها مي فرمايد: 
«مردم طبق غريزه و حب ذات گرفتار بخل هستند و هر کس سعي مي کند تمام 

حقوق خود را دريافت کند و همين مسئله منشأ نزاع ها و اختالفات است». 
در اهليت صلح به ويژه در کانون خانواده ترديدي نيست. اگرچه به تعبير 
استاد مطهري صلح و سازش که بايد در زندگي زناشويي حاکم باشد با صلح 
ــايه و دو دولت برقرار  ــريک، دو همس ــازش که ميان دو همکار، دو ش و س
باشد تفاوت بسيار دارد. در اينجا صلح و سازش نظير صلح و سازشي است 
ــد. در واقع نوعي اتحاد و  که ميان پدران و مادران با فرزندان بايد برقرار باش

يگانگي و آميخته شدن روح ها  با هم (مطهري، همان: ۲۹۷).
مسـلمًا در برخي از صور نشوز مرد امکان صلح نيست و کانون خانواده 
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با چنان بحراني مواجه مي شود که آثار منفي آن صبغه ي عمومي و اجتماعي 
ــاير تدابير به ويژه تدابير کيفري مطرح  ــت که بررسي س پيدا مي کند. اينجاس

مي شود. در ادامه شرايط تحقق نشوز زوج بررسي مي شود. 

 ۲ ـ ۲) شرايط تحقق نشوز در زوج
ــده دار تکاليفي نيز  ــان ها در کنار حقوقي که دارند، عه ــت انس بديهي اس
ــتند. در کانون خانواده نيز هر يک از زوجين در عين دارا بودن حقوقي  هس
ــئول انجام تکاليفي نيز هستند که امتناع از انجام دادن  نسبت به يکديگر مس
ــوز مي شود. حال اين سؤال مطرح  است که منظور از  آنها موجب تحقق نش
ــوز زوج چيست؟ آيا نشوز زوج در مقابل تمکين خاص زوجه به همان  نش
قسم و مواقعه منصرف است يا قلمرو گسترده تري داشته و نظير تمکين عام، 
ــامل مي شود. در  تخلف از کليه ي تکاليف خاص و عام در قبال زوجه را ش
اين قسمت مهم ترين تکاليف زوج در قبال زوجه به اختصار بررسي شده و 

در پايان مالک نشوز زوج معرفي مي شود.

٢ ـ ٢ ـ ١) تکاليف کلي و زيربنايي زوج
اساسي ترين و زيربنايي ترين تکاليف زوج در قبال زوجه عبارت اند از:

الف ـ معاشرت به شيوه ي نيکو و پسنديده
عالي ترين و در عين حال زيباترين دستوري که خداوند متعال در خصوص 
ــرت به معروف است. در اين  ــرت زوج با همسرش مقرر داشته، معاش معاش
راستا در قرآن کريم آمده است: «وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسي أن 



۲۳۶

فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 

۱۳
۸۹

ن  
ستا

تاب
  / 

۴۸
ره 

شما
م / 

ده
واز

ل د
تکرهوا شيئًا و يجعل اهللا فيه خيراً کثيراً» (نساء: ۱۹). توصيه بلکه امر به معاشرت سا

ــوره ي بقره آيه ي ۲۲۸ به صورت  ــوره ي طالق آيه ي ۶۰ و س به معروف در س
مستقيم و در آيات متعدد ديگري (چون طالق آيه ي ۶ و بقره آيه ي ۲۳۷) آمده 
است. معروف را مي توان رفتاري دانست که فطرت انسان ها مي پذيرد و عقل 
و نقل بر آن صحه مي گذارد. به تعبير مرحوم عالمه طباطبايي معروف چيزي 
است که متضمن هدايت عقل و حکم شرع و فضيلت و محاسن خلق نيکو و 

سنت هاي حسنه در آداب است (طباطبايي، همان: ج۴، ص۲۷۳).
توصيه به معاشرت نيکو با همسران، گذشته از قرآن کريم در سنت قولي و عملي 
معصومين نيز جايگاه ويژه اي دارد. به عنوان نمونه، پيامبر اکرم 6مي فرمايند: 
«برادرم جبرئيل به من خبر داد و همواره سفارش زنان را مي کرد تا آنجا که گمان 
ــت که به زنش اف بگويد، شما زنان را به عنوان  ــوهر جايز نيس کردم براي ش
امانت الهي گرفته ايد» (نوري: ۲۵۲) و مطابق فرموده ي پيامبر 6نشستن مرد در 
کنار همسرش نزد خداوند دوست  داشتني تر است از اعتکاف در مسجد (ري 
شهري: ۲۸۷) اميرالمؤمنين امام علي 7 نيز با اين مقدمه که زنان در دست شما 
امانت اند مي فرمايند: «بر آنان سخت نگيريد و بالتکليفشان نگذاريد» (انصاريان 

 .(۲۷۱ :۱۳۷۹
با اين آيات و روايات  نوراني که به عنوان نمونه ارائه شد، به راستي چه 

حجتي براي مردان نسبت به سوء معاشرت با زنان باقي مي ماند؟
ب ـ تسريح و مفارقت به شيوه ي نيکو و پسنده

بر اساس آموزه هاي ديني همان گونه که مرد مکلف است در نگه داري زن 
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به معروف رفتار کند (امساک به معروف) وظيفه دارد در صورت اجتناب ناپذير 
بودن مفارقت و ضرورت جدايي در گسستن  اين پيمان مقدس نيز به شيوه ي 
زيبا و پسنديده اي عمل کند. اهميت اين مطلب تا حدي است که قرآن کريم 
آن را در قالب عبارات مختلفي از جمله تسريح به احسان (بقره: ۲۲۹) فارقوهن 
ــرحوهن بالمعروف (بقره: ۲۳) تأکيد کرده است. همچنين  بمعروف (طالق: ۲) و س
ــداري اجباري زنان به قصد اذيت و آزار يا تعدي  به حقوق آنها نهي  از نگه 

شده است (بقره: ۲۳۱). 
ــان اين نتيجه حاصل  ــريح به احس ــاک به معروف و تس از مجموع امس
ــود که احدي مجاز نيست همسرش را در شرايط غير انساني و توأم با  مي ش
سوء معاشرت نگه دارد. کما اينکه نمي تواند او را معلق و  بالتکليف رها کند.

٢ ـ ٢ ـ ٢) ساير تکاليف زوج 
در سايه ي معاشرت پسنديده زوج موظف است تکاليف محوله ي شرعي 
ــته  و قانوني خود را انجام دهد. مهم ترين تکاليفي که بر عهده ي زوج گذاش
شده است عبارت اند از: پرداخت نفقه، گشايش در زندگي، تالش و معاضدت 
ــييد مباني خانواده، انجام دادن وظايف خاص زوجيت از جمله قسم،  در تش

مواقعه، رعايت شئون زوجه و مالحظه شرايط و وضعيت وي و... .
ــده و ضمانت هاي خاص  ــي هر يک از تکاليف ياد ش به طور حتم بررس
ــت. با اين حال مقنن تنها ترک انفاق   هر يک، از عهده ي يک مقاله خارج اس
ــالمي جرم انگاري کرده است، در حالي  را در ماده ي  ۶۴۲ قانون مجازات اس
ــگاري ندارد و در اين  ــه نظر نگارنده، صرف ترک انفاق قابليت جرم ان که ب
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ــراه با خودداري از طالق را جرم انگاري  تأديه ي مخارج ضروري زوجه هم
کرده بود، موجه تر است. مقنن به تکليف زوج نسبت به بيتوته و قسم که در 
صورت تعدد زوجات نوعي افراز از حيث جيره و جامه و بيتوته است توجه 
ــت (جعفري لنگرودي ۱۳۷۲: ۵۴۴) لکن در متون فقهي در صورت تعدد  نکرده اس
زوجات، رعايت قسم در خصوص بيتوته به عنوان يک امر واجب محسوب 
گرديده است و اين حق در مورد توجه کردن، انفاق و گشاده رويي با زوجات 
ــت (خميني۱۴۰۳: ج ۳,۲ و۲۷۲). در مورد بيتوته، بنا بر  ــتحب شمرده شده اس مس
ــرش را به  ــت که زوج، همس نظر حضرت امام، مقدار الزم در بيتوته آن اس
صورت معلق که نه صاحب شوهر و نه مطلقه باشد رها نکند (همان) و عرفًا 
معاشرت به معروف کند. در اين قسمت از مقاله، به حق الوطئ يا مواقعه يکي 
ــي  ــتلزم بازخواني اساس از تکاليف زوج در قبال زوجه و به نظر نگارنده مس

است، بررسي مي شود. 
ــه زوج حق ندارد بيش از  ــت ک تتبع در متون فقهي بيانگر اين تأکيد اس

چهار ماه آميزش جنسي با همسرش را ترک کند (محقق حلي ۱۴۰۳: ۲۷۰).
با عنايت به تعارض مسلم اين نظر با خطابات قرآني از جمله و «عاشروهن 

بالمعروف» که قبًال اشاره شده، ذکر چند نکته ضروري است. 
نکته ي اول, اصوًال اموري چون حقوق جنسي، جزء حقوق طبيعي افراد 
و ملصق به ذات است و بر حسب  سن، نژاد و شرايط متفاوت است. حقوق 
ــد و خواه در ظرف  ــي افراد خواه به صورت فردي و تک محوري باش طبيع
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طرفين محقق شود، جعل آن از سوي شارع امکان پذير نيست. فلسفه ي ورود 
ــير  ــي جلوگيري از تعدي به آن و هدايت آن در مس ــارع در چنين حقوق ش
ــارع معين کند که افراد کي و به چه ميزان  ــت ش ــت. متصور نيس صحيح اس
ــاس احاديثي  ــي و مانند آن نياز پيدا کنند. بر اين اس به آب، غذا، امور جنس
ــي زوجه را محدود به يک بار در چهار ماه بکند، گذشته از  که حقوق جنس
ــر بالمعروف دارند معارض  مخالفت با عقل، با صريح آياتي که امر به تعاش
ــدن احاديث فوق با فرامين قرآني  ــت. در اين صورت، پس از عرضه ش اس
قادر به مقاومت نيست. به عالوه چگونه ممکن است در خصوص يک حق 
ــبت به زوج قائل به «يغدو و يروح» شد و براي   طرف  ــترک نس طبيعي مش

مقابل محدوديت نسبتًا طوالني مقرر داشت.  
نکته ي دوم, تصور اين فرض بعيد نيست در جامعه اي که مردان به خاطر 
ــادي را در خدمت جامعه  ــر جهاد، بايد وقت زي ــح اهم اجتماعي نظي مصال
ــافرت و مانند آن  ــند، يا به خاطر ضرورت هاي اجتماعي حاکم نظير مس باش
ــارع مقدس با تحديد اين حق طبيعي  ــي از زمان را در خانه نيستند. ش بخش
به طور موقت، مصلحت اجتماع را بر مصلحت فردي ترجيح داده که در اين 
صورت، تحديد ياد شده مخصوص برهه ي خاصي از زمان بوده است و در 

شرايط عادي الزام  آور نخواهد بود.  
نکته ي سوم, تحديد حق جنسي زوجه به چهار ماه، در جامعه ي مردساالر 
آن روز با عدالت سازگار بوده است چه نگاه به زن، نگاه کاال گونه اي بوده که 
به خواسته ها و توانايي هاي او توجه نمي شده است تا جايي  که برخي علوم 
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ــته و حتي ائمه :بر  ــرايطي پذيرش اجتماعي داش خاصي که در چنين ش
اساس پذيرش اجتماعي حکم به آن مي کنند؛ را به همه ي زمان ها تعميم داد.  
ــتند قرآني تحديد حق به چهار ماه،  ــد مس نکته ي چهارم, به نظر مي رس
آيات مربوط به ايالء باشد که بر اساس يک فرهنگ جاهلي شوهر در صورت 
تنفر از زن به همبستر نشدن با او سوگند ياد مي کرد. اسالم با تحديد اثر آن 
ــتمرار چنين وضعي  ايالء به چهار ماه و حکم طالق پس از آن راضي به اس

نشده است (مکارم ۱۳۶۲: ۱۰۳). 
ــت چرا به آياتي که رابطه ي جنسي را پس از تطهير  ــؤال اين اس  حال س
ــل  ــبيه مزرعه اي براي تداوم نس زوجه، تجويز مي کند (بقره: ۲۲۲) و زنان را ش
بشر دانسته که مردان هر زمان که بخواهند وارد مي شوند (بقره: ۲۲۳) و جالب 
ــعادت و سرمايه اخروي (قدموا النفسکم)  ــاز س آنکه آن را به عنوان زمينه  س
دانسته است، توجه نمي شود. با اين توضــيح که اگر چنين زمينه اي براي مرد 
محقق است، آيا مي توان زوجه را از چنين حقي با چنان آثار معنوي محدود 

يا ممنوع ساخت. 
نکته ي پنجم, صرف نظر از احکام فرعي مخصوص مطالبه، ميزان، اشتراط 
ــؤال مطرح است که اگر زني به علت جوان بودن يا  يا ترک اين حق، اين س
ــاير ويژگي ها، تمايل و نياز به رابطه ي جنسي با همسرش داشته باشد، آيا  س

باز شوهر مي تواند خود را غير مسئول و مبرا بداند. 
ــت چه آنکه در اين صورت فقها نيز  ــؤال منفي اس ــلمًا پاسخ اين س مس
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مبادرت به آميزش قبل از چهار ماه را الزم دانسته اند (طباطبائي حکيم: ۷۶). 
ــت امام صادق7 در روايت مرسله اي مي فرمايد: «کسي  الزم به ذکر اس
که زناني را جمع کند و با آنها رابطه ي جنسي نداشته باشد و يکي از آنها زنا 

کند گناهش بر زوج است» (حر عاملي، همان: باب ۷۱، مقدمات نکاح، ح ۲). 
ــا فاصله ي چهار ماه را مخصوص مواردي  ــه همين خاطر برخي از فقه ب
ــد. در غير اين صورت به  ــر طول مدت به گناه نيافت ــته اند که زن در اث دانس
ــده را تا حدي که نياز  ــوص در مورد زنان جوان، تقليل فاصله ي ياد ش خص

جنسي زن تأمين گردد، الزم دانسته اند (مکارم شيرازي، همان: ۱۰۴). 
ــوهر از اداي حقوق جنسي زن،  ــئله ي خودداري ش ــم, مس نکته ي شش
ــتقيم فردي بر زن و ضررهاي غير مستقيم اجتماعي بر جامعه  ضررهاي مس
ــده را  ادا نکرده و از  ــرا در صورتي که زوج حقوق ياد ش ــد. زي وارد مي کن
ــرش را در معرض آسيب هاي رواني و  طالق نيز خودداري کند، عمًال همس
ــاي اجتماعي، از جمله خيانت، قرار مي دهد کما اينکه چنين  يا نابهنجاري ه
ــرايطي مي تواند زمينه ساز گرايش به خشونت، منازعه، خودکشي و يا قتل  ش
باشد. بديهي است هيچ کدام از اين امور مطلوب شارع نبوده و چنين رفتاري 
ــت. آنچه ذکر آن ضروري است  ــرت به معروف نيس ــوي زوج، معاش از س
ــد.  ــده مي باش ــرت به معروف بر همه ي تکاليف ياد ش حاکميت اصل معاش
جايگاه حقوق زوجه و تکليف زوج به تأديه ي آن تا حدي است که فرار از 
آن چه بسا سفر انسان را سفر به معصيت تبديل کند. در همين زمينه مرحوم 
ــر سفر کند و  آيه ا... فاضل لنکراني مي فرمايد: «اگر مرد بدون اجازه ي همس
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سفر او به قصد اداء نکردن  حق زوجه و ترک واجب باشد، سفر او معصيت سا

ــياري از فقها نذر  ــت و بايد نماز را تمام بخواند». کما اينکه بس و حرام اس
ــوهر مبني بر خودداري از ايفاي برخي از وظايف خاص نسبت به همسر  ش

را غير صحيح دانسته اند (ايماني ۱۳۸۹: ۶۷).
به نظر مي رسد نشوز مرد با امتناع از انجام وظايف زيربنايي و يا ساير تکاليف 
ــريح به احسان او محقق  ــبت به زوجه و هم زمان خودداري از تس خاص نس
مي شود؛ زيرا دليلي بر انصراف نشوز به قسم خاصي از عصيان و سرپيچي از 
تکليف وجود ندارد. به ديگر سخن شوهري که هم از تأديه ي حقوق خودداري 
ــرعي امتناع مي ورزد از اختيارات  مي کند و هم از رها کردن زن به صورت ش

خود سوء استفاده کرده و مرتکب عصيان و نشوز شده است. 

۲ ـ ۳) ضمانت هاي مقرر در مقابل نشوز زوج
ــوز زوج کانون مبتني بر عواطف خانواده را دچار بحران  بدون ترديد نش
کرده و زندگي را بر زوجه دشوار مي سازد. در چـنين شرايطي متوليان جامعه 
مکلف به اتخاذ تدابير مناسب و واکنش هاي منطقي اند. سؤال اصلي آن است 
ــوز زوج کدام است؟ بررسي قوانين و  ضمانت هاي اجرايي مقرر در قبال نش
ــوز زوج گذشته از  ــت که در قبال نش نيز مالحظه ي آراء فقهاء بيانگر آن اس
ــمتي از حقوق خود در  ــه ي زوجه به صلح و صرف نظر کردن از قس توصي

صورت امکان، دو دسته ضمانت اجراي مدني و کيفري وجود دارد.
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٢ ـ ٣ ـ ١) ضمانت اجراي مدني
ــرت وي، زوجه را دچار  ــوز زوج به ويژه سوء معاش در مواردي که نش
ــروحرج کند، مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدني، وي مي تواند به حاکم شرع  عس
مراجعه و تقاضاي طالق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به 
ــرع طالق داده مي شود. الزم به ذکر است تصويب اين ماده، به  اذن حاکم ش
صورت ياد شده، متعاقب پاسخ حضرت امام 1 به نامه ي شوراي نگهبان در 
سال ۱۳۶۱ بوده است،  که در آن نامه به نظر منفي برخي از فقها به طالق از سوي 
حاکم شرع در صورت عسروحرج زوجه اشاره شده بود. حضرت امام  1 پاسخ 
ــه زوج را با نصيحت و اال با الزام وادار به  ــت ک دادند: «طريق احتياط آن اس
طالق نمايند و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طالق داده شود و 

اگر جرأت بود مطلبي ديگر بود که آسان تر است». 
در خصوص منظور امام راحل از پاسخ ياد شده که بيانگر نگاه ژرف آن 
عزيز سفرکرده به مسائل است، احتماالتي داده شده که خوانندگان محترم را 

به آن ارجاع مي دهم (مهرپور۱۳۷۹: ۱۳۸).

٢ ـ ٣ ـ ٢) ضمانت اجراي کيفري
ــز در موارد خاصي نظير ترک  ــوز زوج، ج در قوانين کيفري موجود نش
ــت.  با اين حال به  ــده اس انفاق، به عنوان يک قاعده ي کلي جرم انگاري نش
نظر نگارنده، بر اساس ادله اي که ذکر مي شود، با رعايت شرايطي نشوز زوج  

قابل جرم انگاري است.
الزم به ذکر است بسياري از فقهايي که متعرض نشوز مرد شده اند، اغلب 
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ــالک االفهام در ذيل سا ــاخته اند. مثًال، صاحب مس امکان تعزير وي را مطرح س

ــز  به تأديه ي حقوق  ــرايع مبني بر امکان الزام زوج ناش فرمايش صاحب ش
زوجه مي نويسد: «نشوز الزوج ... و هو ان  يتعدي الزوج و يمنعها بعض حقوقها 
الواجبه من نفقه و قسمه او يسيء خلقه معها و يوذيها و يضربها بغير سبب مبيح 
له ذلک»؛ همان گونه که مالحظه مي شود مرحوم شهيد ثاني نشوز زوج را نه 
ــوء معاشرت و اذيت و آزار  تنها خودداري از تأديه ي حقوق واجب بلکه س
ــان در ادامه ضمن تذکر به لزوم ارجاع امر به حاکم و  ــته است. ايش زن دانس
بررسي موضوع از سوي حاکم مي نويسد: «فان ثبت تعدي الزوج نهاه عن فعل 
ما يحرم و امره بفعل ما يجب، فان عاد اليه عزره بما يراه ...» (جبعي العاملي ۱۴۲۵: 
۳۶۲ )؛ به اين ترتيب شهيد ثاني استمرار مرد ناشز بر اين حالت را مستوجب 

اعمال تعزير از سوي حاکم دانسته اند.   
ــوز زوج و مطالبه ي تأديه ي حقوق  ــب جواهر نيز پس از طرح نش صاح
ــط زوجه را مردود دانسته،  ــوي زوجه، امکان هجر يا ضرب زوج توس از س
ــاره به لزوم مراجعه به حاکم مي فرمايد: «نعم ان عرف الحاکم ذلک  ضمن اش
(نشوز)...، نهاه عن فعل مايحرم وامره بفعل ما يجب فان نفع و اال عزره بما يراه» 

(نجفي: ج۳۱، ص۲۰۷).

همان گونه که مالحظه مي شود، حاکم اسالمي مي تواند پس از امر و نهي 
زوج ناشز وي را تعزير کند. حضرت امام 1 نيز ضمن اشاره به امکان وقوع 
ــوز از سوي زوج، حکم به تعزير وي از سوي حاکم را داده، مي فرمايند:  نش
ــوز من قبل الزوجه، يکون من طرف الزوج ايضًا بتعديه عليها،  «کما يکون النش
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ــوزه، نهاه عن فعل ما  و عدم القيام بحقوقها الواجبه ... و اذا اطلع الحاکم علي نش
يحرم عليه و امره بفعل ما يجب، فان نفع و اال غرره بما يراه» (موسوي الخميني۱۳۶۵: 
ــه در کالم فقها لزوم تعزير را موجب گرديده، حرمت معطل  ج۲، ص۲۷۴) آنچ

ــان و قطعًا آثار اجتماعي اين عمل غير انساني است که با  ــتن يک انس گذاش
ــت. با اين وجود، مقنن هرگز درصدد  ــريعت در تعارض اس مقاصد عالي ش
جرم انگاري نشوز  برنيامده است البته برخي از نويسندگان، امکان تعزير زوج 
ناشز را بر اساس فقه تجويز کرده (حبيبي تبار: ۲۵۸) و حتي نمونه ي حکم دادگاه 
ــي و ماده ي ۸  ــاس اصل ۱۶۷ قانون اساس ــز را بر اس در مورد تعزير مرد ناش
قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب ۷۳، ارائه کرده اند (همان: 
ــده به شمار ه ي ۲۰/۳۹۲  ــور در رأي ابرام ش ۵۲۶). کما اينکه ديوان عالي کش
ــق ندارد بيش از چهار  ــت که زوج ح به تاريخ ۶۹/۱۲/۱۳ تصريح کرده اس
ــويي را با زنش ترک کند، در غير اين صورت زوجه مي تواند  ماه عمل زناش
ــازات زوج را تقاضا کند (بازگير ۱۳۷۸: ۲۰۷). ديدگاه  ــا مراجعه به مقامات، مج ب
نويسنده ي محترم و نيز مفاد رأي فوق و ساير آراء نادري که در اين خصوص 
ــه مطلب صحيحي است لکن بر اساس نظر  ــود، اگرچه في نفس يافت مي ش
ــرم و مجازات تعارض دارد. زيرا با مراجعه  ــده با اصل قانوني بودن ج نگارن
به اصل ۱۶۷ نمي توان جرم انگاري کرد بلکه در خصوص آن دسته از مسائل 
و مشکالت عملي که اصل جرم بودن آن در قانون پيش بيني شده باشد لکن 
در مقام اعمال ابهامات يا خألهايي دارد مي توان به فقه مراجعه کرد. به عنوان 
نمونه، اصل قتل عمد و احکامش در قانون آمده لکن حکم اولياء دم صغير در 
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قانون مشخص نگرديده است. بديهي است مراجعه به فقه در چنين مواردي سا

ــت و اال پس از پذيرش اصل «قانوني بودن جرم  ــا بلکه ضروري اس راه گش
ــم، چاره اي جز صدور قرار منع  ــي، در غير جرائ و مجازات» در قانون اساس

تعقيب نيست.
ــرايطي که ذکر  ــوز مرد با ش ــت در متن قانون، نش بنابراين ضروري اس
ــده در لزوم جرم انگاري  ــود. مهم ترين ادله ي نگارن مي گردد جرم انگاري ش

نشوز زوج عبارت اند از: 
الف ـ تنافي سوء استفاده از حق با مقاصد عالي شريعت

ــوًال حقوق در يک جامعه ي مطلوب ذاتي نبوده بلکه وجود آن، هم  اص
در شرع و هم در عرف، براي مقاصد ضروري و رفع عسروحرج از زندگي 
ــال اگر وجود  ــت. ح ــازي براي تکامل و غناي آن اس ــي و بسترس اجتماع
ــد، قاعدتًا  يک حق يا نحوه ي اعمال آن با آن مقاصد عاليه در تعارض باش
ــود؛ چه آنکه به ابزاري براي سوء استفاده ي افراد  نمي تواند محترم تلقي ش
ــوند. در همين راستا مؤلف نظريه ي التعسف في استعمال الحق  مبدل مي ش
ــد: «ان الحقوق ليست في الشرع، غايه في ذاتها،  في الفقه االسالمي مي نويس
ــايل شرعت لتحقيق المقاصد الضروريه في الخلق و ما يتبعها  بل هي مجرد وس
ــان  ــينيه و لذلک يتبعه الحق بهذا المصالح»؛ منظور ايش ــن الحاجيه و التحس م
ــروحرج پيش مي آورد  ــت که نبود آنها عس از مصالح حاجيه، مصالحي اس
ــت، نامبرده در ادامه مي افزايد: «بر  ــينيه براي اکمال امور اس و مصالح تحس
اساس اين نظريه، هرگونه استعمال حقي که در تناقض با اين مقاصد باشد، 
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ــتفاده اي، اصل و اساسي که  ــود زيرا چنين سوء اس ــوب مي ش باطل محس
ــده (تأمين مقاصد عالي) را منهدم مي کند و به عالوه  ــريعت بر آن بنا ش ش
ــارع از حقوق متضاد است (الدرينه ۲۰۰۸: ۸۵). بنابراين  ــفه ي مد نظر ش با فلس
ــالق دارد و از طرفي اداره ي خانواده  ــه زوج حقوقي از جمله حق ط اگرچ
با اوست، لکن اين حقوق تا زماني معتبرند که در راستاي آن مقاصد عالي 
ــتفاده از  اين حقوق با آن مقاصد  ــريعت اعمال گردند و مسلمًا سوء اس ش
ــتفاده صرفًا فردي نبوده بلکه به  ــوء اس ــت. البته عواقب اين س معارض اس

مصالح عمومي اجتماع نيز لطمه مي زند و قابل جرم انگاري است.
ب  ـ حرام بودن معلق گذاشتن ديگري و آثار منفي آن در جامعه

ــت که  ــوز زوج، مواردي اس دليل ديگر نگارنده در لزوم جرم انگاري نش
ــريح به احسان نکردن  ــرت به معروف نداشتن و تس ــوهر به خاطر معاش ش
ــاع يعني کانون  ــي اجتم ــده و  يکي از ارکان اساس مرتکب عمل حرامي ش
ــر عالمه طباطبايي در اين صورت زن  ــت. به تعبي خانواده را تهديد کرده اس
حيران و سرگردان مي شود که نه شوهر دارد که از شوهرش بهره مند شود و 
نه بيوه است که شوهر کند و يا عقب کار خود رود (طباطبايي ۱۳۶۴: ج۵، ص۱۶۲) 
استاد مطهري نيز ضمن ظلم دانستن اين عمل و قبح آن مي نويسد: «بعضي از 
مردان براي اينکه طرف را زجر بدهند و او را در همه ي عمر از برخورداري 
ــالق خودداري و زن را در حال بال  ــويي محروم کنند،  از ط از زندگي زناش
ــان سپس با طرح سؤال برخي  تکليفي نگه مي دارند» (مطهري، همان: ۲۷۱)، ايش
که مي پرسند: آيا واقعّا اسالم به مردان اجازه داده است که گاهي به وسيله ي 
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ــت به زن بدهند سا ــان خواس طالق دادن و گاهي ندادن هر نوع زجري که دلش

و خيالشان هم راحت باشد که از حق مشروع و قانوني خود استفاده کرده و 
مي کنند، مگر اين کار ظلم نيست، مي نويسند: «در ظلم بودن اين گونه کارها 

بحثي نيست لکن اسالم براي اين جريان ها تدابيري انديشيده است».
ــتقيم   ــت دوم يا غيرمس به عالوه مطابق يافته هاي حقوق جزا، ضرر دس
ــي از مباني جرم انگاري واقع  ــد به عنوان يک (second order harm) مي توان

ــخن معلق گذاشتن زوجه و خودداري  ــود (کالرکسون ۱۳۷۴: ۴۲). به ديگر س ش
ــرت به معروف نداشتن از سوي ديگر، گذشته  از طالق او از طرفي و معاش
ــاي منفي اجتماعي اي دارد که مي تواند  ــاي فردي بر زوجه، پيامده از ضرره
ــي، ضرب وجرح، قتل، خودکشي و امثال آن  به جرائمي چون خيانت جنس
منجر شود. بر اين اساس متوليان سياست جنايي نمي توانند به چنين اضراري 
بي توجه باشند. اگر گفته شود در صورت تحقق نشوز زوج، با وجود امکان 
طالق قضايي چه نيازي به جرم انگاري است، پاسخ آن است که جرم انگاري 
ــده و تالشي در جهت حراست از اين  ــوز در بادي امر جرم مانع تلقي ش نش
ــت و در وهله ي بعد واکنشي از سوي جامعه در قبال سوء  کانون مقدس اس

استفاده ي افراد از حقوق شرعي و قانوني محوله است.  
در مجموع، به نظر مي رسد در مواردي که زوج از تأديه ي حقوق شرعي 
از جمله حسن معاشرت امتناع ورزد و به عالوه حاضر به طالق زن نيز نشود، 
ــده است که هم در تعارض با مقاصد  ــز  بوده و مرتکب عمل حرامي ش ناش
عالي شريعت است و هم ابعاد عمومي و اجتماعي آن بر کسي پوشيده نيست 
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ــتفاده از حقوقي را  ــوء اس و حکومت نمي تواند به يک فرد اجازه و امکان س
ــت؛ لذا  ــد که هم ظلم بودن، هم  آثار منفي اجتماعي آن انکارناپذير اس بده

پيشنهاد مي شود اين ماده در قوانين مربوط به خانواده اضافه شود. 
ــرت و  ــن معاش ــرايط و امکانات الزم، از حس هرگاه مردي با وجود ش
تأديه ي حقوق شرعي و قانوني همسرش خودداري کند و حاضر به طالق او 

نيز نشود، ناشز بوده و به ....... محکوم مي گردد.
به عالوه پيـشنهاد مي شود اين جرم قابل گذشت باشد و به جاي کيفرهاي 

کالسيک، از محروميت هاي اجتماعي به عنوان مجازات استفاده شود.
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 قرآن کريم.
 آخوندي، محمود، ۱۳۶۷. آئين دادرسي کيفري، تهران، جهاد دانشگاهي، ج ۱.

 ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۰۸. لسان لعرب، بيروت، داراحياء الترات 
    العربي، ج۱۴.

 انصاريان، حسين، ۱۳۷۹. نظام خانواده در اسالم، قم، ام ابيها. 
 ايمان، ام کلثوم، تحليل حقوق نشوز مرد، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه، 

    شاهد, خرداد ۸۹.
ــور، تهران،  ــر، يداهللا، ۱۳۷۸. حقوق خانواده در آينه آراء ديوان عالي کش  بازگي

    فردوسي.
 بکاريا، سزار، ۱۳۷۷. رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه ي دکتر محمد علي اردبيلي، 

    تهران، ميزان،  ج ۳.
 پرادل، ژان، ۱۳۷۳. تاريخ انديشه هاي کيفري، ترجمه ي دکتر علي حسين نجفي 

    ابرندآبادي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي،  ج ۱.
 جبعي العاملي، زين الدين، ۱۴۲۵. مسالک االفهام، قم، المعارف اسالميه، ج ۸.

 جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ۱۳۷۲. ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 
    ج ۶.

 حبيبي تبار، جواد، ۱۳۸۰.  حقوق خانواده، قم. 
 الدريني، فتحي، ۲۰۰۸.  نظريه التعسف في استعمال الحق، بيروت، الرساله.

 راغب اصفهاني، ابالقاسم الحسين، ۱۳۲۴. المفردات في غريب القران، مصر، ميمنيمه. 
ــه، تهران، قم، مکتب االعالم  ــهري، محمد مهدي، ۱۳۶۲. ميزان الحکم  ري ش

    االسالمي، ج۴ .
 زرکشي، امام، ۲۰۰۱. البرهان في علوم القرآن، لبنان، دارالجيل، ج۱.
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 طباطبايي حکيم، سيدمحسن. مستمسک العروه الوثقي، بيروت، داراالحياءالتراث، 
    ج۱۴.

ــي و فکري عالمه،  ــين، ۱۳۶۴. تهران، بنياد علم ــيد محمد حس ــي، س  طباطباي
    ج ۲و ۴و ۵.

 علي آبادي، رحيمه، تحليل جرم شناختي ضمانت هاي کيفري مربوط به خانواده 
    در ايران، پايان  نامه کارشناسي ارشد، دانشکده علوم قضايي، بهار ۸۹.

ــي اجتماعي ستيزه هاي خانواده و  ــين، ۱۳۷۲. آسيب شناس  فرجاد، محمد حس
    طالق، تهران، منصوري.

 قانون اساسي.
 قانون مجازات اسالمي.

 قانون مدني. 
 قانون کيفر همگاني.

ــين ميرمحمد  ــي حقوق جزا، ترجمه ي حس ــل مبان ــون، ۱۳۷۴. تحلي  کالرکس
    صادقي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي. 

 کي نيا، مهدي، ۱۳۷۰. مباني جرم شناسي، تهران، دانشگاه تهران، ج۲.
ــي، ترجمه ي  ــکاران،۱۳۷۱. حقوق و جامعه شناس ــرول، هانري و هم ــي ب  لوي

    مصطفي رحيمي، تهران.
 محسني، مرتضي، ۱۳۷۲. کليات حقوق جزاي عمومي، تهران، گنج دانش، ج ۱و ۲.

 محقق حلي، ابوالقاسم، ۱۴۰۳. شرايع االسالم، بيروت، داراالضواء، ج۱.
 مطهري، مرتضي، ۱۳۵۸. نظام حقوق زن در اسالم، تهران، صدرا.

 مهرا، نسرين. مجموعه مقاالت زن و حقوق کيفري، تهران، انجمن ايراني حقوق جزا. 
 مهرپور، حسين، ۱۳۷۹. مباحثي از حقوق زن، تهران، اطالعات.

 موسوي الخميني، روح اله ۱۴۰۳. تحرير الوسيله، تهران، مکتبه االعتماد،  ج۴.
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 موسوي بجنوردي، سيد محمد، ۱۳۸۶. حقوق خانواده، تهران، مجد.سا

 مکارم شيرازي، ناصر، ۱۳۶۲. تفسير نمونه، تهران، دارالکتب اسالميه، ج۲.
 ــــــ ۱۳۶۳.  تفسير نمونه، تهران، داهرالکتب اسالميه، ج۳.
 ـــــــ ۱۳۶۴. تفسير نمونه، تهران، دارالکتب اسالميه، ج۴.

 نجفي، محمد حسن. جواهر الکالم، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج ۳۱ و 
.۲۰۷    

 نوري، ميرزاحسيني، ۱۴۰۹.  مستدرک الوسايل، بيروت، آل البيت، ج۱۴.


