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 آثار آن در نظام حقوقی ایران نشوز زوج و  

، زینب حسینیخدیجه مظفری 
 

 چکیده 

  ۀ نشوز زوج(، سبب تزلزل رابط)  عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی
وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه،   آورد. بازناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم می

در   امر  رویاین  و  موضوعه  در  ۀقوانین  نیست.  شده  شناخته  چندان  ایران  زوج   صورتی  قضایی  که 
بابه و  باشد  داشته  زوجه  برابر  در  تعهدی  نکاح  کار    موجب عقد  این  از  آن  انجام  بر  توانایی  وجود 

می ورزد،  رابطخودداری  برقراری  از  خودداری  انفاق،  ترک  دانست.  ناشز  را  او  جنسی،    ۀتوان 
.. مصادیقی از نشوز زوج هستند. در قوانین فعلی برخالف تعهدات مالی  .اخالقی وسوءمقاربت، بد

از تخلف  ضمانتآن  که  دارد، اجراها  پی  در  را  مجازات  حتی  و  مؤثر  تعهدات  خصوص    در  های 
رابط ترک  مانند  با  ۀغیرمالی  زوج،    جنسی  توانایی  پیش اجراضمانتوجود  مؤثری  نگردیده ی  بینی 

حتی    توان نشوز زوج را از موجبات عسر و حرج زوجه تلقی کرد ورات فعلی میاست. با تکیه بر مقر
نقض تعهد کلی حسن معاشرت الزام به انجام تکالیف یا طالق   دلیلبهپا را فراتر نهاد و زوج ناشز را 

نمود و از بالتکلیفی زوجه پیشگیری نمود. با شناسایی نهاد نشوز زوج در قانون و تعیین مصادیق و 
توان این نهاد را در حقوق موضوعه نیز به رسمیت شناخت. ی آن میاجرا تضمان

 زناشویی  ۀنشوز زوج، عسر و حرج، حسن معاشرت، رابط:  واژگان کلیدی
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 مقدمه
و جهانی مستقل از اعتبارات حقوقی دارد.    گیردشکل می  خانواده در بستری واقعی و اجتماعی

برساختقالب حقوقی،  واقعیترسمیهای  های  بر  که  میاند  بار  اجتماعی  وحیدی  )  شوندهای 
نعیمی،   تغییر رویکردهای حقوقی مؤثرند.    رو تحوالت جامعه درازاین  .(280:  1399فردوسی و 

ای از بخش عمده  حالن  عی  نهاد خانواده نیز متأثر از تحوالت مختلف در طول زمان بوده است. در
  ۀدهندواده اختصاص یافته و برای هر یک از اعضای تشکیلاحکام شرع مقدس و متون فقهی به خان

امروز به این حقوق و تکالیف   ۀجامع  این نهاد، حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است. لیکن نگاه
 یابد.  ورزی میتحول یافته است. در پرتو این تحوالت، مفهوم نشوز زوج نیز قابلیت طرح و اندیشه

از اعضای خا  هر  بروز مشکالت و  گاه برخی  امتناع کند، موجب  انجام وظایف خود  از  نواده 
اصطالح کلی نشوز برای هر یک از زوجین که از ایفای   آورد.را فراهم می  قابلتضییع حقوق طرف م

ای  زوجهدرخصوص    رود؛ لیکن در حقوق ایران بیشتروظایف همسری خویش امتناع نماید به کار می
ا ننماید  عمل  خود  وظایف  به  میکه  استفاده  عبارت  این  و  ز  قضات  گویا  دیگر  سوی  از  شود. 

 ۀ وجود زمین  با   در نتیجهاند.  ان نیز بیشتر به نشوز زوجه و کمتر به نشوز زوج توجه کردهگذارقانون
ها ضروری است. در این  عملی دادگاه  ۀفقهی بحث نشوز زوج، توجه به این موضوع در قانون و روی

آن پژوهش، مفهوم نشوز زوج مور اثبات و مصادیق  به شرایط  ادامه  در  قرار گرفته است.  بررسی  د 
و   زوج  نشوز  اثر  بر  زوجه  حرج  و  عسر  تحقق  نهایت  در  و  شده  دیگر  اجرا ضمانتپرداخته  های 

 بینی برای آن مورد مطالعه واقع شده است. پیش قابل

 مفهوم نشوز زوج. ۱
ارتفاع    ۀ واژ  برآمدگی و  برتری،  به معنای  محقق   ؛ 232:  1383 فراهیدی، )   است. نشوز در لغت 

( فقهای عظام، نشوز زوجه را به »خروج از طاعت« یا امتناع وی از عمل به وظایف 282:  1۴08  ، حلی 
وجود ندارد. بعضی از فقها   نظر اتفاق مفهوم »نشوز زوج« میان آنان    ۀ اند ولی دربار همسری معنا کرده 

 .(282:  13۴6محقق حلی،  )   اند نشوز زوج را مانند نشوز زوجه به »خروج از طاعت« معنا کرده 

(.  71۴:  1363جعفری لنگرودی،  )  نشوز حالت ناشز بودن زوج یا ناشزه بودن زوجه را گویند
ن ایفا  زوجه حاصل شده  برای  را که  نکاح  از  ناشی  این حقوق  ناشز شوهری است که حقوق  کند. 

بسیاری از فقها   .(706:  1363جعفری لنگرودی،  )  ک عبارت است از دادن نفقه و کسوه و حسن سلو
محقق  )  اند: »نشوز خروج از طاعت است«، نوشته1بدون اینکه تفاوتی میان نشوز زوجین قائل شوند

 
 و قد یکون من الزوج کما یکون من الزوجه. 1
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وهر از اطاعت آن دیگر  اند: »نشوز یعنی بیرون رفتن یکی از زن و شو نیز نوشته   1( 282:  13۴6حلی،  
یک    وجود پذیرش خروج هر (. برخی نیز با66۴:  13۴6محقق حلی،  )  در آنچه واجب است بر او«

اند که مرد نسبت به زن حقوقی اند و بیان کردهاش عدم اطاعت را برای مرد ندانستهاز زوجین از وظیفه
  .(13۴  :1۴06شوشتری،  )  2ادا کند را  ها  آن  بر گردن دارد که آن غیر از طاعت مرد است و مرد باید

اگر مقصود از »اطاعت«، اطاعت و فرمانبری شوهر از همسر باشد، این اشکال وارد است ولی برای  
توان گفت مقصود از آن، عمل به وظایف شرعی در روابط همسر است و طبیعتًا نشوز  دفع اشکال می

به احکامی است   پروردگار در عمل  از اطاعت  که در روابط زوجین تشریع کرده  به معنای خروج 
 . (76 :1392نیا، هدایت) است

کنند زیرا قرآن کریم  کلی نفی نمی  طورالبته باید توجه داشت که این فقها مفهوم نشوز زوج را به
رسد مقصود آنان این است که نقض  نشوز را برای زوج استعمال نموده است. به نظر می  ۀ کلم  صراحتاً 

از اوست  ، وز نیست، بلکه نشوز زوجحقوق زوجه توسط زوج نش اعراض  از زوجه و    کراهت وی 
اعتنایی به وی و  (. البته باید توجه داشت که کراهت زوج از زوجه موجب بی 77:  1392نیا،  هدایت)

نشوز و کراهت و اعراض در واقع چندان تفاوتی   ۀدر نهایت نقض حقوق او خواهد شد پس نتیج
اند که اگر نشوز از جانب مرد باشد به این قسم  بیان کرده  گونهاین  برخی از فقها نیز   نخواهد داشت. 

پاره  از  را  او  و  تعدی کند  زن  بر  واجبهکه  از حقوق  بر همای  نفقه، حق  مانند  منع کند   خوابی، اش 
تواند حقوقش را مطالبه نماید و در صورت امتناع مرد، به حاکم  خلقی با زن و اذیت او، زن میکج

 .(669: 13۴6محقق حلی، ) دمراجعه نمای
ادار  این  با قو  ۀ وجود  به  ۀحقوقی  است  طورقضائیه  نپذیرفته  را  نشوز زوج  مفهوم  این  کلی  با  و 

نفقه نظیر سقوط حق  مستقیم  اثر  نشوز زوج  بر  مبنی  نشوز )  استدالل که صدور حکم  در صورت 
الفارق است و نیز از این جهت که دعوای الزام به طالق از این دو قیاس مع  ۀزوجه( ندارد و مقایس 

طرح است، دعوای الزام به تمکین عام و خاص  قابلسوی زوجه بدون حکم مربوط به تمکین زوج نیز  
 6/2/99مورخ    1707/98/7  ۀمشورتی شمار  ۀ نظری  پذیرش دانسته است.قابلاز سوی زوجه را غیر

مذکور از حیث تفاوت قائل شدن میان وضعیت زوج و زوجه و    ۀ نظری  قضائیه(  ۀکل حقوقی قو   ۀ ادار
ای که مورد توجه قرار درستی استدالل نموده است اما نکتهنیز تفاوت آثار دعوای الزام به تمکین به

 
 و هو خروج عن طاعته . 1

  ...مرد متجاوز ناشز »:  اندگفتهچنین    در این زمینه موسوی اردبیلی در پاسخ استفتائیالله    ةآیاز میان فقهای معاصر،  .  2
 . «شود ی م زن ناشزه  کهچنان  نیست،
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توان چنین حکمی را بر  نگرفته است اثر حکم الزام زوج به انجام تکالیف ناشی از نکاح است. نمی
صدور می  فرض  حکم  این  زیرا  دانست  اثری  هرگونه  قابلیت  فاقد  زوجه  تمکین  حکم  مانند  تواند 

عنوان مستند مورد توجه دادگاه قرار  تواند در دعوای الزام زوج به طالق بهاجرایی داشته باشد و نیز می 
کلیفی ت  گذارقانونتوان متصور بود که  شود که چگونه میگیرد. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح می

 کسی گذارد و نتوان الزام به انجام آن را از دادگاه درخواست نمود؟   ۀعهدبهرا 
توان نشوز زوج را عدم انجام تکالیف مقرر در شرع و قانون از سوی زوج نسبت  عنوان نتیجه میبه

  نظر از اینکه مفهوم طاعت یا عدم طاعت مورد توجه قرار گیرد. در ادامه به زوجه تعریف نمود صرف 
 شود.به بررسی دالیل فقهی که مؤید وجود مفهوم نشوز زوج هستند پرداخته می

 فقهی شناسایی نشوز زوج  ۀادل. ۲
ان است در ابتدا به بررسی  دانحقوقکه شناسایی مفهوم نشوز زوج محل اختالف فقها و    آنجا  از

 روایات و عقل  ، شود. دالیلی از قرآنمی ای که داللت بر امکان ناشز دانستن زوج دارند، پرداخته  ادله 
 گیرند.در این قسمت مورد بررسی و تحلیل قرار می

 قرآن . ۲-۱
دارد: »و إن امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فال جناح  نساء بیان می  ۀمبارک  ۀ سور  128  ۀآی 

اگر زنی از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهرش بیم داشته باشد،  )  علیهما ان یصلحا بینهما صلحا...«
با هم صلح کنند(. این آیه ترس از نشوز و اعراض را معتبر دانسته نه محقق شدن آن را،   مانعی ندارد 

به ظهور   شود که عالئم و آثاری که ترس در پی دارد، موضوع صلح از همان هنگامی محقق می  زیرا 
حقوق زناشویی چشم ۀ  رسد. سیاق این آیه داللت دارد که مراد از صلح این است که زن از پاره یا هم
تا انس و الفت و موافقت مرد را جلب کند و نگذارد که کار به جدا  ب ی بکشد. بدین ترتییبپوشد 

 .(1۵9: 13۴8طباطبائی، ) صلح کند که صلح بهتر است 
ن نزول این آیه نقل شده است که »رافع بن خدیج« دو همسر داشت؛ یکی مسن و دیگری  أدر ش

بود که به او   جوان. بر اثر اختالفاتی، همسر مسن خود را طالق داد و هنوز مدت عده تمام نشده 
لی اگر همسر دیگرم را بر تو مقدم داشتم باید صبر کنی کنم؛ وگفت: اگر مایل باشی، با تو آشتی می

خواهی صبر کنم تا عده تمام شود و از هم جدا  نظر کنی، اگر هم میو از بخشی از حق خود صرف 
شریفه نازل شد و حکم این کار را    ۀهم آشتی کردند. این آی   شویم. زن پیشنهاد یکم را پذیرفت و با 

 . (1۴9:  1388مکارم شیرازی،  )  بسیاری از کتب فقهی موجود است  بیان داشت. شأن نزول این آیه در
مذکور به دو مفهوم نشوز و اعراض؛ برخی در تفاوت نشوز و اعراض بیان    ۀآی   ۀ با توجه به اشار

باشد و آنچه از جهت زن است  اند که نشوز آرام ناگرفتن و ترفع و استعالست و از جهت مرد میکرده



 ۲۴۵ مظفری و حسینی  /رانیا یحقوق نظام  در آن آثار و  زوج نشوز

( و نیز گفته  132:  136۵ابوالفتوح رازی،  )  اند دول و برگردیدن دانستهباشد و اعراض را عخلع می
کینه یا کراهتی که نسبت به زن دارد   دلیلبهشده است نشوز آن است که مرد خود را از زن برتر بداند  

گردانی از  به خاطر تمیزی یا پیری و سن یا نظایر آن و اعراض به معنای برگرداندن صورت یا روی
ها(  علم به وقوع آن)  برد و در صورت ترس از تحقق این دوی است که زن از شوهر میبرخی منافع

نظر نماید یا از برخی حقوق حرجی نیست بر آن دو که صلح نمایند مبنی بر اینکه زن از روزش صرف 
باید گفت در   در نتیجه  .(3۴6:  1۴13طوسی،  )   ...مرد است مانند نفقه و لباس و  ۀعهد بهواجبش که  

ح شرعی، نشوز زوج به خروج وی از ادای حقوق واجب زوجه و اعراضش، به ابراز کراهت و  اصطال
 (. 160: 1393شاکری، ) شودانزجار از زوجه اطالق می

شده،    در تفسیر این آیه گفته شده است: از این آیه و شأن نزول آن و روایاتی که در ذیل آن نقل
تواند از برخی ناسازگاری در مسائل زناشویی را داشته باشد، زن میشود که اگر مردی سر  فهمیده می 

نظر کند و جلوی طالق و جدایی را بگیرد. این صلح و آشتی، به خاطر مصالح از حقوق خود صرف 
می  زن  البته  است.  جدایی  از  بهتر  همسرش  خانوادگی،  از  کرده،  مراجعه  نیز  شرع  حاکم  به  تواند 

دارد آیه بیان می  ۀرسیدگی نماید. همچنین در تفسیر ادامها آن ضعیتشکایت کند و حاکم شرع به و
اگر قرار است زندگی زن و شوهر منجر به طالق و جدایی شود، بهتر است که آشتی کنند و از بعضی  

مکارم شیرازی،  )  نمایند و بخل خود را زیر پا نهند  نظر صرف ـ    به خاطر پایداری ازدواجـ    حقوق خود
فقه99:  1388 بسیاری  (.  پرداخته  گونهاین ای  آیه  تفسیر  رازی،  )  اند.به  ؛  132:  136۵ابوالفتوح 

 (.1۵9: 13۴8؛ طباطبائی، 3۴6: 1۴13طوسی، 
 توان در صورت نشوز و اعراض زوج دو فرض را تصور نمود: گفته میبر اساس نظرات پیش

است.    و صلح بهتر  صلح: در خود آیه نیز اشاره گردیده که مانعی ندارد با هم صلح کنندالف(  
منظور جلب انس و الفت تا مرد او را  حقوق خود است به  ۀمنظور از صلح، گذشتن زن از پاره یا هم

فرماید: »و  ادامه خداوند می در  ن نزول آیه نیز به آن اشاره گردید.  أکه در ش   همان طورطالق ندهد،  
مردم  اگرچه  شح«  االنفس  ذات،)   احضرت  حب  غریزه  می  گونهایندر    طبق  بخل  ورزند.  موارد( 

با  کند و بخل میآن منافع خودش را حفظ می   ۀوسیل»شح« با نفس سرشته شده و انسان به ورزد. 
توان از این دو ( ولی می 3۴7:  1۴13طوسی،  )  1میان شح و بخل هستند   تفکیکبهاینکه برخی قائل  

نمود. عالم برداشت  را  معنی  می  ۀ یک  بیان  المیزان  تفسیر  در  در  طباطبائی  از حقوقی که  زن  دارد: 
کند و مرد هم اگر میل  خوابگی و اعمال زناشویی بخل میزناشویی دارد مانند لباس و خرجی و هم

 
 والشح افراط حرص علی شیء ویکون باالمال و بغیره من االعراض و البخل یکون بالمال خاصه. 1
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ورزد و در چنین حالتی چه جدایی و معاشرت را دوست ندارد و از موافقت و میل به زن بخل می
یا هر برقرار سازند یعنی یک  بین خودشان صلح  پاره دو    اشکالی دارد که  از  از حقوق خود  نفر  ای 

اینکه منظور نفس زن است یا مرد بیان    ۀ اغماض کنند. ابوالفتوح رازی نیز با بیان نظر مفسران دربار
 بیشتری دارد.  ۀتر است و فایددو چراکه عام  دارد که نفس هرمی 

 229  ۀ طالق: در فرض عدم صلح مرد باید با رضایت او را طالق دهد. چنانچه خداوند در آی ب(  
طور شایسته از او نگهداری کن یا به  فرماید: »امساک بمعروف او تسریح باحسان« به بقره می  ۀ سور

نسا نیز مؤید    ۀ سور  129  ۀداشتن زن مورد مذمت قرار گرفته است. آی نیکویی او را رها کن. معلق نگه
و اگر بتوان صلح بعد از عدم امکان صلح است    ۀالزم به ذکر است که طالق مرتب  1همین فرض است. 

  را برقرار نمود نوبت به طالق نخواهد رسید.
 در  ینشوز  هک نیا  یک،   : مرتبهاست  چهار مرتبه  و زوجه  زوج  نیب  لذا گفته شده است »و بالجمله

شد    گفته  چنانچه  ، نند ک  دا شد تصالحینشوز پ  اگر  دو،   نند.ک ب  را گر  ید  یکی  حقوق  نباشد و مراعات  نیب
  حرام   که  طالق  و عدم   تصالح  نشوز و عدم ق، چهار،  ردند طالک ن   هم  و تصالح  باشدنشوز    اگرسه،  
 .(227: 1383طیب،  ) است« تیمعص آنو  است

 روایات . ۲-۲
ود  نساء پرسیده شد، امام فرمودند: مقص ۀ سور  128 ۀآی  ۀ ص( دربار) در روایتی که از امام صادق

گوید مرا نگهدار و زنی است که شوهرش از وی کراهت دارد و تصمیم دارد وی را طالق دهد. او می 
از ارتباط  ای تقدیم میگذرم و از مال خود هدیهاز حقوق خود می   قابلطالق نده! من در م کنم و 

الق ندهد و  گذرم. یا در موارد دیگر آمده حق شب و روز را بر مرد بخشیده تا او را ط جنسی هم می
همچنین روایات متعدد دیگری در   .(1۴03:90حر عاملی،  )  حتی چیزهایی به مرد بخشیده است
 . (۵۵6: 1368؛ قمی مشهدی، ۵۵8: 1۴1۵حویزی، ) این باب در تفسیر این آیه آمده است

اندازه های شرع مقدس مبنی بر تمکین زن، باید توجه داشت به همان  تأکید  ها ووجود سفارش  با
کند، نهی نموده و  هم شارع مقدس سوءاستفاده از این حق را که موجبات آزار و اذیت زن فراهم می

  باشد ع( مبنی بر منع سوءاستفاده از این حق، گواه این مطلب می) برخی روایات وارده از معصومین
 . (۵97: 1388کلینی رازی، )

 
َساِء َوَلْو َحَرْصُتْم ۖ. 1 َقةِ  َفَتَذُروَها اْلَمیِل  کَلِّ  َتِمیُلوا  َفاَل  َوَلْن َتْسَتِطیُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبیَن الِنِّ ِإْن   ۚکاْلُمَعَلِّ ُقوا  ُتْصِلُحوا  َو هَ  َفِإَنِّ  َوَتَتِّ   الَلِّ

 اَرِحیًم  َغُفوًرا کاَن 
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 . عقل ۳-۲
تواند به کار گرفته شود.  شناسایی مفهوم نشوز زوج میای است که در مقام  عقل نیز یکی از ادله

حقوقی، تکالیفی در نظر گرفته شود، تخطی و سرباز    ۀروشن است که هرگاه برای طرفین یک رابط
دلیل بهزدن از انجام آن تکالیف نیز باید مورد توجه قرار گیرد. منطقی نخواهد بود که نشوز زوج صرفًا  

در واقع در رابطمورد بی  مرد تحت فرمان زن نیستآنکه   بین زوجین   ۀتوجهی و غفلت قرار گیرد. 
  ۀ عهدبهتوان از عنوان نشوز بهره برد خواه این تکلیف  فی باشد که از آن سرپیچی شود مییهرگاه تکل

های مختلفی با این تفاوت که سبب نشوز زن عدم تمکین اوست ولی نشوز زوج سبب  مرد باشد یا زن.
های مختلف فقهی معانی متعددی برای نشوز زوج در نظر گرفته شده بود که  دوره دارد. با توجه به  

شد سپس عدم نفقه و ترک فراش با زن مطرح گردید و در نهایت  ابتدا به کراهت زوج از زوجه گفته می
(. در تعریف نهایی از 107:  139۵احمدیه،  )  معاشرت با زوجه نیز گفته شدسوءدر کالم برخی به  

با   ، توان گفت نشوزینشوز زوج م از  ترک وظایفی است که زوج  انجام  توانایی  سرباز  ها  آن  وجود 
شود. پس از شناسایی مفهوم نشوز زوج، زند که شامل هر دو دسته تکالیف مالی و غیرمالی می می 

 شرایط تحقق نشوز الزم است مورد مطالعه قرار گیرد. 
 . شرایط تحقق نشوز زوج۳

رای تحقق نشوز در رابطه با زوجه وجود عنصر تکلیف یا وظیفه ناشی از با توجه به این امر که ب
در اینجا نیز برای اثبات تحقق نشوز در رابطه با زوج »ترک وظیفه« همراه با    عقد نکاح الزم است، 

نشوز  دیگر  باشد  ناتوانی  از  ناشی  انجام وظیفه  اگر عدم  چراکه  است.  آن الزم  انجام«  بر  »توانایی 
 د. محقق نخواهد ش

 وجود تکلیف .۳-۱
برخی از نویسندگان در قانون مدنی یک دسته حقوق برای زوج مقرر گردیده که زوجه    ۀبه عقید

هاست؛ مانند حق ریاست زوج در خانواده که زوجه موظف به اطاعت و تبعیت مکلف به رعایت آن
هاست؛  ه انجام آندیگر حقوقی است که برای زوجه قرار داده شده و زوج موظف ب  ۀاز زوج است. دست

رود. امتناع از  مانند حق نفقه. این دسته از تکالیف با نکاح به میان آمده و با انحالل نکاح از بین می 
می  شمار  به  نشوز  خاص«  »وظایف  دستهاین  همآید.  و  افراد  کلی  روابط  در  دیگر  مسلمانان ۀ  ای 

امانتقابل لزوم  شامل  عام«  »وظایف  این  است.  متصور  حسن  میداری،  و...  این  عاشرت  باشد. 
زایید نمی   ۀوظایف  بین  از  نیز  آن  انحالل  با  و  نبوده  نکاح  محسوب عقد  نشوز  آن  از  امتناع  و  رود 

نیا،  )  شودنمی غالب    .(88:  1392هدایت  اشاره دانحقوقلیکن  زوجین  تکلیف  دسته  سه  به  ان 
( وظایف 2 ریاست زوج در خانواده، زوج مانند تبعیت زوجه از  قابل ( وظایف زوجه در م1 :اندکرده
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  قابل ( تکالیف مشترک زوجین در م3زوجه مثل پرداخت نفقه و مضاجعت با زوجه و    قابل زوج در م
عدم   .(1390:283محقق داماد،  )   یکدیگر مانند حسن معاشرت و تشیید و تقویت مبانی خانواده

بندی با سیاق مواد رسد این دستهتواند نشوز تلقی گردد. به نظر میایفای هر یک از این وظایف می
 ی بیشتری داشته باشد. خوانهمتکالیف زوجین درخصوص  قانون

های  لذا توافق   ، الذکر ناشی از عقد نکاح هستندوظایف فوق  ۀباید توجه داشت که هم  همچنین
دسته این  در  نکاح  عقد  ضمن  نمیطرفین  قرار  از  بندی  دسته  این  ایفای  عدم  صورت  در  و  گیرند 

دهد و پس از  تحصیل را به زوجه می  ۀشود؛ مانند زمانی که زوج حق ادامات، نشوز واقع نمیتعهد
شکنی آشکار است اما  کند که در این صورت اگرچه پیمانتحصیل زوجه مخالفت می  ۀعقد با ادام

 شود. قراردادی بودن نشوز محسوب نمی دلیلبه
  الزم است معیاری جهت تفکیک تعهداتی که نقض با توجه به تعدد تعهدات ناشی از عقد نکاح  

جهت اهمیت دارد   این  ویژه ازشود از سایر تعهدات یافت شود. این موضوع بهنشوز تلقی میها  آن 
به زوجین  برای  شده  بیان  شرعی  تکالیف  و  قانون  در  مقرر  تکالیف  میان  بسیار،  که  شباهت  رغم 

مدنی معاضدت و تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند    مثال در قانون  عنوانهایی وجود دارد. به تفاوت 
بینی ای برای زوجه پیششرعی چنین وظیفه  لحاظبهکه  شود درحالی از تکالیف زوجین محسوب می

شود که تخطی از این وظیفه نشوز است یا خیر؟ با توجه این پرسش مطرح می در نتیجهنشده است. 
این زمینه مشکالت کمتری    ۀگیری رویشکلتصریح قانون بر موضوع نشوز زوجه و    به قضایی در 

و    دلیلبهنشوز زوج  درخصوص    اما  ، برای تشخیص نشوز وجود دارد  قانونی  نتیجه فقدان نص    در 
عنوان تعهدات شرعی زوج را به توان بدواً فقدان آرای متعدد، دشواری و ابهامات بیشتر است. لذا می 

 ن تعهدات را نشوز دانست. معیار در نظر داشت و تخطی از ایفای ای
صورت مختصر به این تکالیف اشاره شود.  تر شدن قلمرو نشوز زوج الزم است بهبرای روشن

 توان این تکالیف را به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم نمود.صورت کلی میبه

 تکالیف مالی زوج .۳-۱-۱
ادار  نفقه: در  باید  و شوهر  مرد   ۀ زن  را  این گروه  اداره  یاری کنند ولی چون  را  یکدیگر  خانواده 

داند: تکلیف زوج به دادن نفقه از معاش خانواده می تأمین او را موظف به گذارقانوندار است، عهده
  ۀمرد ناشی از حکم قانون است و ریش  ۀتوابع ریاست او بر خانواده است. در نکاح دائم این وظیف

توانند ضمن عقد نکاح یا  ( و به همین دلیل نیز دو طرف نمیدنیم انون ق 1106 ادۀم) قراردادی ندارد 
میان عقد و آغاز   ۀدر فاصل  .(170:  1392کاتوزیان،  )  ن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنندز آا  پس

زندگی مشترک نیز امکان تحقق نشوز وجود دارد؛ زیرا پس از عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجیت  
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 .(79: 1392نیا،  هدایت) آن تکلیف زوج به انفاق است ۀگردد که ازجملمیبرقرار 
شود الزام مربوط به  مهر مالی است که به مناسبت نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می مهریه:  

قراردادی ندارد و به همین دلیل سکوت دو طرف در   ۀتملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریش
بر توافق  حتی  و  نمی  عقد  بین  از  زمینه  این  در  را  مرد  تکلیف  نباشد،  مهر  مستحق  زن    د براینکه 

 .(11۴ :138۴کاتوزیان، )
 تکالیف غیرمالی زوج. ۳-۱-۲

(. حق  319تا:  ازهری، بی)  قسم در لغت به معنای نصیب و بهره است   حق مضاجعه و حق قسم:
توجه فقیهان قرار گرفته است، در اصطالح  قسم که در حقوق تعریفی از آن ارائه نشده و بیشتر مورد  

  دایمی( خویش است. )  ها نزد همسرانفقیهان و در باب نکاح، تکلیف شوهر به قسمت کردن شب
رسد هدف از ایجاد این حق، ایجاد عدالت بین همسران مرد و  به نظر می  .(1۴6  : 1362نجفی،  )

 نزدیکی و الفت بیشتر بین آنان باشد.
بسیاری از فقها مضاجعه بر زوجین   ۀ بستر شدن است و به عقیدنی هممضاجعه در لغت به مع

رود جای یکدیگر به کار مینزدیکی مفهوم مضاجعه و قسم معمواًل این دو به  دلیلبهواجب است.  
به نظر میدرحالی  قرار می که  توجه  مورد  تعدد زوجات  بیشتر در صورت  گیرد ولی  رسد حق قسم 

زوجه   وحدت  حالت  در  بهمضاجعه  است.  واجب  به  بیاننیز  منوط  الزامًا  قسم  حق  تحقق  دیگر 
 .(111: 1397ثمنی، ) مضاجعه است

شود و خاص جنسی می   ۀ در لغت به معنی آمیزش کردن با زن است که شامل رابط  حق مواقعه: 
موجب روایات، دستور شرع این است که مرد نباید بیش از چهار ماه نزدیکی با همسرش را ترک کند. به 

گر شوهر بدون هیچ عذر موجهی، نزدیکی را ترک کند، گناه نموده و حق زوجه را ضایع کرده است و ا 
 چه بساذکر این چهار ماه از باب الزام مرد است و    .(۵۵:  139۴  ، تبارحبیبی )   باشدمصداق نشوز می 

ت زوجه ین چهار ماه نیاز جنسی داشته باشد و با ترک رابطه موجب خوف ارتکاب معصی از ا   زن پیش 
: 1396شریعتی،  )  شود باشد یا موجب ضرر و عسر و حرج وی گردد که برقراری رابطه بر مرد واجب می 

 شود.این دو حق نصی دیده نمی درخصوص    الزم به ذکر است که در قوانین موضوعه،   . ( 62
اخالق   فرماید: و عاشروهن بالمعروف؛ با همسرانتان باسوره نسا که می 19 ۀآی حسن معاشرت:

نیکو معاشرت نمایید. همچنین با توجه به اهداف واالی ازدواج که ایجاد سکون و آرامش و مهربانی  
 اند با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند.و مودت است زوجین مکلف

دارد: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.  قانون مدنی نیز بیان می  1103  ۀماد
با  دوام خانواده سک   تأمین  برای باید همراه  ونت مشترک زن و مرد کافی نیست. همسری زن و مرد 
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توان تعیین کرد زیرا  دقت نمیخویی و مسالمت و مهربانی باشد. لوازم حسن معاشرت را بهخوش 
به ولی  است  قوم  هر  عادات  و  عرف  به  توهین  وابسته  اجتماعی  منظر  از  که  اموری  تمام  طورکلی 

مانند )  ایراد ضرب( یا امور منافی با عشق به کانون خانواده  قیر،تح  مانند توهین، )  شودمحسوب می
پس    .(202:  1392کاتوزیان،  )  معاشرت است سوءاعتنایی به همسر و نیازهای او( از مصادیق  بی

اعتنایی به  بی  ، که اموری مانند توهین و ایراد ضرب مغایر با اهداف مقدس خانواده است  همان طور
علی زوجه  رابطنیازهای  ترک  با  ۀالخصوص  او  با  بارز   جنسی  مصداق  آن  انجام  بر  توانایی  وجود 

اند و برقراری رابطه را فقط مخصوص زوجه ندانسته  ۀ ان نیز وظیفدانحقوقسوءمعاشرت زوج است.  
 .(1۴1: 1393صفایی، ) مر از جانب زوج نیز دال بر سوءمعاشرت وی استاین ا

قانون مدنی زوجین باید   110۴  ۀموجب مادبه  معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند:
در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند. معاضدت مفهومی عرفی 

خانواده با یکدیگر همکاری نمایند. حقوق از زن و  ۀ  ه زن و مرد در اداراست و به این معنی است ک
شوهر توقع فداکاری ندارد ولی برای مثال اگر یکی از زوجین مبتال به جنون یا بیماری مسری شد  
الزم نیست طرف دیگر خود را به خطر اندازد و از او پرستاری کند ولی الاقل مانند دو شریک انتظار  

انتظار  ها  آن  و اموری که عرف توقع دارد مانند دعوت پزشک یا بردن به بیمارستان از  یاری و همدلی
فوق صرفًا دستور اخالقی نیست   ۀبه نظر برخی از نویسندگان ماد  .(203  :1392کاتوزیان،  )  رودمی 

اما    ، گردد ی قانونی است و در صورت تخلف هریک، نشوز محسوب میاجرا ضمانتبلکه دارای  
 .(286: 1390محقق داماد، ) مخالف این نظر هستند برخی دیگر 

 توانایی بر انجام .۳-۲
قدرت بر انجام تکلیف مذکور   ، برای تحقق نشوز عالوه بر اینکه باید تکلیفی وجود داشته باشد

 تأمین  این، از  وجود  که زوج از نظر مالی قادر و متمکن باشد و با   صورتی  نیز شرط است؛ بنابراین در
شود؛ ولی اگر عاجز باشد،  همسرش امتناع کند، ناشز است و آثار نشوز بر رفتار وی مترتب می  ۀنفق

 انتساب نخواهد بود. بلنشوز به وی قا

توان گفت مرد ناشز است که توانایی انجام  تکالیف غیرمالی زمانی می درخصوص  عالوه بر این 
اتوانی یا اختالل جنسی وجود اشکال در  این تکالیف را داشته باشد وگرنه نشوز محقق نخواهد شد. ن 

  ۀکلی امکان رابطعملکرد جنسی یا ناتوانی در مقاربت موفق با همسر است. اختالل جنسی اگر به
ناتوانی جنسی .  گرددجنسی را سلب کند یا آن را با ضرر و حرج مواجه نماید، مانع تحقق نشوز می 

شود، در این  یا افسردگی و مانند آن ناشی میگذرا و موقتی که از بیماری یا مصرف برخی داروها  
حال باید توجه داشت که چنین اختاللی   عین  در  .(89-90:  1392نیا،  هدایت)  گیرد تعریف قرار نمی
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 تواند از موجبات تحقق عسر و حرج و درخواست طالق از سوی زوجه قرار گیرد.  صورت می هر در
 . مصادیق نشوز زوج۴

صورت توان مصادیق نشوز زوج را بهو شرایط تحقق نشوز اینک میپس ار تبیین تکالیف زوج  
 داد.  خاص مورد بررسی قرار

 عدم پرداخت نفقه  .۴-۱
می است  آن  ادای  به  مکلف  مرد  که  دیگری  وظایف  انجام  از  خودداری  یا  انفاق  از ترک  تواند 

و درخواست الزام    به دادگاه مراجعه کرده   تواندزوجه می  موجبات نشوز محسوب گردد. در این حالت
اساس شئونات زوجه میزان نفقه را معین و حکم به پرداخت    به پرداخت نفقه را مطرح نماید. دادگاه بر
از سوی زوج را صادر خواهد کرد. ماد  آن  این  بر  قانون حمایت خانواده مصوب سال    ۵3  ۀعالوه 

توان  ه است لذا می شش در نظر گرفت  ۀبرای خودداری از انفاق مجازات حبس تعزیری درج  1391
جدیتبه  گذارقانونگفت   با  و  به  درخصوص    تفصیل  اقدام  زوج  سوی  از  زوجه  به  انفاق  تکلیف 
  1ی نموده است اگرچه از عنوان نشوز برای تخلف از این تکلیف استفاده ننموده است. گذارقانون
 عدم پرداخت مهریه .۴-۲

بررسی است؛ اگر مهر عین معین باشد پس از عقد،  قابلمهریه دو فرض    ۀ باید توجه داشت دربار
که مهریه مال کلی  زوجه مالک آن خواهد شد و بحث امتناع از پرداخت آن منتفی است. درصورتی 

بر ذم امری مستمر    ۀو  نفقه  مانند  پرداخت مهریه  را تسلیم نماید.  آن  باید عندالمطالبه  باشد،  زوج 
دلیل در مبحث »حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر« در قانون مدنی   نیست و شاید به همین

آورده نشده است. از سوی دیگر برای تضمین دریافت مهریه از سوی زن برای وی حق حبس قرار  
رسد عدم پرداخت  مهر کند و سپس تمکین نماید. لذا به نظر می  ۀتواند ابتدا مطالبداده شده و او می 

نمی یمهریه  هرچند  تواند  شود؛  محسوب  زوج  نشوز  مصادیق  از  های  اجرا ضمانت  گذارقانونکی 
از تفاوت آنکه    مؤثری برای پرداخت مهریه در نظر گرفته است. ضمن های مبنایی میان یکی دیگر 

ای ندارد و  که مهریه چنین ویژگیوابستگی گذران زندگی زوجه به نفقه است درحالی  ، و نفقه  مهریه
زندگی    ۀتواند اساس و ادامنمی  ، شود لذا عدم پرداخت مهریهان یک هدیه یاد میبیشتر از آن با عنو

 زوجین را با خطر مواجه نماید.  
 عدم حسن معاشرت  .۴-۳

  ۀ دارد: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. آی قانون مدنی نیز بیان می 1103 ۀماد
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 ۀتوان گفت کلیفوق می  ۀمنابع فقهی و مفاد مادنساء نیز مؤید این تکلیف است. با توجه به  ۀ سور 19
تواند از مصادیق نشوز زوج محسوب شود. مثاًل رفتارهایی که با اصل حسن معاشرت مغایر است می

آی  برخالف  زوج  باشد،   ۀچنانچه  نداشته  معاشرت  حسن  بالمعروف«  عاشروهن  »و  زوجه    شریفه 
ق نماید از مصادیق بارز عدم انجام تکلیف تواند بر مبنای عسر و حرج از دادگاه تقاضای طالمی 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: حسن معاشرت می
 عدم انجام وظایف خاص زناشویی. ۴-۳-۱

قسم  حق  شامل  خاص  وظایف  یک هم )  این  شب  چهار  هر  حداقل  مواقعهخوابی  حق  و   بار( 
  1»ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف«   ۀ شریف  ۀ بار( است. از آی بستری هر حداقل هر چهار ماه یک هم ) 

شود که در تنگنا قرار دادن زن با استفاده از ابزار جنسی که با توجه به حیا و عفاف زنان نیز استفاده می 
دهد از مصادیق بارز زیر پا گذاشتن حقوق زن و پایمال کردن آنان را در حالت سختی و حرج قرار می 

ترک نزدیکی با زوجه در بیشتر از چهار ماه جایز نیست »   خانواده است.   ۀ حسن معاشرت در محدود 
اقوی اگر منقطعه باشد. این حکم اختصاص به نداشتن عذر دارد   بر  باشد، حتی بنا مگر اینکه با اذن او 

زوجه باشد، مانند اینکه ترس ضرر بر او یا بر  که موجود است، مطلقًا جایز می وجود عذر مادامی   و اما با 
جنسی بیش از چهار   ۀ ترک رابط که  مستند حکم مذکور روایتی است    . ( 2۵9:  1392خمینی،  )   « د باش 

ه ک ار ماهی  چه   آن   رسداین مدت گفته شده است به نظر می درخصوص    لیکن  2داند.ماه را جایز نمی 
ه قصد ک ای است  زده بت ی ر شده است، مفهوم ندارد؛ چون موضوع آن در مورد شخص مص ک ت ذ ی در روا 

به ا   اضرار  نداشته، ولی چون  مشی زن هم  داشت، حضرت می ک ن  را  ا ی فرما ل  حدا ی ند  ثر کن شخص 
ا ی تواند در مباشرت ب ه می ک ی  تأخیر افراد   ۀ ه هم ک شود  ن استفاده نمی ی ندازد، چهار ماه است، ولی از 

ازمند ضرر یل موجهی به زن ن یچ دل ی ندازند، بدون ه ی ب   تأخیر توانند تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و  می 
اضرار آمده است(؛ چون شارع مصالح و مفاسد را بر روی هم مالحظه   ۀ لم کت  یدر روا )   نند ک وارد  

بت به او و از طرف ی الت او و در فرض سؤال وارد شدن مص ک ت مرد و مش ی ث ی نموده است. از طرفی ح 
ن ی د  لذا گفته است حدا ی گر،  ماه می ک از زن مالحظه شده،  تا چهار  ا ند ی ب   تأخیرتوان  ثر  از  ولی  ن ی ازد، 

تواند تا چهار ماه می )   لی موجب اضرار است یش بدون دل تأخیر ه  ک گری  ی ه شخص د ک شود  استفاده نمی 
 

 . ای قرار داده شده هاست حقوق شایسته همانند وظایفی که بر دوش آن برای زنان . 1

بستری او ه دارای همسر جوانی است و همکرد کالسالم در مورد مردی سؤال هیاز حضرت رضا عل ییحیبن صفوان. 2
به دلیل آنکه مصیبتی  شود. البته نه برای اینکه او را آزار رساند، بلکه  یک نمیند و به او نزد کمی   ک سال تر  یکا  یماه    یکرا  

اند. آیا در این عمل گناهکار است؟ فرمود: اگر چهار ماه او را ترک کرده باشد نه. پس از آن اگر ترک کند، گناهکار  دیده 
 . اش باشد خواهد بود، مگر اینکه با اذن و رضایت زوجه
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 .(1۴83:  1۴19شبیری،  )  ست یز ن ی ه جاک شود  ضرر هم استفاده می   ۀ ندازد( و از ادل ی ب   تأخیر به  

عرف خاص    توان گفت با توجه به پیشرفت علم پزشکی و تمدن بشری و همچنینمی   در نتیجه
های دیگری در این امر باید مورد عنایت باشد. چراکه زن صرفًا ابزاری نیست که  هر جامعه مالک

بار تلقی ماه یک  بتوان در صورت احساس نیاز جنسی به او مراجعه کرد ولی نیاز جنسی او را هر چهار
م احوال و شرایط و همچنین  و  به اوضاع  توجه  با  باید  نیز  این مورد  به عرف مورد  کرد. پس  راجعه 

جنسی داشته باشد و در غیر    ۀبازنگری قرار گیرد. شوهر نیز مکلف است در حدود متعارف با زن رابط
واقع تحدید    در  .(1۴1:  1393صفایی،  )  حسن معاشرت رفتار کرده است  ۀاین صورت برخالف وظیف

حق  )  بارهر چهار شب یکخوابی در  حق مواقعه( و حق هم)  بارزمانی حق زوجه به هر چهار ماه یک
  ۀ ویژه استواری قاعدقسم( که در دیدگاه سنتی آمده، از احکامی نیست که نتوان در آن تردید کرد. به

دامن گستردگی  و  معروف  به  معاشرت  آن  ۀلزوم  به  ، اجرای  را  امکانی  میچنین  فراهم    کند خوبی 
مزاج بوده و نیاز جنسی گرم   ای که اصطالحاً زوجهدرخصوص    عالوه بر این  .(77:  139۴نوبهار،  )

  ۀالضرر و قاعد  ۀجنسی بر اساس قواعدی نظیر قاعد  ۀتوان استدالل نمود که ترک رابطبیشتری دارد می 
 : 1389امیری،  )  شودنیاز همسر یا طالق دادن او می  تأمین  عسر و حرج ممنوع بوده و مرد ملزم به

جنسی، خطراتی نظیر بروز انحرافات    ۀرابط  های ناشی از ترک در غیر این صورت عالوه بر زیان  .(83
 همواره مدنظر شارع بوده است.  ها آن جنسی نیز محتمل است که پیشگیری از وقوع

زناشویی را بر اساس    ۀبرقراری رابطدرخصوص    توان با تعدیل نگاه سنتی، تکلیف زوجبنابراین می
بهعرف به نیاز زوجه  از این تکلیف نشوز   صورت شخصی مشخص نمود. تخلفصورت نوعی و 

 در پی داشته باشد.   اجرا ضمانتمحسوب شده و باید 
 مقاربتسوء .۴-۳-۲

جنسی با زن داشته باشد و در غیر این صورت برخالف   ۀ شوهر مکلف است در حدود متعارف رابط 
تمتع جنسی و نزدیکی با همسر از   .( 1۴1:  138۴کاتوزیان،  )  حسن معاشرت رفتار کرده است   ۀ وظیف 

گردد. چراکه بحث تمتع جنسی از اموری معاشرت محسوب می سوء امتعارف از مصادیق بارز  طریق ن
 ۀ نیست که فقط لذت و آرامش یکی از طرفین در آن اهمیت داشته باشد. پس عالوه بر برقراری رابط

باکیفیت متعارف و بدون آزار   ۀجنسی در مدت متعارف و با توجه به وضعیت مزاجی زن، برقراری رابط 
ع( راجع به تمتع جنسی از زن سؤال )   مثال شخصی از امام صادق   عنوان مدنظر قرار دارد. به   قابل م   طرف 

؛ ۵97: 1388کلینی، )  نمود و حضرت اذیت و آزار مرد در اعمال این حق نسبت به زن را نهی نمودند 
جویی از همسر خویش محق هرچند از نظر حقوقی شوهر در کام  در نتیجه   . (101:  1۴03حر عاملی،  

است، هرگز در این مسیر حق توسل به خشونت را ندارد. خشونت و ایراد ضرب و تهدید از مصادیق 
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 .( 66:  1397هار، ب نو )   جنسی با همسر است   ۀ معاشرت زوج در برقراری رابطسوء بارز 
علم  همچون    است که مشهور فقهای امامیه  دبر()  مقاربت، نزدیکی از پشتسوءیکی از مصادیق  

دانند و نه با استناد به کتاب، سنت و اجماع حکم آن را کراهت می  حلی  و  الهدی، طوسی، حلبی
برخی از فقها همچون قمیین، ابن حمزه، ابی الفتوح، راوندی و ابی المکارم قائل  ل  قابدر م  .حرمت

دیوان عالی کشور نیز الزام زوج   ءبرخی از آرا در  .(122: 1390شکری و مومن، ) 1به حرمت هستند 
 2شود.مقاربت دیده می سوءانجام همین مصداق از  دلیلبهبه طالق 

  ۀ مشخص  دلیلبهسو  معیاری مشخص برای حدود متعارف روابط زناشویی از یک  ۀهرچند ارائ 
شخصی بودن تمایالت جنسی دشوار    دلیلبه خصوصی و پنهانی بودن این روابط و از سوی دیگر  

و رواناست، می از معیارهای تشخیصی پزشکی  برد. ضمنتوان  این زمینه سود  در  آنکه    شناختی 
ای آشکار بر وجود نقصی در برقراری این روابط مابین زوجین  نارضایتی از روابط جنسی خود نشانه

 سالم و متعارف است.  
 اده و تربیت فرزند. عدم معاضدت در تشیید مبانی خانو ۴-۴

د مبانی خانواده و  یید در تشین بایقانون مدنی زوج  110۴  ۀاین گفته شد که مطابق ماد  از  پیش
کردن  ان امتناع زن از یاریدانحقوقبرخی از    ۀگر معاضدت کنند به عقیدی دیک ت اوالد خود، به  یترب

معاشرت و  سوءعنوان  است بهمباالتی شوهر نیز در این زمینه ممکن  شوهر از موارد نشوز است و بی
گروهی    .(203:  1390کاتوزیان،  )  ایجاد عسر و حرج، مستند درخواست طالق از طرف زن بشود

مطالب مانع  را  معاضدت  تکلیف  دو جنب  ۀدیگر  بر هر  و  دانسته  انجام وظایف  برای  و    ۀمزد  حقوقی 
قیده مطرح شده است از سوی دیگر این ع .(133: 1393صفایی، ) دارند  تأکید  اخالقی این تکلیف

به رفتار و  که مصادیق نشوز  قبیل عدم حسن  از  اعمالی  فقه مشخص گردیده و فقط  در  طور کامل 

 
 فقهای معاصر نیز در این خصوص نظرات مختلفی دارند:  . 1
ه   تیآ)  دارد   دی کراهت شد  :ای، صافی، مکارم و نوریخامنه  نی، یعظام امام خم  اتیآ    م   :المسائل  حیتوض  نوری،  اللِّ

ه صافی، توض تیو آ نیی؛ امام خم۴۵2 ه مکارم، تعل تی؛ آ۴۵0م : المسائل مراجع حیاللِّ علی العروة، احکام   قاتیاللِّ
ه خامنه ای، استفتاء  تیالسابع و آ  ض، یالح اگر زن راضی باشد، کراهت    :فاضل    و  ستانییسآیات عظام    (.۴2۵س    :اللِّ
ه  تیآ)   ستین  ز یجا  واجب  اطیاحت  بنابر  نباشد،  راضی  اگر  و  دارد   دی شد   ض،یالح  احکام  العروة،  علی  قاتیتعل  فاضل،  اللِّ

ه  تیآ  ؛  السابع احت  د:یوح  و  زیی تبر  بهجت،  عظام  اتیآ(.  ۴۵0  م  :مراجع  المسائل  حیتوض  ستانی،یس  اللِّ   اط یبنابر 
ه وح  تیآ)    .ستین  زیجا  واجب، ه بهجت، وس  تی؛ آ228م    : 2ج    ن،یمنهاج الصالح  د، یاللِّ ؛  268م    : 1النجاه، ج    لة یاللِّ

ه تبر تیآ  (.228م  :1ج  ن،یمنهاج الصالح زی،ی اللِّ
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حق شوهر است، نشوز به  ۀارتکاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در اموری که در محدود
 ۀماده جنب  در نتیجهو    آید؛ لذا چنانچه زن از تربیت فرزند خویش امتناع ورزد ناشزه نیستشمار می

 .(286: 1390محقق داماد، ) اخالقی را بیان کرده است
شود مباحث مطرح شده در این زمینه بیشتر ناظر بر امتناع زوجه از  که مشاهده می  همان طور

آنکه با توجه به اهتمام بیشتر  ای به امتناع زوج نشده است. حالانجام تکلیف معاضدت است و اشاره 
ر داخل خانه این احتمال بیشتر وجود دارد که مردان در انجام تکالیفی نظیر تربیت فرزند زنان به امو

در اگرچه  نمایند.  استدالل  هر  کوتاهی  زوجین  صورت  از  یک  هر  مورد  در  شده  مطرح   قابلهای 
تواند در تشخیص و احراز  تفکیک تکالیف شرعی از قانونی می  گاننگارند  ۀاستفاده است. به عقید

کسانی که عدم اهتمام به انجام تکلیف معاضدت را از سوی    ۀواقع منشأ عقید  ثر باشد؛ درنشوز مؤ
بر مبنای این    .دانند در آن است که زوجه تکلیف شرعی نسبت به این امور ندارد زوجه، نشوز نمی

توان  استدالل و با توجه به تکلیف شرعی زوج در برخی از مصادیق معاضدت نظیر تربیت فرزند می
قانون مدنی و تحمیل این تکلیف   110۴  ۀ تصریح ماد  وجود این،   با  چنین مصادیقی را نشوز تلقی کرد.

بندد و خودداری هر یک از زن و مرد از انجام این تکلیف بر زوجین راه را بر هر نوع استنتاج دیگر می 
ویژه که خودداری از معاضدت امکان زندگی مشترک به معنای  توان از مصادیق نشوز دانست. بهرا می 

 نماید.  فین سلب میواقعی را از طر
 ی نشوز زوجاجراضمانت . ۵

شود که اثر  شوند این سؤال مطرح میپس از بررسی و شناخت مصادیقی که نشوز محسوب می
دیگر الزام زوج به انجام  عبارت شناسایی این نهاد در نظام حقوقی و قضایی ایران چه خواهد بود؟ به 

 تکالیف مورد اشاره چگونه ممکن خواهد شد.
شریفه در صورت نشوز زوج صلح و سازشی صورت نگرفت، در این صورت   ۀمطابق با آی اگر  

  تواند همسرش را پند و اندرز دهد و اگر باز زوج امتناع نمود حق دارد به حاکم رجوع کند زوجه می
به   .(207:  1362نجفی،  ) اندرز  و  جهت پند  همواره  اسالمی  عالی  راهکارهای  از  یکی  عنوان 

جامعه به مسیر حق و عدالت مورد توجه بوده است و تحت عنوان   ۀها و مجموعسانبازگرداندن ان
حال اگر    عین  کلی امر به معروف و نهی از منکر شرایط و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است. در

 ای جز برگزیدن راهکارهای دیگر نخواهد بود. این مرحله به نتیجه نرسید چاره 
عنوان اقدام  جود در نظام حقوق خانواده الزام زوج به انجام تکالیف بهبا توجه به ساختارهای مو

 دهیم. اولیه و در صورت عدم انجام تکلیف الزام وی به طالق را مورد بررسی قرار می 
که   است  ذکر  به  درخصوص  قانونالزم  از گذار  آن  از  تخلف  که  نفقه  پرداخت  نظیر  تکالیفی 
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می محسوب  نشوز  پیشرااجضمانت  ،شودمصادیق  را  شدیدی  لیکنهای  است  نموده    در   بینی 
ی خاصی دیده اجرا ضمانت.. .مقاربت وءجنسی، سو ۀمصادیق دیگر نشوز نظیر ترک رابطخصوص 

مورد توجه قرار نگرفته    گذارقانونلذا در این بحث تمرکز بر روی مصادیقی است که توسط    .شودنمی
سو و قواعد خاص  به تخلف از تعهدات از یکاست و الزم است با توجه به قواعد عمومی مربوط  

 جاری در حقوق خانواده از سوی دیگر تعیین تکلیف شوند.
مورد بررسی قرار    تفکیکبهی مدنی و کیفری  اجرا ضمانتبحث، دو دسته    ۀبر این اساس در ادام

 گیرد.  می 
 ی مدنی اجراضمانت  .۵-۱

های حقوقی نظیر الزام به انجام تکلیف اجرا ضمانتتوان  که نشوز زوج محرز شود میصورتی   در
  اجراضمانتبینی نمود. الزم به ذکر است که این دو  و نیز الزام به طالق زوجه را در مواجهه با آن پیش 

می   ۀرابط ابتدا  و  دارند  یکدیگر  با  در طولی  و  مطالبه شود  دادگاه  از  تکالیف  انجام  به  الزام  بایست 
 درخواست الزام به طالق مطرح گردد.   صورت خودداری از انجام، 

 الزام به انجام تکالیف .۵-۱-۱
سوره نساء، اولین اقدام در برابر نشوز زوج، تالش برای صلح و سازش است    128  ۀبر اساس آی 

پوشی زوجه از برخی حقوق جهت حفظ کیان خانواده است؛ ایجاد  بارز این سازش، چشم ۀکه نمون 
زیرا    ، شودترین راهکاری است که برای بیشتر مشکالت زوجین توصیه میصلح و سازش مناسب

کند.  دادرسی پیشگیری می   ۀ طوالنی و آزاردهند  فرایندگرداند و از ورود به  بازمیها  آن   آرامش را به
آن کریم به صلح در صورت نشوز زوج نیز بیانگر اهمیت بسیار زیاد این نهاد در حل مسائل  قر  ۀتوصی

کنند تا بتوانند به زندگی  پوشی می خانواده است. هر یک از زوجین از بخشی از حقوق خود چشم
های ناشی از طالق که بر خود حال از آسیبهایی بیشتر ادامه دهند. درعینمشترک ولو با محدودیت

اطرافیانز فرزندان و  پیشگیری میوارد میها  آن  وجین،  لذا صلح بهشود  اعالی    ۀعنوان نمون کنند. 
 شود. انونی توصیه میقبرخورد اسالمی و انسانی با اجتناب زوج از انجام تکالیف 

ننمود درواقع  اما درصورتی  قانونی طالق  به طی مراحل  اقدام  نیز  که سازشی واقع نشد و زوج 
قرار می زوجه در م از یکوقعیت متزلزل و بالتکلیفی  او بیگیرد.  به  از  سو زوج نسبت  اعتناست و 

می محسوب  وی  قانونی  همسر  دیگر  حاکمسوی  به  مراجعه  حالت  این  در  صالح  )  شود،  مرجع 
 اولین اقدام خواهد بود. حقوق نقض شده بر مبنای الحاکم ولی الممتنع ۀقضایی( و مطالب

قاضی نیز  مرحله  این  می  در  تکالیف ابتدا تالش  انجام  متوجه  را  و نصیحت زوج  با وعظ  کند 
تواند مانند تخلف از هر تعهد قاضی می   ه، شرعی و قانونی خود بنماید. در صورت عدم تأثیر موعظ
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الزام به برقراری    ۀمثال در زمین  عنوانقانونی یا قراردادی، ابتدا خوانده را ملزم به انجام تعهد نماید. به
بار با زنش نزدیکی  ماه یک ناشویی گفته شده است: »بر شوهر واجب است ولو در هر چهارروابط ز

کند، اگر از این کار امتناع ورزد زوجه حق دارد به حاکم شرع مراجعه کند تا او شوهر را بر ادای حق  
 1زوجه اجبار نماید.« 

خصوصی بودن    دلیلبه  بدیهی است که در بسیاری از روابط میان زوجین، الزام از سوی دادگاه
ابتدایی و اثبات نقض حقوق از سوی    ۀ عنوان مرحللیکن به  ، روابط زن و شوهر در عمل ممکن نیست

 کند. اهمیت پیدا میل قابطرف م
 الزام زوج به طالق  .۵-۱-۲
الزام زوج به انجام تکالیف قانونی مقدور نباشد، نوبت به  ک  صورتی   در ی دیگر  اجرا ضمانته 

می  زوجه  طالق  به  زوج  الزام  ازیعنی  در   آنجا  رسد.  زوجه  سوی  از  طالق  درخواست  که 
ا ارچوب هچ قانونی  مشخص  مبانی  مکانهای  بررسی  به  ادامه  در  است،  این    قابلپذیر  برای  اتکا 

معاشرت زوج  سوءد. دو مبنای استناد به عسر و حرج زوجه و استناد به  شودرخواست پرداخته می
 توجه قرار گیرند.  عنوان مبنای الزام زوج ناشز به طالق زوجه مورد توانند بهمی 

طالق آن است    ۀ اولیه دربار  ۀقاعد.  فقهی استۀ  الحرج از قواعد ثانوی ۀ  عسر و حرج یا قاعد  ۀقاعد
لیکن هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و    که اختیار آن در دست شوهر است. 

به ندهد  طالق  را  زن  قاعدشوهر  یک  می  ۀ عنوان  زن  نمایدثانوی  طالق  تقاضای  حاکم  از    تواند 
که دوام زوجیت موجب عسر و  ی صورت  قانون مدنی در 1130 ۀ(. مطابق ماد23۵: 1393صفایی، )

ع مراجعه و تقاضای طالق کند. چنانچه عسر و حرج  تواند به حاکم شرحرج زوجه باشد، وی می
که اجبار    صورتی  تواند زوج را اجبار به طالق نماید و درمذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می

داده می اذن حاکم شرع طالق  به  نباشد، زوجه  همین ماده عسر و حرج    ۀشود. مطابق تبصرمیسر 
از به وجود آمدن زندگی را برای زوجه با مشقت    ۀوضعیتی که ادام  موضوع این ماده عبارت است 

همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با اینکه عسر و حرج ناشی از عدم ارتباط جنسی با زوجه در 
تبصره ذکر نشده ولی مطابق قسمت انتهایی تبصره، موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که  

زن حرج  و  عسر  که  مواردی  سایر  در  نماید   دادگاه  طالق  حکم  شود  احراز  دادگاه  الحاقی  )  در 

 
 که توسط نگارنده صورت پذیرفته است: ای است الله خامنهآیت محضر از فتوای مذکور، پاسخ استفتای زیر . 1

از   شودیناشز محسوب م   و  آورد یجنسی موجبات اضرار زوجه را فراهم م   ۀبه نظر حضرتعالی مردی که با ترک رابط
 ؟ باشدی مصادیق عسر و حرج م 
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داشت که در بیان می   1پیش از اصالحات کنونی  1130  ۀ(. گفتنی است که بند اول ماد29/1۴/81
مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفای آن ممکن نباشد زن حق  

زعم نویسندگان حقوقی سایر حقوق واجبه همان حقوق مربوط  مراجعه به حاکم برای طالق را دارد. به
 جنسی بوده است.  ۀبه رابط

زوجه از سوی حاکم پس از الزام و تعزیر، در صورت نشوز بنابر فتاوای فقهای معاصر نیز طالق  
اگرچه در این فتوا به حق جنسی زن توجه گردیده ولی خود نیز بیانگر صبر    2پذیرد. زوج صورت می 

عسر و حرج در زندگی مشترک است. در این صورت زن باید تا مرز عسر و حرج صبر    ۀ زن تا مرحل
رز با عسر و حرج است. ضمن اینکه اثبات عسر و حرج  مسایه و همکند؛ گویی حقوق زوجه هم 

را دارد دشواری رابط  .(81:  139۴نوبهار،  )  های خاص خود    ۀلذا داخل نمودن مسائلی نظیر ترک 
صرف محروم شدن از حقوق  خواهد بود که زوجه به  روروبهجنسی ذیل عنوان عسر و حرج با این ایراد  

سختی و مضیقه برای او شده  این محرومیت باید منجر به  تواند درخواست طالق بدهد بلکهخود نمی
 کند. دربینی عنوان مستقلی برای نشوز زوج را بیش از پیش نمایان می باشد. همین امر ضرورت پیش

در مواردی نظیر عدم پرداخت نفقه بدون توجه به ایجاد عسر و حرج در زوجه و صرفًا    گذارقانون واقع  

 
ی تحت عنوان قانون  فهرست قوانین و احکام نامعتبر در  اواحده مجلس شورای اسالمی ماده    ۵/8/1399ر تاریخ  . د1

ماد  ۀ حوز که  رساند  تصویب  به  را  سال    1130  ۀسالمت  چشم   131۴مصوب  به  فهرست  این  هفتادم  ردیف  در  نیز 
مورد اصالح قرار گرفته است به   81قانون مدنی که در سال    1130  ۀکه آیا ماد  دیآیم . لذا این تردید به میان  خورد یم 

 ۀنسخ ماد  صرفاً   گذارقانونکه منظور    رسدیم ؟ در پاسخ به نظر  شودیم قوت خود باقی است یا بر مبنای این قانون نسخ  
در سایر    تأملخ شده است. لیکن  پیش از این نس  81است که البته با اصالح انجام شده در سال    131۴مصوب در سال  

در صدد تجمیع و فهرست نمودن قوانین نسخ شده،    صرفاً   گذارقانونکه    دهدیم بندهای این فهرست طوالنی نشان  
نسخ شده بودند. با توجه به اهمیت    قبالً قوانین بعدی    موجببهبوده است و بندهای مکرر دیگری از این فهرست نیز  

دیگری   ۀشورای اسالمی به موضوع و بحث نشدن پیرامون آن در صحن مجلس قرین  ، عدم ورود مجلس1130  ۀماد
نظر ندارد. در واقع مجلس شورای اسالمی در راستای   81اصالحی سال  1130 ۀ است مبنی بر اینکه ماده واحده به ماد

به   اقدام  نخست  گام  در  قوانین  تنقیح  بتواند آورجمعانجام  نهایت  در  تا  است  نموده  منسوخ  قوانین  و  مواد  کلیه  ی 
 ی قانونی تنقیح شده را به تصویب برساند.  هامجموعه

شوهر از انجام وظایف زوجیت   که   یصورت  مکارم شیرازی در استفتائی که از ایشان در رابطه با این سؤال: در  اللهت یآ  .2
صورت زوجه    نیار دهد بفرمایید آیا ناشز است؟ چه آثاری دارد؟ و در ااش را معلق قرکه زوجه  یاگونهسرباز زند به

به حاکم شرع  تواندی: »آری در این صورت زوج ناشز است و زوجه م دارندیدرخواست طالق نماید؟ بیان م  تواندیم 
حاضر نباشد    وجهچ یهزوج به  کهیرا وادار به انجام وظیفه نماید و در صورت لزوم تعزیر کند. درصورت  شکایت کند تا او

 او را طالق دهد.«  تواندیامساک به معروف یا تسریح به احسان کند و زوجه در عسر و حرج قرار گیرد حاکم شرع م 
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حقوق دیگری خصوص  در بینی نموده است لیکندرخواست طالق را پیشترک انفاق امکان  دلیلبه
مراتب اهمیت که این دسته از حقوق شاید به  نظیر حقوق جنسی سکوت اختیار نموده است. درحالی
 بیشتری در سالمت و شادابی روانی زوجه داشته باشد. 

از نظر دادگاه عسر و    قانون مدنی هر امری که  1130  ۀدر حال حاضر به استناد قسمت اخیر ماد 
باشد می داشته  در پی  را  زوجه  به طالقحرج  الزام زوج  تقاضای  لیکن   تواند مستمسک  گیرد  قرار 

رفته و صرف نشوز زوج را بدون تحقق عسر و حرج دستاویز    ترپیش تواند از این مرحله  قاضی نمی
واند مبنایی برای رفع این  تصدور حکم قرار دهد. لذا شناسایی نهاد نشوز زوج در حقوق موضوعه می 

تا رفع این نقیصه می برای درخواست سوءتوان استناد به  ایراد ایجاد نماید.  معاشرت زوج را راهی 
 . طالق از سوی زوجه در صورت نشوز زوج در نظر گرفت

ت به معروف و  امساک  نتیجه حاصل میصاز مجموع  این  به احسان  ود که احدی مجاز  شریح 
با   تواند او را معاشرت نگه دارد. کما اینکه نمیسوءنیست همسرش را در شرایط غیرانسانی و توام 

که قانون راجع به نشوز مردان و نیازهای درحالی   .(237:  1389توجهی،  )  معلق و بالتکلیف رها کند
جنسی زن سکوت کرده است، فقه اسالمی ارضای نیازهای جنسی را هم برای مردان و هم زنان در 

شخصی زوجین یکی از اهداف اصلی    ۀنیازهای جنسی، عالوه بر انگیز  تأمین  داند.خانواده واجب می
به شمار می ازدواج  به  ترغیب  در  در سایشارع مقدس  تا  منکرات    تأمین  ۀرود  و  از فحشا  نیاز  این 

جلوگیری شود. در متون اسالمی به حق زوجین در این زمینه توجه شده است ولی نمایان شدن بیشتر  
این  درخصوص    این حق بنابراین طبق  از حقوق جنسی زوجه گردیده است؛  زوج، موجب غفلت 

ت به آمیزش در حدود یاد شده استنکاف کند  گونه عذری از مبادرتواند بدون هیچ حق، شوهر نمی
اعتنایی  بی  در نتیجه  .(۵۵:  139۴  تبار، حبیبی)  حتی اگر از این منظر زوجه در ضرر و حرج قرار نگیرد 

معاشرت یا عدم ایفای وظایف زناشویی از دادگاه  سوءعنوان  دهد که بهشوهر به زن نیز به او حق می
وجود   واقع با  برد. درمن عقد این آثار قانونی را از بین نمیشرط ض  طالق بخواهد و استناد شوهر به

دادگاه  و  نیست  در حقوق موضوعه چندان دشوار  نشوز زوج  مفهوم  فقهی شناسایی  معتبر  ها  منابع 
»در خصوص طرح دعوای   .نمایندرأی    توانند با استناد به این منابع در این زمینه اقدام به صدورمی 

قضات   زوجه،  سوی  از  می دادگاهنشوز  خانواده  قاعدهای  استناد  به  را  دعوایی  چنین  لزوم    ۀتوانند 
قانون   3  ۀ استناد به ماد  .(66:  139۴  ، نوبهار )  «( بپذیرند1103  ۀمصرح در ماد )  معاشرت به معروف 

استناد به منابع  درخصوص    آیین دادرسی مدنی منبعث از اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی
دیگر    بیان  به   .واند مشکل فقدان نص صریح قانونی را در این زمینه رفع نمایدتمعتبر اسالمی نیز می

توانند گفته در قانون مورد تصریح قرار نگرفته است، قضات میتا زمانی که نشوز زوج به معنی پیش
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به لزوم حسن معاشرت میان زوجین نمایند  رأی    با توجه به تکلیف حسن معاشرت، اقدام به صدور
 جنسی متعارف و مورد رضایت طرفین است.    ۀلوازم آن برقراری رابط جمله ازکه 

 ی کیفری نشوز زوجاجراضمانت .۵-۲
های متعدد اجرا ضمانتاین نیز گفته شد که برخی از مصادیق نشوز نظیر ترک انفاق واجد    از  پیش

جنسی، با نگاهی به    ۀجمله ترک رابط  مصادیق دیگر نشوز ازدرخصوص    هستند.  1حقوقی و کیفری 
شود برخی از فقها قائل به تعزیر زوج در صورت تحقق نشوز از سوی وی  متون فقهی مشاهده می

:  1362نجفی، ) نموده استتأیید  باشند. صاحب جواهر تعزیر نمودن زوج ناشز را توسط حاکم می 
وی از سوی حاکم  ره( نیز ضمن امکان وقوع نشوز از سوی زوج حکم به تعزیر  )  امام خمینی.  (207

  اند را داده است. شهید ثانی استمرار مرد ناشز بر این حالت را موجب تعزیر از سوی حاکم دانسته
 . (2۴۴: 1389 توجهی، )

حقوقش در صورت نشوز زوج در گام اول وعظ زوج   ۀحق زوجه برای مطالب  برخی با توجه به 
زام زوج و در صورت عدم تأثیر تعزیر  توسط زوجه سپس با توجه به مؤثر نبودن رجوع به حاکم و ال

 دانندارتکاب معصیت و در نهایت الزام وی به طالق توسط دادگاه را الزم می  دلیلبهزوج توسط حاکم  
راهانگارجرم همچنین علت    . (196:  1393شاکری،  ) با وجود  را  نشوز زوج  حلی چون طالق،  ی 

سوءاستفاده از حقوق قابلاکنش جامعه در مایجاد جرم مانع و حفاظت از کانون خانواده و همچنین و
این در حالی است که پیشنهاد جرم تلقی کردن نشوز   .(2۴8:  1389توجهی،  )  دانندتوسط افراد می 

افزایش   جز  اثری  آن  برای  مجازات  تعیین  و  حوز  بینیپیش  جرایمزوج  در  قانون  در  روابط    ۀ شده 
 خانوادگی نخواهد داشت. 

به فقه خانواده نیز حاکی از اهتمام شریعت اسالم به حفظ خانواده و »واکاوی احکام فقهی ناظر 
آن است.   بنیان  باید انگارجرم ۀ  در مسئل  روایناز تحکیم  ی رفتارهای سوء زوجین در نظام خانواده 

ی تخلفات خانوادگی، غالبًا منتهی به فروپاشی  انگارآنکه جرم   ی قرار داد چهانگارجرم اصل را بر عدم  
بر اساس    شود.توزی می اعتمادی و دشمنی و کینهخانواده و الاقل سرد شدن روابط زوجین و ایجاد بی

 
نفق  هر: »1391قانون حمایت خانواده مصوب   ۵3  ۀماد  .1 مالی،  با داشتن استطاعت  زن خود را در صورت    ۀکس 

شود. شش محکوم می  ۀالنفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجص واجبنفقه سایر اشخا  ۀدی أتمکین او ندهد یا از ت
صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی  تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در

 د. شویا اجرای مجازات موقوف می 
تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح ای که به موجب قانون مجاز به عدم  تبصرهـ  امتناع از پرداخت نفقه زوجه 

 .« مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است 
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و   های خانوادهای باشد که پایهگونهکه تخلفات زوجین به صورتی بینانه دراین دیدگاه اعتدالی و واقع
ئولیت کیفری را برای زند و مسی را تخصیص میانگارجرم بنیاد آن را مورد هدف قرار دهد اصل عدم  

دهد که فقیهان با استناد به نصوص قرآنی و  های فقهی نشان میزند. بررسی آموزه متخلف رقم می
اند و در سایر  ی رفتارهای زوجین روی آوردهانگارجرم روایی، در مسائل جنسی و روابط نامشروع، به  

وج از زوجه، گذشت، مصالحه  ناخوشایندی ز  رغم علیراهکارهایی چون معاشرت به معروف    ، موارد 
اعتنایی توسط زوج در فرض نشوز زوجه،  تسالم، وعظ و بی  ،و نیکویی در فرض خوف از نشوز زوج

الحالل  عنوان ابغضتشکیل محاکم خانوادگی در فرض شقاق و ناسازگاری طرفینی و نهایتًا طالق را به
 .(92 :1397صادقی و دیگران، ) اند.«برگزیده
ف از تنبیه زوج، بازگرداندن او به مسیر آشتی و تمایل به همسر است، استفاده  که هد  صورتی  در

تواند شأن اجتماعی این برخورد می  لحاظ آنکه به  تواند اثر معکوس داشته باشد، ضمن از مجازات می
گردد. بلکه روی آوردن به  ی کیفری توصیه نمیاجرا ضمانتبینی  و منزلت زن را تنزل دهد. لذا پیش 

های مؤثرتر و مفیدتر نظیر دریافت خسارت در صورت ورود ضرر مادی و معنوی به اجراضمانت
صرف نشوز زوج و بدون تحقق عسر و حرج، مناسب به  زوجه و نیز صدور حکم الزام به طالق به

میان زوجین  رسد. درعیننظر می ی  اجرا ضمانتحال ممکن است دریافت خسارت نیز در روابط 
سو در یک زندگی متعارف، اموال  نظر از استقالل مالی زوجه از یکزیرا صرف   ، دمؤثری به شمار نیای

های  اجراضمانتباید و از سوی دیگر  نیازهای خانواده اختصاص می  تأمین  به  زن و شوهر مشترکاً 
طرفین    ۀعنوان اهرم فشار جهت دستیابی به اهداف دیگر نظیر طالق مورد استفاد مالی ممکن است به

کارگیری این ابزار الزم است نهایت احتیاط به عمل آید. عالوه بینی و بهدر نتیجه در پیش  قرار گیرد. 
تواند  شناس میهای آموزش خانواده و ارجاع به روانبر این وعظ و نصیحت، الزام به شرکت در کالس 

 در حل مسئله مفید فایده باشد. 
تواند اثرات مخرب  نمی  دیدهبزه از  های الزم  بینی حمایتی بدون پیشانگارجرم واقع صرف    در

مثال تعزیر زوج اگر منجر به آشتی و سازش یا طالق    عنوانیک عمل را کاهش داده یا از بین ببرد. به
 زندگی خانوادگی خواهد داشت. ۀنشود اثرات مخربی بر ادام

 نتیجه 
تکالیف زوجین،  با توجه به آنچه بیان گردید روشن است هدف شارع مقدس در وضع حقوق و  

که نشوز زوجه این آرامش و    گونه  انایجاد آرامش و انسجام و مودت در کانون خانواده است. هم 
برآمده است،   اجرا ضمانتبینی  جویی و پیش برای رفع آن به چاره   گذارقانون برد و  مودت را از بین می 

گرفتن زن شود. با توجه به پذیرش  تواند سبب گسستگی بنیان خانواده و در تنگنا قرار  نشوز زوج نیز می
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و شناسایی مفهوم نشوز زوج و تعیین مصادیق آن توسط فقها به استناد آیات قرآن کریم و روایات،  
  در   شود.امکان شناسایی این نهاد در حقوق موضوعه نیز وجود دارد؛ بلکه ضرورت آن احساس می

تفاوت در احکام  أ  روحی که منش  های زن و مرد از حیث جسمی وحال ضروری است که تفاوت   عین
 هاست مورد توجه قرار گیرد.  و مقررات ناظر به آن

آن  از  تخطی  ازدواج که  از عقد  ناشی  تعهدات  از  دسته  آن  تفکیک  و  تلقی  تشخیص  نشوز  ها، 
شود، عالوه بر بررسی منابع روایی و یافتن حکم شرع در این خصوص، نیازمند توجه به اهمیت  می 

 و آثار متعدد روانی، جسمی و اجتماعی ناشی از ترک این تکالیف است.   هر یک از تعهدات
تعهدات مالی زوج را بیش از تعهدات غیرمالی واجد اهمیت دانسته    گذارقانوندر حال حاضر  

در    اولی    طریق  این رویکرد هر چه که باشد به  ۀبینی نموده است. ریشپیش  اجرا ضمانتو برای آن  
تواند مورد توجه قرار گیرد. مبنای اصلی پیشگیری از قرار گرفتن زوجه در تعهدات غیرمالی نیز می

توان توجه به صلح و سازش و حفظ خانواده را موقعیت متزلزل و بالتکلیفی است و بر این اساس می
بینی .. را پیش.های روانی، پزشکی، عاطفی ومحور اصلی قرار داد و پیرامون این محور انجام مشاوره 

ن در نهایت هرگاه بازگرداندن زوج به مسیر زندگی مشترک متعارف، ممکن نشد، حسب  کرد. لیک 
مورد برای زوج ناشز، الزام به انجام تکالیف، الزام به طالق، پرداخت خسارت و نظایر آن در نظر  
گرفت. تا هنگام اصالح قوانین در این خصوص، استناد به تکلیف کلی حسن معاشرت و الزام زوج  

 ها برای صدور آرای منصفانه در این زمینه باشد.تواند راهی برای قضات دادگاهاین تعهد میبه انجام 
  



 ۲۶۳ مظفری و حسینی  /رانیا یحقوق نظام  در آن آثار و  زوج نشوز

 منابع 
مطالعات   ۀمجل (، »تطورات مفهوم نشوز در ادوار مختلف فقه شیعه«،139۵) اسحاقی محمدمریم و  احمدیه،  ▪

 .1 ۀشمار، ۴ ۀ دور ،زن و خانواده

(، »اختیار قاضی برای طالق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن  139۴)  احدی  الله سیفو   اله مرادی، ام بنین ▪
 .62 ۀ ، شمار20، سالفقه و حقوق خانواده ۀمجلآن به عسر و حرج زوجه«، 

 .1۵۴ ۀ ، شمار19، سال معرفت ۀماهنام(،»حقوق جنسی زن و شوهر در اسالم«، 1389) امیری، حسین ▪

  ۀشمار،  12  ۀ دور،  مطالعات راهبردی زنان  ۀمجلی نشوز زوج«،  نگاراجرم (، »لزوم  1389)  توجهی، عبدالعلی ▪
۴8. 

، سال  مطالعات فقهی حقوقی زن و خانوادههای آن در فقه امامیه«،  (، »مضاجعه و چالش1397)  ثمنی، لیال ▪
 . 2، شماره 1

 ، تهران: نشر بنیاد راستاد. ترمینولوژی حقوق(، 1363) جعفری لنگرودی، محمدجعفر ▪

ی مؤثر در مورد نشوز زوج«، اجرا ضمانت (، »قانون حمایت خانواده و  139۴)  فراهانی   انسیهواد و  حبیبی تبار، ج ▪
 .1 ۀشمار، 2 ۀ دور، مطالعات اسالمی زنان و خانواده ۀمجل

یرالوسیله(،  1392)  خمینی، روح الله ▪ ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار  2، جلد  کتاب النکاح( )   ترجمه تحر
 س(. ) امام خمینی

حقوقی گستره نشوز زوجین  -(، »بررسی فقهی1393)  شاکری گلپایگانی، طوبی، کاردوانی، راحله و وکیلی، وحید  ▪
 .6۴ۀ ، شمارمطالعات راهبردی زنان ۀفصلنامو شیوه مواجهه با آن«، 

ولی ▪ الهام،  مرضیه  شریعتی،  حقوق موضوعه(،  1396)   حصاری،  و  فقه  در  زوجین  تهران: حقوق جنسی   ،
 انتشارات خورسندی. 

سادات ▪ رقیه  و  فریده  قاعد1390)مؤمن    شکری،  »نقش  خاص«ۀ  (  تمکین  از  زن  خودداری  حق  در    ، الضرر 
 .۵1  ۀ ، شمارکتاب زنان سابق( )  مطالعات راهبردی زنان ۀفصلنام

ی انگارجرم ( »امکان سنجی  1397)  امیرپور  حیدرباقری و  احمد  صدری،  سیدمحمد  صادقی موحد، خدیجه،   ▪
 .۵۴ ۀ ، شمارفقه و حقوق اسالمیهای پژوهش  ۀمجلدرحوزه حقوق خانواده«، 

 ، تهران: نشر میزان. مختصر حقوق خانواده(، 1393) صفایی، حسین و امامی، اسدالله ▪

ه مؤسس، قم:  2حمدجواد حجتی کرمانی، جلدم   ترجمه تفسیر المیزان،(،  13۴8)  طباطبائی، سید محمدحسین ▪
 مطبوعات دارلعلم. 

 ، تهران: نشر میزان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(، 1381) کاتوزیان، ناصر ▪

 . 3، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ 1، جلد حقوق خانواده(، 1392) کاتوزیان، ناصر ▪

 ، تهران: نشر علوم اسالمی. بررسی فقهی حقوق خانواده(، 1390) محقق داماد، سید مصطفی ▪

قضائیه ▪ قوه  آموزش  دادگاه  ۀروی(،  1388)  معاونت  با  ارتباط  در  ایران  خانوادهقضایی  تهران: 9، جلد  های   ،
 انتشارات جنگل. 

یم(، 1388) مکارم شیرازی، ناصر ▪  ، تهران: انتشارات نشتا. شرح آیات منتخب قرآن کر

 حسان. ، تهران: نشر افرهنگ مبین(، 1393) مهدوی، حمید ▪
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۲۶۴ 

 ۀفصلنام(، »قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر«،  139۴)حسینی    البنیننوبهار، رحیم و ام  ▪
 .1  ۀ ، شمار11 ۀ ، دورخانواده پژوهی

قاعده معاشرت به چهارچوب  (، »حدود روابط جنسی زن و شوهر در  1397)حسینی    البنیننوبهار، رحیم و ام ▪
 .1  ۀ ، شمار1۴ ۀ ، دورخانواده پژوهیۀ فصلناممعروف«، 

فرج  ▪ نیا،  و  هدایت  و حقوق خانواده جمهوری 1392)  زاده گنجیسیدعلی  سیدجوادالله  فقه  در  (، »نشوز زوج 
 . 37 ۀ، شمار10 ۀ ، دورحقوق اسالمی ۀمجلاسالمی ایران«، 

زکیه ▪ نعیمی،  و  عبدالهادی  فردوسی،  دوران  1399)  وحیدی  در  ایران  خانوادۀ  حقوق  تکوین  سیر  بر  »نقدی   ،)
 . 110 ۀ، شمار8۴ ۀ ، دورحقوقی دادگستریمجلۀ  معاصر«،

 عربی
 آستان قدس رضوی   ، مشهد:6، جلدروض الجنان و روح الجنان(،  136۵)  حسین ابن علی ابوالفتوح رازی، ▪

 های اسالمی(. بنیاد پژوهش )
 دار احیا التراث العربی.  ، بیروت:8، جلدب اللغهتهذیتا(، بی) هری،محمد ابن احمداز ▪

 ، قم: المکتبه االسالمیه. 1۵و  1۴، جلد وسائل الشیعه(،  1۴03) حر عاملی، محمد ابن الحسن ▪

 نشر اسماعیلیان.  ، قم:1، جلدتفسیر نور الثقلین(، 1۴1۵) حویزی، عبدعلی بن جمعه ▪

 پرداز. قم: مؤسسه پژوهشی رأی ،۵، جلداحکتاب نک ،(ق1۴19) ری زنجانی، سید موسییشب ▪

 ، تهران: مکتبه الصدوق. 9جلد، النجعه فی شرح المعهه.ق(، 1۴06) شوشتری، محمدتقی ▪

 ه النشر االسالمی. مؤسس، قم: التبیان فی تفسیر القرآن ه.ق( 1۴13) طوسی، محمدبن حسن ▪

 .انتشارات اسالم  ، تهران:6، جلد اطیب البیان فی تفسیر القرآن(، 1378) سید عبدالحسین طیب، ▪

 شر هجرت. ن ، قم:6و1، جلدالعین(، 1383) فراهیدی، خلیل ابن احمد ▪

محمدرضا ▪ محمدبن  مشهدی،  الغرائ(،  1368)  قمی  بحر  و  جلدبکنزالدقائق  تهران:3،  و    ،  چاپ  سازمان 
 انتشارات. 

 ، تهران: نشر قدس. 6، جلد فروع کافی(، 1388) کلینی رازی، محمد ابن یعقوب بن اسحاق ▪

 . پژوه ، ابوالقاسم ابن احمد یزدی، تهران: دانش شرایع االسالم (،13۴6) محقق حلی، جعفربن حسن ▪

دار احیاء التراث   ، بیروت: 31، جلد یع االسالمجواهرالکالم فی شرح شرا(،  1362)  نجفی، محمدحسن بن باقر ▪
 . العربی 
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