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نگاهی فقهی به مواد « 1108و  »1104قانون مدنی در رابطهی بین نشوز و تمکین
محمّدمهدی کریمی نیا  ، 1میترا پاکدل  ، 2مجتبی انصاری

مقدم 3

 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 2طلبه سطح چهار (دکتری) ،گرایش فقه خانواده ،مرکز تخصّصی سطح چهار الزّهرا (س) اهواز ،استان خوزستان
 3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
در زندگی مشترک که ارکان آن زوج و زوجه هستند؛ گاه این سؤال شکل میگیرد :آیا اگر زنی به تکالیف خود در زندگی عمل
نکند ،نشوزی که باعث قطع نفقهی او میشود ،عدم تمکین خاص (بهرهمندی از استمتاعات جنسی) است یا عدم تمکین و
اطاعت زوجه به نحو عام ،موجب نشوز میشود؟ از نظر قانون ،مفهوم مقابل نشوز ،صرفاً تمکین خاص نیست؛ بلکه اعم از تمکین
خاص و عام است واین مطلب را از تجمیع دو قانون  1108و  1104قانون مدنی در وظایف زوجیت با کمک نظر مشهور فقها به
دست آورده اند .تحقیق حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی -تحلیلی مساله نشوز را بررسی کرده و با توجه
به منبع بودن فقه برای حقوق موضوعه؛ به تطبیق فقه بر حقوق  ،میپردازد .در این تحقیق پس از بررسی کلید واژه های
مفهومی و مصداقی عنوان تحقیق ،بحث مصداقی ومفهومی نشوز ،از کتب فقهی معتبر ومرجع ،طرح شد وسپس مواد قانونی
مندرج در عنوان ،از کتب مرجع حقوقی ،بررسی فقهی حقوقی شد ودر نهایت ،تطبیق بین نظرات حقوقی وفقهی به عمل آمد تا
بتواند در قانون ،کاربرد ودر علم فقه ،توسعه ای ایجاد کند .نکاتی که میتوان در مجموع استفاده نمود .1 :نشوز زن متوقف بر
عدم اطاعت او از زوج در امور جنسی است (تمکین خاص)؛ خواه در مصداق خروج از منزل یا مصادیق دیگر .2 .باتوجه به آیات
وروایات نشوز در مورد مرد نیز ثابت است .3 .لزوم بازنگری در قانون مدنی از آنجا که تمکین عام را برزن واجب می داند.
واژههای کلیدی :تمکین خاص ،تمکین عام ،قانون مدنی ،نشوز ،نفقه.
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مقدمه
دو واژهی «تمکین و نشوز» در فقه و حقوق در تقابل با یکدیگر مطرحشدهاند .زنی که اطاعت واجب از همسرش نداشته باشد،
شرعا ناشزه محسوب میشود و از دریافت نفقه محروم میگردد .تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای وروش توصیفی وتحلیلی
با هدف کشف حقیقت در مصادیق نشوز (توسعه ای) است وچون در نتیجه منجر به اصالح قانون میشود ،هدفی (کاربردی ) را
نیز دنبال میکند که با بررسی کتب فقهی حقوقی و با توجه به ارتباط فقه وحقوق ،این هدف ،محقق خواهد شد.
سواالتی که به دنبال پاسخ آنها ،این مقاله نگاشته شده است :نشوز وتمکین در مفهوم و مصداق در فقه چیستند؟ در فقه و
قانون مدنی ،تمکین به معنای خاص موجب نشوز می گردد یا هر عدم اطاعتی از زوجه ولو خروج بدون اذن همسر موجب نشوز
ودر نتیجه اسقاط نفقه میگردد (محدوده ی اطاعت واجب)؟
بررسی این مسئله می تواند از جهات مختلف دارای ثمرات باشد .یکی از مهمترین ثمرات آن ،عالوه بر تعیین علت اصلی نشوز،
مسئله اذن در خروج از منزل برای بانوان است؛ که اگر محدودهی تکلیفِ واجبِ بر زوجه در قبال زوج مشخص گردد ،بحث
وجوب اذن و تمکین نیز ،بر آن مترتب خواهد شد.
آنچه در تحقیقات بیشتر به چشم میخورد ،پرداختن به مسئلهی «نشوز» ،بیشتر و گاه «تمکین» است .لذا مباحثی چون :نشوز
مرد در مقابل نشوز زن (که قران به آن اشارهکرده است) ،مراحل تأدیب زوجه به هنگام نشوز ،در کتب ،نمود بیشتری دارند و به
محقِق های نشوز ،کمتر پرداخته شده است در این مقاله به ارتباط بین نشوز با تمکین و نفقه در کتب فقهی و حقوقی وحل
تعارضات ،پرداختهشده است.
ازآنجاییکه حقوق موضوعه از فقه پویای امامیه اقتباس شده است ،ضرورت پرداختن به منابع فقهی و کتب مرجع در فتاوای
فقها ،برای حل چالش هایی که بین فقه و حقوق نسبت به مسئله تمکین و نشوز به چشم میخورد و بالتّبع تصحیح مواد قانونی،
ضروری به نظر میرسد.
-1مفاهیم
 .1-1نشوز
ل انْشُزُوا فَانْشُزُوا [المجادلة ]11 /ویعبّر عن
راغب میگوید « :النَّشْزُ :المُرْتَفِعُ من األرضِ ....قال تعالىَ :وإِذا قِی َ
اإلحیاء بِالنَّشْزِ واإلِنْشَازِ ،لکونه ارتفاعا بعد اتِّضاع .قال تعالى :وَانْظُ ْر إِلَى الْعِظامِ کَیْفَ نُنْشِزُها [البقرة ]259 /وقُرِئَ بضَمِّ النون
وفَتْحِهَا وقوله تعالى :وَاللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ[النساء ]34 /ونُشُوزُ المرأة :بُغْضُها لزَوْجها ورفْعُ نفسِها عن طاعتِه ،وعَیْنِها عنه إلى
غیره( ».راغب اصفهانی1412 ،ق)806/1 :
راغب یک استعمال از ماده ی «نشز» را در قرآن ومحاورات ،مترادف با معنای اصلی آن دانسته؛ به معنای برخاستن ودر ادامه
نُشز و نَشز( به فتح نون وضم نون) را برای زوجه اینگونه مطرح می کند:
نشوز زن عبارت است از کییه و نفرت او نسبت به شوهرش و سر تافنن از اطاعت او و چشم داشتن به غیر او .چیانکه دیده
میشود نشوز زن ،عصیان و سرباز زدن او از اطاعت شوهر تعریف شده است.
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چنانچه روشن است واژهی نشوز در لغتهای معتبر به معنای «ارتفاع و بلندی و برجستگی است.
« نشز الشئ :أی ،اِ رتفعَ...نَشَزَت المرأه تَنْشِز فهی ناشِز ،أی :استعصت علی زوجها إذا ضربها و جفاها فهی ناشِز علی»
«زنی که نسبت به همسرش عصیان میکند به خاطر جفای زوج به او ،نشوز پیدا میکند؛ گویا از مکان قبلی خود بلند میشود»
(فراهیدی 1409 ،ق)232 /6 :
 .1-2مفهوم نشوز زوج
فقهای عظام ،نشوز زوجه را به «خروج از طاعت» یا امتناع وی از عمل به وظـایف همسری معنا کرده اند؛ ولی درباره مفهوم
«نشوز زوج»  ،میان آنان اتفاق نظر وجود ندارد .بعضی از فقها نشوز زوج را مانند نشوز زوجه به «خروج از طاعـت» معنـا کـرده
انـد و بعضی ضابطه دیگری را برای نشوز آن برگزیده اند.

ن شوز زوج در حقوق خانواده جمهوری اسالمی ایران ،وضعیت روشنی ندارد؛ زیـرا در هیچ متن قانونی واژه نشوز زوج ذکر نشده
است .همین امر باعـث شـده اسـت بعضـی بگویند نشوز فقط درباره زوجه به کار میرود .آرای فقهی موجـود درباره نشوز زوج
در سه دسته زیر قابل طبقه بندی میباشد:
 .1بعضی تعریف مشترکی از نشوز زوجین ارائه کرده اند.
 .2برخی دیگر تعریفی متمایز برای نشوز زوج ارائه کرده اند.
 .3گروه دیگری در انتساب وصف نشوز به زوج ،تردید به عمل آورده اند.
به هر صورت ،اختالف در تعریف نشوز زوج یا تردید در انتساب مفهوم نشـوز بـه وی در حقوق داخلی ما اثر گذاشته است.
قانونگذار واژه نشوز را فقط درباره زوجه به کار بـرده است و همین باعث شده است در ادبیات حقوقی ما ترکیب «نشوز زوج»
نامأنوس بـه نظـر برسد؛ به گونهای که گروهی گمان میدارند نشوز وصفی اختصاصی برای زوجات است( هدایت نیا:1392 ،
)37/10
 .1-3روایات مبین مفهوم نشوز
اصل اولی برای تعیین مفاد و مفاهیم الفاظ  ،عر ف است ،مگر اینکه نص معتبری از جانب شرع ،معنی لفظ را تعیین کرده باشد
(طبسی1416 ،ق ) 22 :روایاتی دال بر اینکه معنی واژه نشوز از جانب شارع تعیین شده ،وجود دارد .این روایات را می توان به
دو دسته تقسیم کرد :یکی روایاتی که به تبیین مفهوم نشوز زن می پردازند (ناظر به آیه  34نساء ،تخافون نشوزهنّ) و دیگری
روایاتی که ناظر به آیه  128نساء (خافت من بعلها نشوزاً) بوده و نشوز مرد را تبیین می کنند.
 .1-3-1الف .روایات ناظر به آیه  34سوره نساء:
این روایت  -که حاوی خطبه نبی اکرم (ص) در حجه الوداع است  -به طرق مختلف و با عباراتی متفاوت به شرح ذیل در کتب
روایی نقل شده است:
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« اال واستوصوا بالنساء خیرا ،فانما هن عوان عندکم لیس تملکون منهن شیئا غیر ذلک ،اال أن یاتین بفاحشه مبینه فان فعلن
فاهجروهن فی المضاجع واضربوهن ضربا غیر مبرح فان اطعنکم فال تبغوا علیهن سبیال ( »...نسائی1411 ،ق)372 /5 :
«لکم علیهن أن ال یوطئن فرشکم احدا تکرهونه فان فعلن ذلک فاضربوهن ضربا غیر مبرح ( »...مجلسی1403 ،ق)405 /21 :
« حقکم علیهن أن ال یوطئن أحدا فرشکم و ال یدخلن أحدا تکرهونه بیوتکم إال بإذنکم و أال یأتین بفاحشه فإن فعلن فإن اهلل قد
أذن لکم أن تعضلوهن و تهجروهن فی المضاجع و تضربوهن ضربا غیر مبرح ( »...حرانی1404 ،ق)33 :
مفسران با تأویل مضمون حدیث ،در مورد عبارت «ان یاتین بفاحشه مبینه» بیان کردند که منظور از فاحشه «زنا» نیست؛ چرا
که آن حرام شده و بر آن حد الزم است ،بلکه منظور این است که در خانه کسی را که همسرانشان کراهت دارند ،راه ندهند.
(قرطبی)173 /5 :1365 ،
 .1-3-2ب) روایات ناظر به آیه  128سوره نساء
در متون روایی دو روایت ناظر به مفهوم نشوز مرد ،به چشم می خورد که مراد از «نشوز» مرد رغبت بسیار به همبستری
دانسته شده است .متن این روایات بدین شرح است:
«عن زرارة قال :سئل أبو جعفر (ع) عن النهاریة یشترط علیها عند عقدة النکاح أن یأتیها ما شاء نهارا أو من کل جمعه أو شهر
یوما ،و من النفقه کذا و کذا؟ قال :فلیس ذلک الشرط بشیء .من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة ،و لکنه إن تزوج
امرأة خافت فیه نشوزا أوخافت أن یتزوج عل یها فصالحت من حقها على شیء من قسمتها أو بعضها فإن ذلک جائز ال بأس به( ».
حر عاملی1414 ،ق)68/101 :
در این روایت سه مساله مطرح شده است :عالقه بسیار مرد به همبستری ،رعایت نکردن حق قسمت بین ازواج توسط شوهر و
بحث نفقه .حضرت در جواب ابتدا در مورد حق نفقه و قسمت بیان می کند که وی باید حق زن را از نفقه و قسمت بدهد؛ اما
در مورد بخش دیگر سؤال در مورد «رغبت بسیار مرد به آمیزش» حضرت صحبت از نشوز مرد می کند .سؤال این است که چه
رابطه ای بین رغبت بسیار مرد به همبستری و نشوز وی وجود دارد؟ و چرا حضرت در پاسخ به سؤالی در مورد حکم همبستری
روزانه مرد ،صحبت از نشوز وی کرده اند .بنابراین مراد ایشان از نشوز مرد ،رغبت بسیار وی به همبستری بوده و این گفتار ناظر
به آیه  128سوره نساء است.
«أبوبصیر عن أبی عبد اهلل (ع) قال :سألته عن قول اهلل عزوجل« :و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قال :هذا تکون
عنده المرأة ال تعجبه فیرید طالقها فتقول له :أمسکنی و ال تطلقنی و أدع لک ما على ظهرک و أعطیک من مالی و أحللک من
بومی و لیلتی فقد طاب ذلک له کله( ».کلینی1397 ،ق)145/6 :
چنانکه مالحظه می شود در این روایت از حضرت در مورد مفهوم آیه  128سوره نساء (نشوز مرد) سؤال می شود .حضرت در
پاسخ بیان می کنند :نشوز مرد هنگامی محقق می شود که وی همسری دارد که او را به شگفتی وا نمی دارد .در این روایت
حضرت از واژه «ال تعجبه» استفاده کرده اند« .اعجاب» به تعجب آوردن است ،که گاهی توام با سرور است( .قرشی/1371:4 ،
)292
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«اعجبه االمر» یعنی او را شادمان کرد «اعجب الشیء فالنا»؛ یعنی آن چیز او را به شگفتی واداشت( .ابن منظور1414 ،ق/1 :
( . )582نهله غروی نایینی وهمکاران)13/5 :1392 ،
این معانی را میتوان از کالم فقها متقدم ومتاخر نیز برداشت کرد:
شیخ طوسی در بیان عالئم نشوز زوجه ،نشانههای آن را در ارتباط با امتناع زن و تغییر رویهی او در تمایالت جنسی زوج
معرفی میکند:
{« عالمات النشوز ودالئله تظهر بقول وفعل ،أما القول :فمثل أن کانت تلبّیه إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا کلّمها فامتنعت عن
تلبیته وعن القول الجمیل عند مخاطبته ،وال فعل :مثل أن کانت تقوم إلیه إذا دخل علیها وتبادر إلى فراشه إذا دعاها ثم ترکت
ذلک فصارت ال تقوم وال تبادر ،بل تصیر إلیه بتکرّه ودمدمة ونحو هذه ،فهذه دالئل النشوز».
ال با
«عالمت نشوز زن با فعل یا قول او می تواند محقق شود :قول یا گفتار مانند اینکه کالم او نسبت به قبل تغییر کند؛ اگر قب ً
ال در زمان نیاز
کالم آرام با او سخن میگفت اکنون تغییر داده و یا جواب او را نمیدهد .در فعل نیز مثال میزنند؛ اگر قب ً
جنسی مرد ،او را اجابت میکرد اآلن اهمیتی به نیاز همسر نشان نمیدهد( }».هاشمی شاهرودی 1424 ،ق.)299/6 :
{ « برخی از فقهای معاصر در تبیین حقیقت نشوز و مصادیق آن در زوجه ،از نگاه امامیه؛ عدم تمکین و از بین بردن امور منافی
با استمتاع و التذاذ را مالک دانسته و خروج از منزل را از مصادیق همین امر میدانند؛ مصادیق نشوز را بر ترک امر واجب بر زن،
مترتب میدانند که تنها انجام وظایف جنسی در قبال مرد است؛ امورات و تکالیف منزل بر زن واجب نیست لذا ترک آنها
موجب نشوز نمیشود»
«و ذکر األصحاب فی توضیح حقیقة النشوز و بیان بعض مصادیقه ان النشوز فی الزوجة عبارة عن عدم التمکین من نفسها و عدم
إزالة المنفرات المضادة للتمتع و االلتذا ذ بها ،و خروجها عن بیته بدون إذنه ،و غیر ذلک ،مما هو واجب علیها ،و ال یتحقق بترک
ما ال یجب علیها من خدمات البیت و نحوها( }».مشکینی.)570 :1392 ،
از اهل لغت و کالم بزرگان در مفهوم نشوز می توان ارتباط لغوی نشوز را بامعنای اصطالحی آن فهمید؛ اگر در اصطالح قرآن و
روایات از این کلمه برای سرکشی زوج و زوجه استفاده شده است به خاطر عصیان در امور واجب بر این دو است و البته امر
واجب بر زن ،اجابت به نیازهای جنسی مرد است.
 .1-4تمکین در حقوق ولغت
تمکین در لغت:
ت له علیه سلطاناً وقدرةً ،وفی القرآن «انّا مکّنّا لِیوسُف َفی االرضِ»
«التمکین :مصدر مکّن ،یقال مکّنتُه من الشئ :تمکیناً :جعل ُ
تمکین مصدراست فعل ماضی آن ،مکّن است و به معنای قدرت ومکنت وسلطنت؛ چنانچه در قرآن گفته شده :ما به یوسف در
زمین مکنت و قدرت دادیم( }.غدیری 1418 ،ق)90/1 :
تمکین در حقوق دارای دو معنی است :
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الف  :تمکین عام عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از امور مربوط به زناشویی است حسن معاشرت
عبارت است از اطاعت زن از شوهر و خوشرفتاری و خوشرویی زن نسبت به او ،رعایت نظافت و آرایش خود برای شوهر آنگونه
که مقنضای زمان و مکان و موقعیت خانوادگی آنان است و خارج نشدن از منزلی که شوهر معین نموده و اطاعت از شوهر و
یذیرفنن ریاست شوهر بر خانواده است (امامی )517-516/4 :1373 ،وظیفه ی تمکین عام ایجاب میکند که زن نظرات مرد در
مورد تربیت فرزندان ،امور خانوادگی ،و کارها و روابط اجنماعی خود را بپذیرد و از اواطاعت کند .البته الزم به ذ کر است که در
تمکین عام ،معیار تمییز اموری که شوهر از زن میتواند انتظار داشته یاشد با عرف است و شوهر حق ندارد اننظاری غیر
منعارف از زن داشنه باشد .
ب  :تمکین خاص :عبارت از نزدیکی جنس ی با شوهر است که زن باید همیشه آماده برای آن باشد مگر آنکه بیمار باشد که
نزدیکی موجب زیان او گردد و یا مانع شرعی داشنه باشد( .هدایت نیا)4/2 :1395 ،
در عرف حقوقی وقانونی ،تمکین تقسیم میشود به تمکین عام و تمکین خاص :تمکین عام برای زوجه ،مطلق اطاعت او از زوج
است در امور زندگی ومراد از تمکین خاص؛ تنها ،اجابت زن به نیازهای جنسی مرد است( .شیروی)138: 1396 ،
مواد قانونی که در این مقاله با مبانی فقهی تطبیق داده شده اند:
ماده « :1108هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود»
ماده « :1104زوجین باید در تشیید مبانی خانواده وتربیت اوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند»
 .1-5نفقه
مخارج متعارف زوجه است که در فقه و بالتبع قانون موضوعه ،به عهده ی زوج گذاشته شده است.
نفقه زوجه قبل از آن که واجب شرعى باشد ،یک مسأله عقالیى است که قبل از اسالم هم بوده و دلیل آن هم معلوم است،
چون زندگى خانوادگى بر اثر مشارکت زوج و زوجه حاصل مىشود به طورى که باید با هم زندگى خانوادگى را اداره کنند.
زوج به جهت بنیه قویتر جسمانى به دنبال کسب و کار در خارج خانه مىرود و زوجه هم مشکالت داخل منزل را حل مىکند،
مثل نظافت ،طبخ غذا و تربیت فرزندان .اگر بر فرض کسى چند فرزند داشته باشددر مدّت رضاع و بعد از آن تا زمانى که بتواند
خودش را اداره کند ،نیاز به مراقبت دارد تا ممیّز شود و بعد از آن هم در بسیارى از امور کمک والدین را الزم دارد؛ این یک
تقسیم کار طبیعى است و سبب شده تا زوج ،نفقه زوجه را بدهد و منّتى هم بر گردن زوجه نیست چون هر یک ،کار و وظیفه
خود را انجام مىدهد .این یک امر طبیعى است و قبل از اسالم هم بوده است(.مکارم شیرازی 1424،ق )7/7:
 .1بررسی کتب فقهی در مبحث نشوز
شرایع االسالم ،از کتب مرجع فقهی نزد متأخرین است ،در ابتدا ،ذیل مبحث «قَسم و لواحق آن» ،مطلب را اینگونه مطرح
کرده است:
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«لکل واحد من الزوجین حق یجب على صاحبه القیام به فکما یجب على الزوج النفقة من الکسوة و المأکل و المشرب و اإلسکان
فکذا یجب على الزوجة التمکین من االستمتاع و تجنب ما یتنفر منه الزوج».
«هریک از زوجین بر دیگری حقی دارند که باید رعایت شود؛ همانگونه که بر زوج ،نفقهی زوجه (مانند خوردنیها ،آشامیدنیها
و تهیه ی محل سکونت) الزم است ،بر زوجه نیز واجب است از زوج تمکین کند در استمتاع و ازآنچه زوج از آن تنفر دارد دوری
کند( ».محقق حلی)278 /2 :1408 ،
آنچه میتوان ازنظر ایشان برداشت نمود:
 .1وجوب نفقه و وجوب تمکین از حقوق واجبه ی غیرقابل اسقاط هستند.
 .2تنها امر واجب بر زوجه که در مقابل نفقه قرار دارد ،تمکین خاص است.
ایشان در بحث نشوز« ،نشوز» را اینگونه تعریف میکنند:
«وهو الخروج عن الطاعة؛ واصله االرتفاع ،وقد یکون من الزّوج ،کما یکون من الزوجة .فمتی ظهر من الزّوجة أماراته ،مثل أن
تقطّب فی وجهه أو تتبرّم بحوایجه ،أو تغیّر عادتها فی أدبها ،جاز له هجرها فی المضجع بعد عظتها...اما لو وقع النشوز ،وهو
االمتناع عن طاعته فیما یجب له ،جاز ضربها»...
«نشوز به معنای خروج از اطاعت ،ریشهی آن به معنای ارتفاع است همانگونه که زوج میتواند ناشز باشد ،زوجه نیز گاهی
ناشزه میشود .پس هرگاه نشانههای نشوز از زوجه ظاهر شد؛ مانند اینکه زن ترشرویی میکند ،یا در برابر درخواستهای مرد
رفتار سرد نشان میدهد ،یا رفتارش نسبت به مرد تغییر میکند ،در این صورت مرد باید ابتدا او را موعظه کندو اگر اثر نکرد با
او در رختخواب قهر کند...اما اگر نشوز زن ثابت شد؛ یعنی ثابت شد زن از انجام واجبات خود امتناع میکند ،زدن او جایز می
شود( ».همان.)282 ،
مطالبی که از این بیان محقق حلی استفاده میشود:
 -1نشوز همانطور که از زن تحقق مییابد میتواند از مرد نیز محقق شود (برخالف حقوق موضوعه که در آن جایگاهی برای
نشوز مرد تعریفنشده است).
 -2با تفریع فاء در تعریف نشوز «فمتی ظهر من الزوجة»؛ می توان جایگاه تحقق نشوز را دریافت و البته از ترتب حکم جوازِ
هَجر در مضجع ،روشن میشود که تمام این نشوز در عدم استمتاع و تغییر زوجه در ادب زناشویی ،محقق میگردد.
 -3در ادامه ،ایشان وقوع نشوز را به امتناع از اطاعت مرد در امورات واجبه در زوجیت ،مترتب میدانند و حکم ضرب و...را در
این زمینه طرح میکنند که این نیز مؤید آن است که نشوز تنها در عدم تمکین خاص محقق میشود.
در مبحث «نفقات» نیز مطلبی با همین مضمون دارند:
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« فی نفقة الزوجه ...الثانی :التمکین الکامل؛ وهو :التخلیه بینها وبینه ،بحث ال یخصّ موضع ًا و ال وقتا .فلو بذلت نفسها فی زمانٍ
دون زمانٍ ،أو مکانٍ دون {مکان}آخر ،ممّایسوغ فیه االستمتاع ،لم یحصل التمکین»
«از شرایط وجوب نفقهی زوجه ،تمکین کامل اوست :اینکه موانع استمتاع را بین خود و زوج از بین ببرد و خود را برای استمتاع
در هر مکان و زمانی آماده سازد؛ اما اگر بدون عذر به این امر اهتمام کامل نورزد ،تمکین حاصل نمیشود» (همان)291 ،
در اینجا نیز در شرط وجوب نفقه ،تمکین کامل را ذکر کردهاند و آن را در استمتاع منحصر نمودهاند.
آنچه از مجموع نظرات ایشان برمی آید این است که نفقه بر تمکین توقف دارد اما تمکین خاص نه هر اطاعتی و اصالً به نظر می
رسد وی ،تنها امر واجب بر زوجه را راضی نگهداشتن زوج در استمتاعات میدانند و در غیر این مورد اطاعتی متوجه زوجه
نمیداند.
مرحوم شهید ثانی (ره) ،ذیل این قول شرایع« :القول فی نفقة الزوجة» اینگونه می گوید:
{قوله «التمکین الکامل» ...الخ ...المراد فی تخلیة الزوجة بین نفسها وبین الزوج بحیث ال تخصّ باالتخلیة موضعاً-کبیتها و بلدها-
دون اآلخر ،بل فی کلّ مکان اراده الزوج ممّا یصلح لالستمتاع بحسب حالها .وکذلک الزمان»
« مراد از تمکین کامل ،این است که زوجه ازنظر زمان و مکان خود را در اختیار کامل زوج قرار دهد( ». ...شهید ثانی/8 :1413 ،
)439
ایشان نیز تمکین کامل را که شرط وجوب انفاق است ،در اجابت زن در هر زمان ومکان نسبت به امور جنسی زوج ،میداند.
در کتاب جواهر الکالم نیز در شرح همین مطلب در شرایع آمده است:
«والثانی :التمکین الکامل ،وهو التخلیه بینها وبینه» علی وجه به یتحقق عدم نشوزها الّذی الخالف فی اعتباره فی وجوب
األنفاق ،بل االجماع بقسمیه علیه فمتی مکّنته علی الوجه المزبور (بحیث التخصّ موضعاً والوقتاً) ممایحلّ له االستمتاع بهما،
وجب علیه األنفاق والّا فال».
« تمکین کامل همان تخلیه زوجه است نسبت به تمام استمتاعات زوج در هر زمان و مکان...و مالک نشوز نیز با عدم این تمکین
نمود پیدا میکند؛ و در ادامه ایشان ،مالک بودنِ عدم تمکین را برای نشوز ،اجماع قوی میدانند( ».صاحب جواهر/31 :1362،
)303
از مطالب ایشان نیز این امور استفاده میشود:
 .1اجماع قوی وجود دارد بر اینکه نشوز شرط وجوب انفاق است.
 .2با تفریع فاء «فمتی مکنته» نتیجه میگیرند که اگر این تمکین کامل صورت گرفت (با استمتاع الغیر) ،وجوب انفاق ثابت
میشود.
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میتوان نتیجه گرفت که اگر غیر از تمکین خاص در وجوب نفقه تأثیر داشت باید فقها در همین جایگاه متعرض آن میشدند
عالوه بر اینکه صاحب جواهر در ذیل بحث نشوز متذکر این مطلب میشوند که اگر زنی مرتکب عدم اطاعت زوج در اموری غیر
از استمتاع شد (مانند ضرب یا هجر) یا بدخویی (بذاء /بدزبانی) از خود نشان داد ،ناشزه نمیشود زیرا این امور بر او واجب نبوده
است.
ایشان تنها حوایجی از زوج را که مرتبط با استمتاع هستند ،بر زوجه واجب میدانند( .همان)201 ،
 .2بررسی کتب حقوقی در بحث نشوز
از کتب حقوقی که بررسی فقهی نیز نمودهاند به کتاب حقوق خانواده ،دکتر محقق داماد میتوان اشاره کرد:
ذیل ماده  1108قانون مدنی « :هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود» این
طور میگویند:
«مفهوم مقابل نشوز ازنظر قانون صرفاً تمکین خاص (نسبت به ا ستمتاعات جنسی) نیست؛ بلکه مفهومی اعم از آن است .با
توجه به تفسیر حقوقی عموم ماده  1104قانون مدنی «مبنی بر لزوم همکاری زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت
فرزندان» ،مفهوم «وظایف زوجیت» در ماده  1108عمومیت می یابد و هرگونه عدم همکاری خانوادگی مصداق نشوز میگردد»
(محقق داماد)294 :1393،
بهعبارتدیگر از مجموع دو قانون؛ «معاشرت به معروف و ثبوت حق استمتاع برای زوج»؛ عمومیت عدم تمکین نسبت به ثبوت
نشوز اثبات میگردد؛ حالآنکه این سخن با مبانی فقهی که بیان شد ،جور درنمیآید.
ایشان سؤال «نشوز چیست» را اینگونه پاسخ میدهند:
« ازنظر مشهور فقها ،نشوزِ مسقط نفقه ،مفهومی اعم از تمکین خاص است .تمکین خاص یعنی تن دادن و تسلیم شدن نسبت
به آمیزش جنسی؛  ....از نظر مشهور ،بر زن واجب است در اطاعت تام وتمام زوج باشد ..خواه منافی با استمتاع زوج باشد یا
خیر .تخلف از این امر از سوی زوجه عالوه بر ارتکاب گناه ،موجب سقوط حق نفقه است( ».همان.)295 ،
ایشان قول مشهور را از نظرات امام ،صاحب جواهر و لمعه استخراج نمودهاند حالآنکه به نظر صاحب جواهر در بحث نشوز
اشاره شد .نظر امام خمینی نیز حسب استقرایی که در تحریر انجام شد این است:
«القول فی النشوز  ...و هو فی الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها؛ من عدم تمکین نفسها ،وعدم إزالة المنفّرات
المضادّة للتمتّع وااللتذاذ بها ،بل وترک التنظیف و التزیین مع اقتضاء الزوج لهاوکذا خروجها من بیته من دون إذنه وغیر ذلک،
والیتحقق النشوزبترک طاعته فیما لیست بواجبة علیها ،فلو امتنعت من خدمات البیت وحوائجه التی ال تتعلّق باالستمتاع من
الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو غیر ذلک؛ حتّى سقی الماء وتمهید الفراش لم یتحقّق النشوز»
« نشوز عبارت است از :خروج زن از مواردی که اطاعت زوج بر او واجب است .این موارد :عدم تمکین وعدم ازاله ی اموراتی است
که موجب تنفر زوج از زوجه در تمتّع میشود؛ و در بین این امور خروج زن از خانه است»
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در ادامه امام میافزایند« :نشوز با ترک هر اطاعتی از جانب زن ایجاد نمی شود و تنها در اموراتی است که برزن واجب است و به
استمتاع مرد از زن برمیگردد .لذا امتناع از انجام وظایف خانه موجب نشوز نمیشود زیرا از امور واجبه بر زن نیستند».
(خمینی.)305 /2 :1379،
از این مطلب استفاده می شود که نظر امام خمینی نیز در وجوب اطاعت زوجة از زوج که منجر به نشوز او میشود ،همان
تمکین خاص است زیرا خروج از منزل را هم از مصادیق نشوز دانسته اند .ازآنجاییکه این مورد را در ضمن موارد متعلق به
استمتاع می شمارند ،خروجی مدنظر ایشان است که منافات با حق زوج در استمتاع باشد .درهرصورت ،نشوز را تنها بر تمکین
خاص متوقف میدانند و وجوب اطاعت برای زن در غیر تمکین خاص را نیز قائل نیستند.
در مقابل قول مشهور نظر مرحوم خویی را ذکر میکنند:
« ال یجوز للزوجة أن تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها فیما إذا کان خروجها منافیا لحق االستمتاع بها بل مطلقا على األحوط فإن
خرجت بغیر إذنه کانت ناشزا و ال یحرم علیها سائر األفعال بغیر إذن الزوج إال أن یکون منافیا لحق االستمتاع».
خروجی را برزن حرام میدانند واز مصادیق نشوز میشمارند ،که منافی حق استمتاع زوج باشد؛ گرچه در ادامه احتیاط دارند که
حتی در صورتی که منافات با حق استمتاع نباشد نیز خارج نشود( ».خویی)289 /2 :1407 ،
به نظر میرسد منشا این احتیاط ،روشن نیست.
محقق داماد در «نظریه برگزیده» در انتها به این مطلب میرسند :اگرزنی مطیع در امورزناشویی است وگاه بدون جلب اذن
شوهر از منزل خارج میشود ،ولی بنای تمرد را ندارد؛ این از مصادیق نشوز نیست ونفقه ساقط نمیشود( .محقق داماد:1393،
.)296
پس به نظر می رسد ای شان نیز تمام امر واجب بر زوجه را ،حق استماتاعات زوج میدانند؛ حتی در خروج از منزل.
در کتاب شرح لمعه ی دمشقیه نسبت به معنای نشوز ،شهید ثانی ذکر می کند که اگر زوجة حوایج زوج را که بر او واجب است
انجام ندهد البته حوایجی که از مقدمات استمتاع است؛ در این صورت ناشزه میشود نه اینکه مطلق حوایج مرد ،مراد باشد زیرا
برزن قضا حوایجی که متعلق به استمتاع نیست ،واجب نمیباشد.
« النشوز و اصله االرتفاع و (هو) هنا (الخروج عن الطاعة) أی خروج أحد الزوجین عما یجب علیه من حق اآلخر وطاعته ،ألنه
بالخروج یتعالی عمّاأوجب اهلل تعالى ع لیه من الطاعة (فاذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه ،والتبرم) أی الضجر والسأم
(بحوایجه) التّی یجب علیها فعلها من مقدمات االستمتاع...المطلق حوائجه ،اذ ال یجب علیها قضاء حاجته الّتی ال تتعلق
باالستمتاع» (شهید ثانی ،1410،ج  ،5ص .)427
چنانچه روشن است شهید ثانی نیز تأکید دارد بر اینکه تنها امر واجب بر زوجه تمکین خاص است.
در کتاب حقوق خانواده دکتر عبدالحسین شیروی در توضیح کلمات تمکین و نشوز گفتهشده:
{در قانون مدنی «تمکین» به کار نرفته است ولی «نشوز» در مادهی  1109قانون مدنی بهکاررفته است:
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«...تمکین یعنی زن وظایفی را که نسبت به شوهر دارد ،انجام داده ،از وی اطاعت کند .مهمترین وجه این اطاعتپذیری ،آ ن
است که زن خود را از جهت جنسی در اختیار شوهر قرار دهد( ».شیروی ،1396 ،ص .)138
در ادامه در معنای تمکین ذکر میکند:
«تمکین دارای دو چهره عام و خاص است .در تمکین عام ،زن در منزلی که شوهر تعیین کرده است سکونت میکند و مرد به
زن دسترسی دارد .تمکین در معنای خاص ناظر به اطاعت پذیری در مسائل جنسی است...در هردو چهره از تمکین ،رفتاری
متعارف و منطقی مطابق با عرف جامعه موردنظر است» (همان)
به نظر ایشان خروجهای متعارف زن حتی برای سر زدن به اقوام و خانواده از مصادیق نشوز محسوب نمیشود و در محدودهی
اطاعتپذیری او در مسائل جنسی نیز ،خواستههای متعارف مرد باید توسط زن پاسخ داده شود.
دکتر شیروی بابیانی بهتر دو تمکین را جمع نمودهاند اما درنهایت ایشان نیز معتقدند که سکونت زن در خانهی مرد عالمت
دسترسی مرد بر زن می باشد (تمکین خاص) لذا با خروج از این خانه زن از نشوز خارج و در هنگام نزاع با اثبات حضور او در
خانه ،حقبهجانب این زن میباشد( .همان ،ص )139
بهعبارتدیگر؛ شیروی ،با تمام زحمتی که در جمع بین فقه و حقوق کردهاند ،تلویح ًا اعتراف به این مسئلهدارند که تمکین
خاص فقط در مقابل نشوز قابلتصور است.
نتیجهگیری
در کتب مرجع فقهی ،آنچه اطاعتش با نکاح برزن فرض می شود ،تمکین خاص (استمتاعات جنسی) است و از طرفی نشوز بر
عدم اطاعت در امور واجبه متفرع میگردد ،اما در جمع بین مواد  1108و  1104از قانون مدنی ،نشوز بر عدم تمکین عام و
عدم اطاعت مطلق زن متوقف شده ست واین امر را از نظر مشهور فقها استخراج نموده اند .اما با بررسی دیدگاه فقها ،اثبات شد
که تنها امر واجب بر زن ،اطاعت در تمکین خاص است که در این صورت دایرهی اطاعت زن از مرد محدود میشود و درنتیجه
نشوز نیز با هر عدم اطاعتی ،اثبات نمی گردد واز جمله مواردی که باید اصالح شود ،وجوب اذن مطلق برای زوجه در خروج از
منزل است .از مباحث فقها ونتیجه گیری برخی حقوقدان ها ،این نتیجه به دست آمد که تنها امر واجب االطاعه بر زوجه پس از
عقد نکاح ،حق استمتاع زوج است وهر آنچه موجب تضییع این حق است مانند؛ خروج بدون اذن زوجه با تمایل زوج بر
استمتاع ،نشوز و مسقط نفقه است.
منابع
 .1قرآن کریم
 .2ابن منظور ،محمدبن مکرم1414( ،ق) ،لسان العرب  ،بیروت ،دارصادر
 .3حرانی  ،ابومحمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه (1404ق)تحف العقول عن آل الرسول  ،قم  ،موسسه نشر
اسالمی

148

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،39مرداد 1400

 .4حلی ،جعفر بن حسن ،شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام 1408( ،ق) ،محقق :بقال ،عبدالحسین محمدعلی،
قم :اسماعیلیان.
 .5خویی ،ابوالقاسم ،منهاج الصالحین ،نشر :مدینة العلم آیة اهلل خویی/قم ،چاپ  1407 ،/28م،
 .6خمینی ،روحاهلل ،تحریر الوسیله 1379( ،ش) ،قم :دارالعلم.
 .7راغب اصفهانی ،ابوالقاسم حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن؛ محقق :صفوان عدنان داودی ،ناشر :دارالقلم
بیروت لبنان ،چاپ اول.
 .8شهید ثانی ،زینالدین بن علی ،الروضه البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة 1410( ،ق) ،قم :انتشارات داوری.
 .9شهید ثانی ،زینالدین بن علیّ ،مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم 1413( ،ق) ،قم :موسسه معارف االسالمی.
 .10شیروی ،عبدالحسین ،حقوق خانواده ،چاپ سوم 1396( ،ش) ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقیق وتوسعه علوم انسانی.
 .11صاحب جواهر ،محمدحسن بن باقر ،جواهر الکالم 1362( ،ق) ،محقق :سلطانی نسب ،ابراهیم ،بیروت :دار احیاء تراث
العربی.
 .12طبسی  ،نجم الدین1416،ق ،النفی والتغریب ،قم ،الهادی
 .13طوسی  ،ابوجعفر محمد بن حسن ،المعجم الفقهی لکتب شیخ الطوسی 1395( ،ق) ،نجف اشرف :مطبعة اآلداب.
 .14غدیری ،عبداهلل عیسی ابراهیم ،قاموس الجامع للمصطلحات الفقهیه 1418)،ق) ،دارالحجة البیضاء ،بیروت لبنان.
 .15غروی نایینی ،نهله و همکاران ،فصلنامه لسان مبین  ،مطالعه تطبیقی واژه نشوز  ،1392 ،سال  ،5شماره .13
 .16فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین 1409( ،ق) ،محقق :سامرایی ،ابراهیم _مخزومی ،مهدی ،قم :موسسه دار الهجرة.
 .17قرشی ،علی اکبر1371(،ش) ،قاموس قرآن،تهران،دارالکتب االسالمیة
 .18قرطبی  ،محمدبن احمد1365( ،ش)،الجامع الحکام القرآن ،تهران  ،ناصر خسرو
 .19کلینی ،محمدبن یعقوب1397(،ق) :الکافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه
 .20مجلسی ،محمد باقر1403( ،ق)بحاراالنوار ،بیروت ،دار احیاء تراث عربی
 .21محقق داماد ،مصطفی ،بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحالل آن ،چاپ هفدهم 1393( ،ش) ،تهران :مرکز نشر
علوم اسالمی.
 .22مشکینی اردبیلی ،علی ،مصطلحات فقه 1392( ،ش) ،تحقیق :احمدی جلفایی ،حمید ،قم :موسسه دارالحدیث.
 .23مکارم شیرازی،ناصر،کتاب نکاح1424 ،ه ق ،ناشر :قم  ،مدرسه امام علی بن ابیطالب ،چاپ اول ،جلد  ،7ص)7
 .24نسایی،احمدبن شعیب (1411ق) ،سنن نسایی ،بیروت ،دارالکتب العلمیه
 .25هدایت نیا ،فرج اهلل ،نشوز زوج در فقه وحقوق خانواده ،پایگاه تخصصی وسائل  ،1392 ،سال  ،10شماره 37
 .26هدایت نیا  ،فرج اهلل ،نگاهی نو به تفسیر نشوز زوجه در قرآن،نشریه قرآن فقه وحقوق اسالمی  ،1395 ،سال ،2
شماره 4

149

