مطالعات زن و خانواده

دورة  ،4شمارة  ،1بهار و تابستان  ،1395صص111-85 .

تطورات مفهوم نشوز در ادوار مختلف فقه شیعه
مریم احمدیه

محمد اسحاقی

*

1

**

2

چكیده

تحقیق حاضر با گذشتن از فراز و نشیب های نه دوره فقه ش یعه در ام ر
نشوز ،با استفاده از منابع کتابخانهای و روش توصیفی -تحلیلی ،این ب ار
مشکالت نشوز زوجین را در تعریف و دامن ه و مح ووده آن ،ب ا تش ریح
نظر و دیوگاه فقیهان در دوره ه ای مختل ف م ورد ارزی ابی ق رار داده و
مشخص نموده که تطورات دوران فقه تأثیری در پویو آم ون مش کالت
موجود نشوز نواشته بلکه گذشت ت وریجی دوران فق ه ش یعه ،موج ب
تأثیر مثبتی بر رونو شکل گیری و توجه به ابعاد تعریف نشوز در م ردان
شوه است .غالب فقها نشوز را هم برای مرد و هم برای زن قائل شوه ان و
و تعریفی که در ط و دوران فقه ی نس بت ب ه نش وز زن ش وه تغیی ر
قابل توجهی نواشته ،فقط در مواردی با توجه به درکی که ه ر فقی ه در
* دانشجوی دکتری رشته مطالعات زنان و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب ،قم (نویسنوه مسئو )؛

maryamahmadieh@yahoo.com
** عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران؛ m.eshaghi.a@yahoo.com

تاریخ ارسال94/10/29 :

تاریخ پذیرش94/12/4 :

86

مطالعات زن و خانواده

دورة  ،4شمارة  ،1بهار و تابستان 1395

زمان خود نسبت به چگونگی تمک ین زن داش ته کم ی متف اوت ش وه
است؛ اما تعریف و اسباب نشوز مرد در هر دوره نسبت ب ه دوره پیش ین
واضح تر و روشنتر گردیوه و جالب ای ن اس ت حت ی در دوران جم ود
فقهی (عصر تقلیو و عصر اخباریگری) نه تنها رونو نزول ی نواش ته بلک ه
حرکت تکاملی را پیموده و نکته اساسی این است که در همه دورهها به
رفتار عادالنه و اخالقی مرد با زن توصیهشوه و هر زمان نسبت به زم ان
قبلی ،ابعاد آن روشنتر گردیوه است.
واژگان کلیدی

نشوز مرد ،نشوز زن ،تمکین ،ادوار فقه شیعه

مقدمه

محققین ،فقه شیعه را به نه دوره تقسیم کردهان و .در دوره ابت وایی راوی ان ه ر آن ه را
بیواسطه یا باواسطه از امامان میدیونو و میشنیونو ،یادداشت میکردنو ام ا بع و از آن
در دوران غیبت صغری (اواسط نیمه او قرن چهارم تا نیمه او قرن پ نجم) ،احک ام ب ا
دستور امام معصوم صورت میگرفت ،در بقیه دورهها اجته اد در فق ه ب ه عل ل متف اوتی
دارای فراز و نشیب بوده است .بهعنوانمثا در دوره محوثین که نزدیک به زمان معصوم
بوده ،نصگرایی و اکتفا به حویث و در دوره تقلیو ،عظمت و شأن علمی ش یخ طوس ی و
در دوره اخباریگری بکار نگرفتن عقل علت جمود بود.
درگذشته جمعی از فقها در استنباطات خویش فقط به کتاب و سنّت توجّه داشتنو و
از ورود عقل به مباحث فقهی -ب رای دوری جس تن از عم ل ب ه قی ا و رأی اجتن اب
میکردنو ،ولی برخی دیگر از فقها ،ماننو ابن ابی عقیل عمّانی و اب ن جنی و اس کافی ،از
استنباط عقلی در مسائل شرعی و فقهی بهرهها میگرفتنو تا اینکه ش یخ مفی و و ش یخ
طوسی با بهرهگیری از هر دو مکتب ،تعادلی میان آن دو روش برقرار ساختنو و این خط
و مسیر ،سا ها ادامه داشت ،ولی در قرن دهم رویکرد تازهای به عقل و س ختگی ری در
تمسّک به احادیث به وجود آمو که پرچمدار این نهضت محقّق اردبیلی بود .پ از وی،
صاحب موارک ،صاحب معالم و محقّق سبزواری نیز ،هم ین تفک ر را تقوی ت کردن و .در
چنین فضایی «استرآبادی» که در حجاز و در محیط ح ویثی اقام ت گزی وه ب ود ،تفک ر
حویثی و اخباری بر وی سلطه افکنو و با تصلّب در اخبار ،به نفی عق لگرای ی پرداخ ت؛
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که نتیجه آن مخالف ت ب ا ش یوه اص ولیه ا و عق لگرای ان و ایج اد ش یوهای علم ی در
اخباریگری شو» (مکارم شیرازی)33 ،؛ و نهایتاً عالمه وحی و بهبه انی نهض تی را برض و
اخباریگری ایجاد کرد و با استفاده از علم اص و و ش یوهه ای عقل ی آن راه ی ف راروی
پرچمداران اجتهاد ق رار داد و بع و از ایش ان» و از هنگ ام تف و مجته وین اص ولی ب ر
اخباریان و حتی انوکی پیش از آن ادبیات فقه شیعه بیشازپیش ک اربرد دو واژة ع ر و
عادت را برای بیان این پویوه معمو داشت .این رونو تا هنگام شکلگیری س ومین دورة
مکتب نجف و ظهور فقیهانی هم ون «صاحب جواهر» و «ش یخ انص اری» و ت ا ان وکی
پ ازآن ادامه داشت .از قرن اخیر ادبیات فقه شیعه به ایجاد واژگ ان جوی وی هم ون
«سیره و بنای عقال» که ظاهراً در ادبیات فقه س نت نی ز دارای پیش ینه ای نیس ت ،روی
آورد .این واژگان نوظهور انوک ان وک ج ایگزین ک اربرد ع ر و ع ادت گردی و و اقب ا
دانشمنوان شیعه به کاربرد این واژگان نوظهور در نوشته های فقه ی و اص ولی بیش تر از
کاربرد دو واژة عر و عادت گردیو و این رونوی است که امروزه ادبیات فقه ش یعه آن را
برگزیوه است» (گلباغی ماسوله.)134 :1378 ،
فرآینو اجتهاد پویا در فقه شیعه به دو عامل فقی ه و اس تفاده دقی ق از من ابع فقه ی
وابسته است که بهطور طبیعی پویایی ذهن ،خوشفکری ،درک اقتضائات زم ان و مک ان
مجتهو از عوامل مهمی است که کارآموی فقه را چنوین برابر م یکن و .اجته اد در فق ه
شیعه یک رونو توریجی و تکاملی دارد که با حضور فحو و انویشمنوان هر دوره ش کل
میگیرد و همانطور که گذشت دوره تهذیب ،تنقیح و تنظیم ح ویث ،دوره عق لگرای ی
کالمی ،عقلگرایی منضبط به اصو فقه ،دوره استفاده از ع ر  ،دوره اس تفاده از بن ا و
سیره عقال به واضح تر شون مفاهیم کت اب و س نت انجامی وه و یک ی از عوام ل رش و و
پویایی فقه گردیوه و بهطورقطع استفاده از ظرفیت منابع فرع ی در اجته اد ،آین وه فق ه
شیعه را با شکوفایی هر چه بیشتر کتاب و سنت مواجه خواهو کرد.
در بحث حقو خانواده ،هر یک از زن و شوهر در زنوگی مش ترک خ ود موظ ف ب ه
انجام وظیفهای هستنو و درصورتیکه نتواننو آن را به انجام برساننو و یا از وظیف ه خ ود
سرباز زننو ،به آنها ناشز یا ناشزه گفته میشود .به این معنا که اگر زنی از شوهر اطاعت
نکرد ،ناشزه محسوب میشود که در این صورت برخی یا همه حقو او ساقط خواهو شو
و اگر مردی حقو همسر خود را نواد ناشز محسوب شوه و برای اعاده این حق در ش ر
مقو دستوراتی داده شوه است.
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این مقاله درصود است تعری ف واژه نش وز زن و م رد را در ط و ت اریخ فق ه ازنظ ر
فقیهان مؤثر هر دوره فقهی بررسی نموده و مشخص کنو که:
 تحوالت نه دوره فقهی شیعه چه تأثیری در تبیین این واژه داشته است؟

 تعریف نشوز در دوران مختلف فقه نسبت به هر یک از زن و مرد چیس ت و
تطورات آن در اعصار مختلف نسبت به هر یک چگونه بوده است؟

مفهوم نشوز و تبیین آن در دورههای فقه شیعه

در این بحث عالمتهای نشوز زن ،بررسی چگونگی عملکرد زن و م رد در هنگ ام نش وز
مرد ،در هر یک از دوران فقهی موردبررسی قرار میگیرد و تفاوتها و تمایزات دیوگاهه ا
از هم بازشناخته میشود.

 -1عصر تفسیر و تبیین (مكتب کوفه)

این دوره به عهو ائمه علیهمالسالم اختصاص دارد .این دوره از رحلت پیامبر (ص) آغ از و
تا پایان غیبت صغری ( 1329ه) ادامه مییابو .در ای ن دوره آی ات ق رآن ک ریم و س نت
پیامبر بهوسیله آن بزرگواران تفسیر و تبیین شوه است و ش یعه ب ه دلی ل حض ور ام ام
نیازی به اجتهاد نواشت و فقط کسانی که به دلیل دوری از ام ام و ی ا جه ات دیگ ر ب ه
ایشان دسترسی نواشتنو اجتهادی ساده انجام میدادنو .مثالً به خبر ثق ه اعتم اد ی ا ب ه
ظواهر قرآن یا حویث نبوی یا روایات ائمه عمل میکردنو (گرج ی  .)117 :1385در آن
دوران تالش برای استخراج احکام از اص و کلی ،مقایسه عام و خ اص ،مطل ق و مقی و،
سنجش اسناد روایات و ترجیح یکی بر دیگری و مسائلی از این قبیل ،م ورد تأکی و ق رار
میگرفت( جعفریان :1383 ،صش  157 :27تا  )192و به طور طبیعی اجتهاد به معن ای
مصطلح در این زمان وجود نواشت و مطالب به طور مستقیم از معصومین دریافت میشو
و فقها در این دوره نقشی نواشتنو.
 -2عصر محدثین (مكتب قم و ری)

این دوره از حوود غیبت کبری (اواسط نیمه او قرن چهارم) تا نیمه او ق رن پ نجم را
در برمیگیرد و مؤسسان آن در شهرهای ق م و ری زن وگی م یکردن و؛ و در ته ذیب و
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تنقیح حویث شیعه تالش فراوانی شو و به همین جهت کتب حویث تألیفی در آن زمان
از منابع فقه شیعه محسوب میشود (گرجی.)128 :1385 ،
قم مهو احادیث اهلبی ت ب ود و دانش منوان آن ب رای ب ه دس ت آوردن احادی ث و
رسیون به نقلهای کم واسطه تالشهای زائوالوصفی داشتنو (غنوی)123 :1392 ،؛ ام ا
نوشتههای بهجامانوه از بزرگ ان ق م نش ان از ن وعی جم ود ب ر ذک ر عب ارت نص وص و
نپرداختن به مسائل و مقتضیات روز دارد و توجه چنوانی به شیوههای استنباط و قواع و
کلی وجود نوارد (غنوی )12 ،و شایو این نو برخورد با احادیث و عوم تفس یر از آن ب ه
این دلیل بود که بزرگان قم در آن زمان با خطر غلو مواجه بودنو .فقهای ای ن دوره عل ی
بن ابراهیم ،ابن قولویه ،ابنبابویه میباشنو.
عصر محوثین
نویسنوه

مفهوم نشوز زن و مرد

فقه الرضا،
علیبن
بابویه،
245

نشوز گاهی از جانب مرد است و گاهی از ناحیه زن .نش وز م رد وقت ی اس ت ک ه
بخواهو زن را طال بوهو وزن به او بگویو من را طال نوه و م ن ح ق زناش ویی
خود را به تو میبخشم و روی این توافق کننو و هنگامیک ه زن مث ل م رد نش وز
کنو آن خلع است و آن زمانی است که زن مرد را اطاعت نکنو که منطبق ب ا آی ه
شریفه «والالتی تخافون »...با او عمل میشود.

شیخ
صوو
مقنع،
350

نشوز مرد همان است که در آیه شریفه « و ان امراه خاف ت »...آم وه و آن زم انی
است که مرد از زن کراهت دارد و به زنمیگویو میخواهم تو را طال بوهم و زن
به او میگویو من از سرزنش ش ون کراه ت دارم وت و م ن را ط ال ن وه و ح ق
زناشویی را میبخشو و هردو توافق میکننو و نشوز زن وقتی مثل نشوز مرد باشو
خلع نامیوه میشود و خود را در فراش م رد نم یدان و و مص وا آی ه « والالت ی
تخافون» است.

ابنبابویه و شیخ صوو در این دوره فقط به تبیین اجمالی نص دو آیه ش ریفه ق رآن
بوون هیچ تفسیری پرداختهانو:
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وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَل َ جُنَلاح َ عَلَیهِمَلا أَن یصْللََِا
بَینَهُمَا صُلحًَا وَالصُّلححُ خَیرٌ وَأُحْضِرَتِ األَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تَُْسِنُواح وَتَتَّقُلواح فَلِِنَّ
اللّهَ کانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا (نسا )128 /
و اگر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشو ،بر آن
دو گناهی نیست که از راه صلح با یکویگر ب ه آش تی گراین و ک ه س ازش
بهتر است (ولی) بخل (و بیگذش ت ب ودن) ،در نف و  ،حض ور (و غلی ه)
دارد و اگر نیکی کنیو و پرهیزکاری پیشه نماییو قطعاً خوا به آن ه انج ام
میدهیو آگاه است.
با استناد به این شریفه زمان نشوز مرد را هنگامی میدانن و ک ه ش وهر قص و ط ال
دادن زن را دارد .البته در ادامه موضو آیه به چگ ونگی ص لح ب ین زن و م رد در زم ان
نشوز مرد تغییر یافته است( .علی بن بابویه /245 ،شیخ صوو .)350 :1415 ،
و در هنگام نشوز زن با استناد به آیه:
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُلواح مِلنح
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالََِاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلحغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللّلهُ وَال َّتِلی تَخَلافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الحمَضَاجِعِ وَاضحرِبُوهُنَّ فَِِنح أَطَعْنَکمْ فَ َ تَبْغُواح
عَلَیهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیا کبِیرًا (نسا )34/
مردان سرپرست زناننو ،به دلیل آنکه خ وا برخ ی از ایش ان را ب ر برخ ی
زن ان
برتری داده و نیز به دلیل آنکه از اموالش ان خ رج م یکنن و ،پ
درستکار فرمان بردارنو و بهپا آن ه خوا برای آن ان حف ک ک رده اس رار
(شوهران خود) را حفک میکننو و زنانی را که از نافرمانی آنها بیم داری و
(نخست) پنوشان دهیو و (بع و) در خوابگ اهه ا از ایش ان دوری کنی و و
(اگر) تأثیر نکرد آنان را بزنیو ،پ اگر شما را اطاع ت کردن و (دیگ ر) ب ر
آنها هیچ راهی (برای سرزنش) مجوییو که خوا واالی بزرگ است.
مطابق این آیه شریفه ایشان نشوز زن را هنگامی میداننو که خود را در ک ابین م رد
نمیدانو (همان).
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از مضمون آیات و عبارات فقها به دست میآیو نشوز هم ب رای زن و ه م ب رای م رد
وجود دارد و آن زمانی است که هر یک از دیگری کراهت دارد .این کراهت از طر م رد
به طال و از طر زن به خلع میانجامو؛ اما ب ه دلی ل اینک ه در ای ن دوره تفس یری از
جانب فقها وجود نوارد چگونگی نشوز نامعلوم است.

 -3آغاز عصر اجتهاد (مكتب بغداد)

علم فقه که در دوره قبل در حقیقت جمع نصوص بود ،در این دوره بهص ورت اجته ادی
درآمو (گرجی .)140 :1385 ،کاربرد جوی ت ر اس تنباط و اجته اد در آن تح ت عن وان
استخراج فرو از اصو «فقه تفریعی» ،آغاز و به کار اجتهادی گسترده پرداخته شو .این
مرحله نیز خ ود چ نوین دوره م توالی را پشت سر گذاشت (جعفری ان :1383 ،ش ،27
 157تا  .)192در این دوره فقه شیعه با اتهاماتی چون عوم اصالت انویشه شیعه ،فق وان
سوابق علمی در عرصههای مختلف مواجه بود( .غنوی.)129 :1392 ،
با ظهور شیخ مفیو در این عصر جمود حاکم دوران پیشین برداشته و مش رب فقه ی
جویوی بر اسا قواعو و اصو منظم پایهریزی شو و ب رای عق ل در اس تنباط جایگ اه
واالیی ایجاد شو؛ و سپ شاگردانش سیو مرتضی و شیخ طوسی این راه را ادامه دادن و
(گرجی .)145 :1385 ،البته روش عقلی ایشان با استفاده از علم کالم بود.
از فقهای این دوره شیخ مفیو ،سیو مرتضی ،ابن ابی عقیل ،ابن جنیو ،ش یخ طوس ی
هستنو.
 -4عصر کمال و اطالق اجتهاد

این دوره ازنظ ر زم انی از دوره قب ل (دوره س وم) قاب ل انفک اک نیس ت و عل یالقاع وه
میبایست این دوره را امت واد دوره قب ل ب هحس اب آورد (گرج ی .)180 :1385 ،غلب ه
مکتب فقهی  -اجتهادی شیخ طوسی بر م کتب ح ویثی -فقهی که ق م مرک ز آن ب ود،
راه را ب رای ت وسعه هر چه بیشتر ب اب اج تهاد که نتیجه طبیعی آن ن فوذ ب یشتر عقل
در استنباطات فقهی و درنتیجه طرح و ح ل اخ تال آرا ب ود ،ف راهم ک رد (جعفری ان،
 :1383ش  157 ،27تا  .)192شیخ در کتاب مبسوط گام بلنوی برای تش ریح مس ائل و
فروعات فقهی برداشت (غنوی.)129 :1392 ،
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آغاز عصر اجتهاد و ادامه آن
نویسنوه

مفهوم نشوز زن و مرد

شیخ مفیو ،نشوز زن به این است که از خانه شوهر بوون اجازه خارج بشود و اگر در خانه ه م
باشو از اطاعت شوهر عصیان کنو.
مقنعه،
518
شیخ
طوسی،
نهایه،
530

نشوز مرد زمانی است که نسبت به زن کراهت داشته باشو ولی زن میخواهو با او
باشو و نمیخواهو از او جوا شود ولی مرد میخواهو او را طال بوه و و زن ب ه او
میگویو این کار را نکن من دوست نوارم سرزنش بشوم پ شبم را م یبخش م و
نفقه هم نمیخواهم و از ما خودم به تو میدهم و م را ب ه ح ا خ ودم بگ ذار و
اشکالی نوارد که اینگونه صلح کننو.

زمانی که از جانب زن عالمات نشوز در گفتار و در عمل ظاهر بش ود یعن ی وقت ی
مرد او را صوا میزنو از جواب دادن امتنا میکن و و هنگ امیک ه ب ا او ص حبت
میکنو ،گفتار پسنویوهای نوارد و وقتی مرد بر زن داخل میشود و او را به فراش
میخوانو ،او را ترک میکنو و باخشم برخورد میکنو .در این صورت مط ابق آی ه
شیخ
شریفه « والالتی تخافون  »...با زن برخورد میشود.
طوسی
نشوز از جان ب م رد یک ی از ای ن دو حال ت را دارد .ی ا نش وز اس ت ی ا دالی ل و
مبسوط ،ج
نشانههای نشوز ،نشوز از جانب مرد این است که ح ق زن در نفق ه و لب ا و ...را
 337 ،4و
نپردازد که حاکم با او برخورد میکنو و نشانههای نشوز مرد این است که زن او را
339
به فراش دعوت کنو و او امتنا کنو و یا نزدیک زن باشو ولی از او دوری کنو .در
این صورت زن بعض حقو خود از نفقه و ح ق قس م خ ود را ببخش و و ب ا ه م
مصالحه کننو.

از این دوره به بعو هر یک از فقها به تفسیر دو آیه فو پرداختهانو که بهط ور خ اص
به احصا نشانههای نشوز زن و اسباب نشوز مرد پرداخت ه اس ت .ش یخ مفی و در کت اب
مقنعه نشانههای نشوز زن را اطاعت نکردن از شوهر در منز و یا خ ارج ش ون از من ز
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بوون اجازه شوهر میدانو (شیخ مفیو .)518 :1410 ،به نظ ر م یرس و بح ث خ روج از
منز که توسط ایشان مطرح شوه به جهت مانعیتی است که در استمتا زوج به وج ود
میآورد.
وجه امتیاز نظ ر ش یخ طوس ی ای ن اس ت ک ه تش ریح دقی قت ری از عص یان زن و
نشانههای نشوز مرد ارائه نموده است (ش یخ طوس ی :1378 ،ج  )339 ،4و ب رای نش وز
مرد بهصراحت دو سبب (عوم نفقه و عوم ارتباط جنسی) را برشمرده است .تا پیشازاین
تصمیم به طال مرد نشانه نشوز او بود ولی با این نظر شیخ ،این نکته مشخص ش و ک ه
مرد هم ماننو زن وظایفی دارد لذا وقتی تصمیم بر طال میگی رد ،نبای و در مس ئولیت
خویش کوتاهی کرده باشو یعنی در حقیقت قبل از اینکه مرد تصمیم به ط ال بگی رد و
زن مجبور به صلح بشود ،بایو از ادای حقو متقابل میان زوجین مطل ع ش و؛ زی را اگ ر
مرد درجایی که وظیفه خانوادگی خود را انجام نواده است ،از زن خواس ته ش ود حق و
خود را ببخشو ،ظلم مضاعف بر زن است .در این صورت اگر عوم ناسازگاری مرد ب ا زن و
ترک انجام وظایف به دالیل موجهی بوده باشو ،در این مرحله تجویونظر در رفتار زن ب ه
صلح و موارد دیگر سزاوار است ،زیرا منشأ نشوز مرد عملکرد زن بوده است؛ اما اگ ر م رد
بوون دلیل موجه به وظایفش پایبنو نیست ،نمیتوان زن را بعوازاین بیمه ری از جان ب
مرد؛ توصیه به صلح و بخشش حقو کرد و بههرحا مواوای این کراهت به تعویل رفتار
مرد (ادای نفقه و انجام روابط جنسی) شایسته و بایسته است.
 -5عصر تقلید

با رحلت شیخ طوسی حوزه او دچار رکود و تقلیو شو .توانمنوی فو العاده شیخ در فق ه
و فاصله بسیار او با معاصرین و شاگردان موجب شو تا سا ه ا کس ی نتوان و ب ر بلن وای
انویشه او صعود کنو( .غنوی .)131 :1392 ،لذا کتابهای فقهی چن وانی ت ووین نش وه
است و موت امتواد این دوره ،متج اوز از ی ک ق رن ب ود ،یعن ی از زم ان ش یخ طوس ی
(460ه) تا عصر ابن ادری حلی ( 598ه) (گرجی.)323 :1385 ،
از فقهای این دوره شیخ طبرسی (صاحب تفسیر مجمعالبیان) ،قط بال وین راون وی
(فقه القرآن) ،ابن حمزه (صاحب کتاب وسیله و ذریعه) است.
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عصر تقلیو
نویسنوه

مفهوم نشوز زن و مرد

وسیله،
 ،322ابن
حمزه
طوسی

نشوز گاهی از جانب مرد و گاهی از جانب زن است و وقتی از جان ب م رد باش و،
مرد کراهت دارد که با زن باشو و زن از جوایی از مرد کراهت دارد و نش انهه ای
این نشوز مخفی نیست چون زن را از نفقه و قسم منع میکنو پ اگر زن رفتار
خوب و گفتار لطیف داشته باشو و همه یا برخی از حقوقش را ببخش و و چی زی
از مالش را ببخشو اشکالی نوارد که این دو صلح کننو پ اگر اص رار ک رد و زن
را مورد آزار قرار داد که چیزی از او بگیرد یا حقش را نوهو یا او را ترک کنو این
سختگیری است و اگر زن به او چیزی ببخشو ،مرد آن را مالک نمیشود.
نشوز از جانب زن گاهی با گفتار و گاه با عمل ظاهر میشود نشوز به گفت ار ای ن
است که وقتی او را صوا میزنو جواب نوه و و ب رخال آن ه ع ادت ب ر س خن
گفتن است عمل میکنو و درحالیکه مرد با او درست سخن م یگوی و او گفت ار
زیبایی نوارد و در گفتار ترک اطاعت است و امر او را انجام نمیدهو و وقتی ه م
اجابت امر کنو با کراهت و خشم است.

 صاحب وسیله معتقو است نشوز زن در گفتار به این است که پاسخ درس ت
و شایسته به مرد نمیدهو و یک نو تغییر غیرعادی از او مشاهوه میش ود
و حتی اگر اجابت هم کنو با کراه ت و خش م اس ت (اب ن حم زه طوس ی،
 :1408ص  )332و نشوز مرد به این است ک ه زن را از نفق ه و قس م من ع
میکنو (همان).
این دوره یک تعریف مشترک از نشوز زن و هم مرد ارائه میکنو و آن اینکه اگر یکی
از ایشان در مقابل رفتار خوب و متناسب دیگری رفتار نامتناسب و آزار دهنوه ای داش ته
باشو ،ناشز یا ناشزه است و البته نشوز زن گاه با گفتار و گاه با عمل است.
تفصیل جویوی هم در خصوص چگونگی صلح زن و مرد در نشوز مرد وجود دارد که
اگر مرد بهاجبار و آزار از زن بخواهو که حقوقش را ببخشو ،مالک آن ما نخواه و ش و؛
یعنی در اینجا ص احب وس یله ،نظ ر ش یخ ص وو در اینک ه زن ح ق خ ود را ببخش و
میپذیرد و عالوه بر آن به یک نکت ه اخالق ی اش اره م یکن و ک ه نبای و م رد روی های
زورموارانه داشته باشو.
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 -6عصر نهضت مجدد مجتهدان (مكتب حله و جبل عامل)

ت ا ق رن

بسیاری از بزرگان این دوره از حله برخاستهانو و این دوره از زمان اب ن ادری
یازده (نهضت اخباریان) ادامه یافت (گرجی.)226 :1385 ،
ظهور حکومت فاطمیون در مصر و برخی حکومته ای عل وی و ش یعی و تح و در
روابط اجتماعی و سیاسی ،فقه را با حادثههای جویو ،نیازهای ت ازه و س ؤاالت متف اوتی
روبرو کرد که موجب تحرک در فقه شیعه شو و مباح ث را از فق ه ب ه اص و فق ه ه م
کشانو (غنوی .)132 :1392 ،ابن زهره و اب ن ادری انویش ه ه ای جوی وی را مط رح
کردنو (همان) و کتاب سرائر ابن ادری که از مهمترین منابع فقه شیعی اس ت در تم ام
فرو  ،نظر شیخ را مطرح و نقو میکنو و دانشمنوان بزرگ دیگری چون محق ق حل ی و
عالمه حلی و فخرالمحققین همین راه را دنبا کردنو (گرجی )327 :1385 ،و برخ ی از
بزرگان مثل «محقق کرکی معرو به محقق ثانی» در نقادی انویش ه گذش تگان و ارائ ه
استوال های عمیق و گشودن عرصه در استنباطات فقهی ،محقق اردبیل ی در تأکی و ب ر
استنباط مستقیم از کتاب و سنت ،کماعتنایی به شهرت و اجما و باالخره ش کلگی ری
حکومت صفوی و برقراری حکومت فراگیر شیعه در ایران ،نیازهای فقهی تازهای در براب ر
فقه شیعه گش ودنو (غن وی 133 :1392 ،و )134؛ و فق ه ش یعه در مس یر پیش رفت و
تکامل قرار گرفت و تحقیقات این عصر با کتب شهیو ثانی چ ون ش رح لمع ه و مس الک
دقیقتر ،عمیقتر و پردامنهتر شو.
از فقهای مطرح در این دوره ابن ادری حلی ،محقق حلی ،محق ق اردبیل ی ،عالم ه
حلی ،فخرالمحققین ،شهیو او  ،شهیو ثانی ،صاحب معالم ،شیخ بهایی ،ص احب م وارک
میباشنو.
عصر نهضت مجود مجتهوان
نویسنوه

مفهوم نشوز زن و مرد

غنیه352،
ابن زهره

نشو ز زوج آن است که از زنش کراهت دارد ولی زن به او رغبت دارد لذا در
اینجا اشکالی نوارد که نفقه و قسمت شب خود را ساقط کن و و چی زی از
مالش را بوهو.

السرائر ،ج ،2
 ،728ابن

نشوز مرد زمانی است که نسبت به زن کراهت داشته باشو ولی زن تمای ل
دارد با او زنوگی کنو و مرد میخواهو او را طال بوهو و زن به او میگویو
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ادری

شرائع االسالم،
ج 560 ،2
محقق حلی
مختصرالنافع،
 ،191محقق
حلی

تحریراالحکام،
ج ،42 ،2
عالمه حلی ،ج
576 ،3

ایضاح الفوائو،
ج  ،256،3ابن
العالمه

اللمعه
الومشقیه،17 ،
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ح ق ه مخ وابگی را
این کار را نکن من دوست نوارم سرزنش بشوم پ
میبخشم و نفقه هم نمیخواهم و از ما خودم به تو میدهم و مرا به حا
خودم بگذار اشکالی نوارد که اینگونه صلح کننو؛ و اما ایشان نش وز زن را
طبق نظر ابنبابویه زمانی میدانو که بخواهو زن را طال بوهو.
نشوز به معنای خروج از اطاعت است و اص ل آن س رپی یک ردن اس ت و
گاهی از زوج است همانطور که از زوجه است .زمانی که از زن نشانهه ای
نشوز ظاهر شو مث لاینک ه ترش رویی کن و ی ا درآداب انج ام اس تمتاعات
جنسی کوتاهی کنو یا رفتارش از حالت عادی و معمو خارج شود مطابق
آیه « والالتی تخافون »...عمل میشود.

سرپی ی یکی از زوجین از اطاع ت دیگ ری در ام ور واج ب اس ت و اگ ر
نشانههای عصیان از جانب زن باشو مطابق آیه « والالتی »...عم ل ش ود و
اگر نشوز از جانب مرد باشو ،زن میتوانو حقوقش را مطالب ه بکن و و اگ ر
بعض یا کل حقوقش را نخواست برای مرد جایز است که قبو کنو.

نشوز به معنای بلنو شون و تغییر وضعیت است و اصل آن سرپی ی کردن
است و گاهی از زوج است همانطور که از زوج ه اس ت .زم انی ک ه از زن
نشانههای نشوز ظاهر شو مث لاینک ه ترش رویی کن و و س نگین برخ ورد
میکنو و هنگامیکه شوهر او را دعوت میکنو ممانعت میکنو؛ و نش وز از
جانب مرد زمانی است که زن را از حقوقش منع میکن و .در ای ن ص ورت
حاکم او را الزام به پرداخت میکن و و ج ایز ه م هس ت ک ه زن بع ض از
حقو خود از نفقه و قسم را برای اینکه می ل ب ه زن وگی ب ا م رد را دارد
ببخشو و مرد میتوانو قبو کنو.
گاهی نشوز از جانب زن است؛ و اگر زوج زن را از چیزی از حق وقش من ع
کنو ،مرد ناشز است و وقتی زن آن را طلب کنو حاکم ،مرد را به پرداخ ت
الزام میکنو و در این صورت زن میتوانو برای اینکه نظر مرد را جلب کنو
چیزی از حقو مالی و قسم خود را ببخشو و ج ایز اس ت ک ه م رد آن را
قبو کنو و اگر مرد با توسل بهزور بخواهو این حقو زن را بگی رد ح ال
نیست ولی اگر از حقو مستحبه زن باشو و زن ب رای ره ایی آن را ب ذ
کنو صحیح است و اکراه محسوب نمیشود.

نشوز به معنای خروج از اطاعت است .زم انی ک ه از زن نش انهه ای نش وز
ظاهر شو مثلاینکه ترشرویی کنو ی ا در انج ام آداب اس تمتاعات جنس ی
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کوتاهی کنو یا در ادب کردن غیرعادی برخورد کنو؛ و اگر نش وز از جان ب
مرد باشو ،برای زن مطالبه حقوقش اس ت و اگ ر از بع ض حق و خ ویش
برای اینکه میل به مرد دارد گذشت برای مرد قبو آن حال است.

اصل نشوز سرپی ی کردن است و در اینجا به معنای خروج از اطاعت است
یعنی اینکه یکی از زوجین از وظایف واجب خود نسبت به دیگ ری خ ارج
شوه است چون بهواسطه این خروج از آن چیزی که خوای تع الی واج ب
کرده خارج شونو .زمانی که از زن نشانههای نشوز ظ اهر ش و مث لاینک ه
ترشرویی کنو و سنگین برخورد میکنو هنگ امیک ه م رد او را ب ه ف راش
شرح لمعه ،ج میخوانو نه در همه حوائج مرد یا زم انی ک ه م رد ب ا نرم ی ب ه او س خن
 ،427 ،5شهیو میگویو و او با خشونت پاسخ میدهو و ی ا ترش رویی و اع را م یکن و
وقتی به او لطف میشود و اگر زوج زن را از چیزی از حقوقش من ع کن و،
ثانی
مرد ناشز است و وقتی زن آن را طلب کنو حاکم ،مرد را به پرداخت ال زام
میکنو و اگر از بعض حقو خویش برای اینکه میل به م رد دارد گذش ت
برای مرد قبو آن حال است؛ و مرد برای اینکه زن به او مالی ب ذ کن و
نمیتوانو حق زن را نوهو و اگر حق او را ن واد گن اه ک رده ام ا ای ن ب ذ
صحیح است و اکراه نیست .بله ،اگر این را بهزور بگیرد حال نیست.

زبوه
البیان 459،و
 ،526محقق
اردبیلی

مطابق آیه شریفه «وان امرأه »...اینکه در نشوز مرد اینکه زن بعض حق و
واجب خود را ببخشو تا بتوانو در حبا مرد باقی بمانو مح ل تأم ل اس ت
زیرا مستلزم این است آن ه واجب است مب اح گ ردد و آن ه ح رام اس ت
ترک شود و وادار کردن زن به اینکه چیزی بوه و ت ا حق ش داده ش ود و
گناه نواشتن و جایز بودن آن محل تأمل است بلکه ممکن است این ص لح
فقط به مر شر برگردد و مودت زی ادتر از واج ب را نس بت ب ه زن انج ام
نوهو و این نو از صلح قبیح نیست .وگرنه زن را ط ال ده و و در نش وز
زن هم به عصیان در مقابل مرد و اعرا نسبت به او و عوم پیروی از م رد
است که مرد آن را تشخیص میدهو.

فقیهان این دوره ،همگی عالمت نشوز مرد را منع حقو زن و ی ا کراه ت داش تن از
زن عنوان کردهانو بهاستثنای مرحوم محقق حلی که نشوزی برای مرد قائل نشوه است.
ابن زهره در غنی ه ،نش وز زوج ه را اگ ر در من ز ش وهر باش و دوری ک ردن ،روی
برگردانون از شوهر و یا اینکه خارج شون از منز بوون اجازه شوهر میدانو و یا اگ ر ب ا
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اجازه خارج شوه ،از بازگشت به خانه امتنا کنو؛ که به نظ ر م یرس و حض ور در خان ه
مالک سنجش نشوز و عوم نشوز زن است .ایشان برای نشوز مرد فقط کراهت داش تن از
زن را مطرح میکنو (ابن زهره.)352 :1417 ،

 ابن ادری نشوز زن را منطبق با نظر ابنبابویه دانسته که زن خود را مطیع
مرد نمیدانو و خواهان خلع است و نشوز مرد را هم کراه ت داش تن از زن
دانسته است( .ابن ادری  :1407 ،ج )728 ،2؛ که طب ق نظ ر ایش ان ی ک
بازگشت به عصر محوثین است ک ه نش وز م رد را ب وون ه یچ تفس یری از
کیفیت و شیوه عمل از برخورد زن و مرد تکرار کرده است.

 محقق حلی نش انه ه ای نش وز زن را ترش رویی و کوت اهی در آداب انج ام
استمتاعات جنسی و یا تغییر ع ادت زن دانس ته اس ت و ب رای نش وز م رد
نش انهای ذک ر نک رده اس ت (محق ق حل ی :1409 ،ج  568 ،2و / 560
مختصرالنافع.)191 :1410 ،
ایشان تعریف دیگری از نشوز به « سرپی ی و عوم اطاعت در امر واجب که گ اهی از
جانب مرد و گاهی از جانب زن است» ارائه نموده که بعو از ایشان ،ای ن تعری ف مبن ای
تفسیر سایر فقها چون عالمه حلی ،محقق حلی ،شهیو ثانی و محقق بحرانی قرار گرفت ه
است .امتیاز این نو از تبیین نشوز این است که مثل فقهای پیش ،نشوز مرد الزاماً فق ط
کراهت از زن و تصمیم بر طال دادن او نیست که زن در نشوز مرد تسلیم نظر مرد بوده
و صلح نمایو .بلکه زن و شوهر هر دو نس بت ب ه ع وم انج ام وظ ایف خ ویش مس ئو
شناخته میشونو بهنحویکه زن میتوانو حقو خود را درخواست نمای و (عالم ه حل ی،
قواع واالحکام :1412 ،ج  / 96 ،3تحریراالحک ام ،ج  ،42 ،2ج  / 576 ،3ش هیو او ،
 .)174 :1411به نظر میرسو با این مالک ارائه شوه در تعری ف و پ ذیرش آن از ط ر
سایر بزرگان ،تحولی در پذیرش اسباب نشوز مرد پویو آمو.
در این دوره محقق اردبیلی رویهای متفاوت از س ایرین اتخ اذ ک رده و آن اینک ه ب ه
تفسیر امارات نشوز زن مثل سایر فقها نپرداخته بلکه تش خیص عص یان ،اع را و ع وم
پیروی زن را برعهوه مرد گذاشته است .هم ن ین نظ رات ایش ان در م ورد ص لح می ان
زوجین و بخشش از جانب زن را ،فقط در دای ره مس تحبات م یپ ذیرد و معتق و اس ت
بخشش زن در امور واجب بهمنزله این است که امر واجب مباح و امر حرام ترک گ ردد و
لذا محل تأمل است (محقق اردبیلی.)459 ،
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در میان ایشان ابن غنیه و ابن ادری علیرغم اینکه بعو از دوره تقلیو ،تحو آف رین
بودهانو ،در نشوز زن و مرد استنباط جویوی نواشتهانو .در میان سایر فقها که نش وز زن
موردبررسی قرار گرفته چنو نکته جویو به چشم میخورد:
 .1برخی ماننو محقق حلی دامنه نشوز را از ع وم اس تمتا ب ه ع وم آم ادگی
استمتا توسعه دادهاست و چنوین نفر هم از رأی ایشان تبعیت ک ردهان و؛
اما شهیو ثانی فقط عوم استمتا را پذیرفتهاست.
 .2از زمان عالمه حلی به بعو لسان فقه نسبت ب ه نش وز م رد در م ورد ع وم
پرداخت نفقه و حق قسم تا حوودی متفاوت م یگ ردد ب ه ای ن معن ا ک ه
گذشت و صلح زن فقط نسبت به امور جنس ی س و داده ش وهاس ت ،ل ذا
وقتی مرد نفقه زن را نپردازد ،زن برای گرفتن ح ق خ ویش م یتوان و ب ه
حاکم رج و کن و و ح ق خ ود را مطالب ه نمای و (عالم ه حل ی ،ج 42 ،2
/فخرالمحققین ،1387،ج  / 256 ،3شهیو ثانی ،ج )427 ،5؛ اما زم انی ک ه
مرد در ارتباط جنسی نسبت به زن کوتاهی کنو ،زن با بخشش حقو خود
با مرد مصالحه میکنو؛ ولی در چگونگی این صلح فروعاتی مطرح است:

 برخی معتقونو اگر زن ب ا ای ن وض عیت تمای ل دارد ب ا م رد زن وگی کن و
میتوانو بعض از حقو خود از نفقه و قسم را ببخشو و مرد ه م م یتوان و
قبو کنو (عالمه حلی :1412 ،ج  / 576 ،3شهیو او  ،)174 :1411،ول ی
این حقو واجب را مرد نمیتوانو ب هزور از زن بگی رد (ش هیو ث انی ،ج ،5
 / 427فخرالمحققین :1387 ،ج  )256 ،3مگر اینکه حقو مستحب باش و.
(فخرالمحققین :1387 ،ج  )256 ،3و حتی مرد نمیتوانو زن را تح تفش ار
قرار دهو که حقو خود را ببخشو و در ص ورت چن ین ک اری گن اه ک رده
است (شهیو ثانی ،ج .)427 ،5
در این دوره بهتوریج مشخص شو که در صورت ع وم پرداخ ت نفق ه ،زن م یتوان و
برای وادار کردن مرد به انجام طال  ،به حاکم رجو کنو اما در موارد دیگر نشوز که مرد
قصو طال داشته باشو ،باز هم به زن توصیه میشود م یتوان و حق و خ ود را ببخش و
البته نبایو زیر ظلم مرد قرار گیرد.
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فقه شیعه در این دوره شاهو ظهور نهضت اخباریین بود که م وتی ط والنی ح وزهه ای
شیعه را تحت تأثیر گسترده خود قرار دادن و (غن وی .)134 :1392 ،مؤس ای ن دوره
محموامین استرآبادی بود که به توصیه اس تادش می رزا محم و اس ترآبادی ،ب ه احی ای
مکتب اخباری پرداخت (دانشنامه اسالمی ،پژوهشکوه ب اقرالعلوم .)1391 ،البت ه در فق ه
اخباریین توجه بسیاری به مجموعه روایات هر بح ث ب ود و احاط ه فقه ای اخب اری ب ه
روایات وارده موجب غنای هر چه بیشتر مباحث فقهی از این حیث شو؛ ام ا ک مت وجهی
فقه اخباری به بحث از مبانی استنباط فقهی ،عوم انس جام و انض باط در اس توال ه ای
فقهی را پویو آورد .این جریان به دلیل عقالنیت حاکم بر ح وزهه ای ش یعی ب هت وریج
بهاعتوا رسیو و در نوشتههای بزرگانی چون شیخ یوسف بحرانی به ظهور رسیو (همان،
.)137
از فقهای این دوره عالمه محموباقر مجلسی است .او اگرچ ه اخب اری ب ود ،ام ا روش
میانه و معتولی را پیش گرفته و اکثر آثارش  -حتی آث ار فقه ی و کالم یاش -در قال ب
ترجمه احادیث بود (دانش نامه اس المی ،فاض ل هن وی .)1392 ،در کن ار ای ن حرک ت
مقو  ،مجتهوانی بودنو که آثار آنها بر اسا اس توال ه ای عقالن ی و به رهگی ری از
دانش اصو بود .پیشتازان ای ن انویش ه ،آق ا جم ا خوانس اری و فاض ل هن وی اس ت
(همان).
فقهای اصولی و فقهی دوره (محموامین استرآبادی ص احب کت اب الفوائ و المونی ه)،
مولی محمو مازنورانی( ،شرح اصو کافی)؛ فاضل هنوی ،یوسف بحران ی ،فاض ل ت ونی،
مولی محموباقر مجلسی (صاحب کتاب بحاراالنوار) ،شیخ حر عاملی ،محقق کرکی ،ش یخ
بهایی ،صورالمتألهین ،مأل عبواهلل شوشتری ،مأل محسن فیض کاشانی ،محقق س بزواری
میباشنو.

101

تطورات مفهوم نشوز در ادوار مختلف فقه شیعه

عصر اخباریگری
نویسنوه

کشف اللثام ج ،2
 ،100فاضل هنوی

الحوائق الناضره ،ج
 614 ،24و 619
محقق بحرانی

مفهوم نشوز زن و مرد
زمانی است که از زن نشانههای نشوز ظاهر بشود مثلاینکه ترشرویی
کنو و سنگین برخورد میکنو و هنگامیکه شوهر او را دعوت میکنو
ممانعت میکنو در استقبا از او و پاسخ به درخواست او و در س خن
گفتن با او درحالیکه مرد رفتار مناسب دارد او بیاعتنایی میکنو.
نشوز مرد به این است که زن را از بعض حقو واجب مث ل نفق ه ی ا
قسم منع میکنو و یا با بوخلقی برخورد میکنو در ای ن ص ورت زن
میتوانو مطالبه حق و خ ود را نم وده و م رد را موعظ ه کن و و در
صورت عوم پذیرش به حاکم رجو کنو.

از جهت لغت به معنای ارتفا (بلنو شون و تغییر وضعیت) و از جهت
شرعی خروج از اطاعت است و وقت ی گفت ه م یش ود «نش زالرجل»
یعنی از حالت نشسته بلنو شو و ایستاد و آن زمانی است که یک ی از
زوجین از اطاعت دیگری خارج شود و قیام به حق دیگری نمیکن و؛
که گاه از جانب زن و گاه مرد است.
نشوز مرد این است که زوج به حقو زن تعوی کنو و حق و واج ب
او نفقه و کسوه را نوهو یا بیجهت او را بزنو و اذیت کنو در اینجا ب ه
حاکم رجو کنو ولی اگر اینطور نبود بلکه به علت تکبر یا م ر از
زن کراهت دارد و با او در یک ف راش ق رار نم یگی رد و تص میم ب ه
طال زن دارد ،زن میتوانو از برخی حقو خ ود بگ ذرد و قب و آن
برای مرد حال است؛ و نتیجه اینکه نشوزی که صحت این نو طال
را تأییو میکنو زمانی است که زوج موجبات اخال به حقو واج ب
را فراهم نکرده باشو.

فاضل هنوی در بخشی از کت اب خ ود نش انهه ای نش وز زن را ترش رویی ،برخ ورد
سنگین ،عوم پاسخ به استقبا میدانو (فاضل هنوی :1405 ،ج / 107 ،2ج )524 ،7؛ و
در نشوز مرد نسبت به فقهای پیشین موارد ذیل را تکمیل نموده است:
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 عالوه برعوم ادای حقو واجب زن (قسم و نفقه) او را مورد آزار قرار داده و
سو معاشرت داشته باشو در ای ن ص ورت زن م یتوان و م رد را موعظ ه و
سپ به حاکم مراجعه کنو.
پ از ایشان محقق بحرانی نسبت به نشوز مرد یک نظر تفصیلی دارد و معتقو است
بین زمانی که زوج حقو واجب زن را نمیدهو با جایی که به دلیل کبر س ن ی ا م ر
بخواهو زن را طال بوهو تفاوت وجود دارد .درجایی که نشوز مرد تعوی ب ه حق و زن
باشو ،زن بایو به حاکم رجو کنو و الزم نیست حقو خود را ببخشو ،اما اگر ب ه دلیل ی
خارج از این مورد بخواهو زن را طال بوهو زن مج از ب ه بخش ش حق و خ ود اس ت.
تفاوت دیگر نظر ایشان این است که ماننو فاضل هنوی معاشرت به مع رو را از حق و
زن نسبت به مرد دانسته و لذا س و معاش رت زوج را ه م از عالم ات نش وز او م یدان و
(محقق بحرانی ،ج .)619 :24
در این دوره باوجود عصر اخباریگری لکن به دلیل شخصیت معت و و روش عقالن ی
فاضل هنوی و محقق بحرانی ،تحولی در بحث نشوز مرد انجام گرفته است زیرا که عالوه
بر الحا سو معاشرت به اسباب نشوز مرد ،هر زمان که مرد بخواهو زن را ط ال ده و،
زن مجاز به بخشش حقو خود نیست بلکه تصمیم به طال مرد نبای و ب ا ظل م ب ه زن
همراه باشو بلکه اگر به دلیلی مثل مسن بودن زن یا مریض ی او ای ن تص میم را گرفت ه
باشو ،به زن اجازه به بخشش حقو داده شوهاست .به این معنا ک ه م رد ب ه ه ر دلی ل
غیرموجه تصمیم به طال بگیرد ،نمیتوان زن را مجاز به بخشش حق خود دانست.
از نقاط امتیاز دیگری که در این عصر مطرح شوه موعظهای است ک ه زن در هنگ ام
نشوز مرد و قبل از رجو به حاکم بایو انجام دهو که اوالً به زن فرصتی داده شوه ت ا در
شرایط قبل از طال به چارهجویی بپردازد و طال بهعنوان راهحل نهایی در ابت وای ک ار
قرار نگیرد و جوا شون زن از مرد ماننو نشوز زن مرحلهبهمرحله به طال نزدیک ش ود و
ثانیاً زن بهعنوان یکی از اعضای خانواده در ابت وا ب ا موعظ ه از متالش ی ش ون خ انواده
جلوگیری کنو؛ که خود عامل مؤثری در حفک حریم خانواده است و منابع شرعی نیز ب ه
رعایت آن تأکیو دارنو و « شر مقو اس الم در اخ تال ب ین زوج ین ،معم والً ح ل
مشکل را توسط خود آن ها در اولویت میداننو» (کرمی و احمویه :1390،ش -136 ،51
 .)142تا اینکه حریمهای خانوادگی تا حو امکان حفک شود.
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 -8عصر جدید استنباط

مؤس این دوره وحیو بهبهانی است ک ه ایش ان س عی کردن و او ش بهات و اتهام ات
اخباریان را دفع کننو و بعو احتیاج به قواعو اصولی را در استنباط اثبات کنن و (گرج ی،
.)241 :1385
از فقهای دوره وحیو بهبه انی ،س یو مه وی بحرالعل وم ،محمومه وی نراق ی ،عل ی
طباطبایی ،شریفالعلما  ،شیخ جعفر کاشفالغطا  ،میرزای قمی ،صاحب جواهر میباشنو.
عصر جویو استنباط
نویسنوه

مفهوم نشوز زن و مرد

اصل آن به معنای ارتفا است و در اینج ا ب ه معن ای خ روج از اطاع ت
است یعنی اینکه یکی از زوجین از وظایف واجب خود نسبت به دیگ ری
خارج شوه است چون به واسطه این خروج از آن چیزی که خوای تعالی
واجب کرده خارج شونو زمانی ک ه از زن نش انهه ای نش وز ظ اهر ش و
مثلاینکه ترشرویی کنو و سنگین برخورد میکنو هنگامیک ه م رد او را
به فراش میخوانو نه در همه حوائج مرد یا زمانی که مرد با نرم ی ب ه او
سیو علی
سخن میگویو واو با خشونت پاسخ م یده و و ی ا ترش رویی و اع را
طباطبایی
میکنو وقتی به او لطف میشود و نشوز مرد این است که زوج به حقو
ریا المسائل،
او تعوی کنو و حقو واجب او نفقه و کسوه را نوهو ی ا ب یجه ت او را
ج 152 ،2
بزنو و اذیت کنو زن میتوانو او را موعظه کنو نه اینکه او را ترک کنو و
بزنو و اگر مرد اصرار بر امتنا کرد ب ه ح اکم رج و کن و؛ و اگ ر م رد
حقو واجب زن را داد و او را بهواسطه زدن و ...اذی ت نک رد ول ی از زن
کراهت به جهت کبر ی ا م ر از زن کراه ت داش ت و او را ب ه ف راش
نخوانو یا خواست او را طال دهو اشکالی نوارد.
ایشان معتقو است وقتی امارات نشوز ظاهر بش ود م رد م یتوان و زن را
موعظه کرده و یا از او دوری گزینو ولی وقتی ناشزه شو مرد میتوان و او
را با شرایطی تأدیب کنو؛ و نشوز زوج به ای ن اس ت ک ه ش وهر حق و
حسن نجفی
واجب زن مثل قسم ،نفقه و ماننو اینها را نوهو لذا زن م یتوان و آن را
جواهرالکالم ،ج
مطالبه کرده ،مرد را موعظه نموده و اال به حاکم رجو کنو نا او را ال زام
 302 ،31و 304
نمایو و اگر حقو واجب زن را منع نکرده بلکه به دالیل دیگر چون کبر
سن بخواهو زن را طال دهو ،زن میتوان بعض یا همه حق و خ ود را
ببخشو.
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 صاحب ریا در عالمات نش وز زن و م رد ازنظ ر ص احب ح وائق (محق ق
بحرانی) و در فراهم کردن فرصت موعظه برای زن و سپ رجو به ح اکم
در هنگام نشوز مرد؛ ازنظر فاضل هنوی تبعیت کرده است.
هم نین صاحب جواهر ،نشوز مرد را به عوم اعطا حق و واج ب زن مث ل قس م و
نفقه و ماننو این دو دانسته ولی از سو معاشرت زوج برای ناشز ش ون او س خنی نگفت ه
است (نجفی :1367 ،ج  202 ،31و .)204
 -9عصر حاضر

در این عصر با ظهور شیخ انصاری و ش اگردان او روش فقه ای دوره قب ل ب ه اوج کم ا
رسیو (گرجی )265 :1385 ،و عصر جویو عصر تغیی رات س ریع و ظه ور وض عیته ای
جویو بود که تحوالتی را در فقه به وجود آورد.
اما باوجود همه تالشها فقه و تفقه فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داشته و س رعت
تحو متناسب با نیازهای روز نشوه است.
از فقهای دوره ش یخ مرتض ی انص اری ،آخون و خراس انی ،آق ا ض یا عراق ی ،ش یخ
محموحسین اصفهانی (کمپانی) ،آیت اهلل خ ویی ،عب والکریم ح ائری ش یرازی ،آی تاهلل
خمینی ،آیتاهلل سیستانی ،آیتاهلل میرزا جواد تبریزی میباشنو.
عصر حاضر
نویسنوه

روحاهلل الخمینی،
تحریر الوسیله ،ج
305 ،2

مفهوم نشوز زن و مرد
امارات نشوز از زن تغییر عادت در قو و فعل است به اینکه در مقابل
صحبت مالیم مرد خشن اس ت و ترش رو اس ت و س نگین و باخش م
برخورد میکنو.
نشوز مرد این است که زوج به حقو او تعوی کنو و حقو واجب او
نفقه و کسوه را نوهو کنو زن میتوانو او را موعظه کنو نه اینکه او را
ترک کنو و بزنو و اگر مرد اصرار بر امتنا کرد به حاکم رج و کن و.
اگر بعض حقو غیر واجب را ترک کرد یا خواست زن را طال بوهو
برای کراهتی که از کبر سن یا غی ر آن دارد ی ا بخواه و ازدواج کن و
اینکه زن بعض حقو واجب را بذ کنو تا او را طال نوهو صحیح و
حال است و اما اگر او را آزار داده به ض رب و ش تم و بع ض حق و
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سیو خویی،
منهاجالصالحین،
ج389 ،2

سیو گلپایگانی،
هوایه العباد ،ج ،2
364

سیو علی
سیستانی ،منهاج
الصالحین ،ج ،3
103

لطفاهلل صافی،
هوایه العباد ،ج ،2
174
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واجب را برای اینکه زن از حقش بگذرد یا او را اذیت نکن و و ی ا او را
رها کنو تا از دستش راحت شود آن ه زن بذ کرده بر او حرام است
اگرچه قصوش وادار کردن زن به بذ نبوده باشو.
جایز نیست که زن بوون اجازه زوج از منز خارج شود و بقیه افع ا
اگر با حق استمتا زوج منافات نواشته باش و اش کالی ن وارد؛ و زوج
ناشز میشود که نفقه زوجه را بوون عذر نواده باشو که برای رفع آن
به حاکم مراجعه میشود.
نشوز زوجه خروج از اطاعت امور واجب برای زوج اس ت ک ه خ ود را
برای تمکین آماده نکنو و مطابق میل زوج خود را نیارایو و هم نین
خروج از خانه بوون اجازه زوج است و زن به دلیل اطاع ت نک ردن از
مرد در مستحبات ناشزه نمیشود .امارات نشوز از زن تغییر عادت در
قو و فعل است به اینکه در مقابل صحبت مالیم م رد خش ن اس ت
ترشرو است و سنگین و باخشم برخورد میکنو.
نشوز گاهی از جانب زوج و گاهی از جانب زوج ه اس ت نش وز زوج ه
خروج از اطاعت امور واجب برای زوج است که خود را ب رای تمک ین
آماده نکنو و مطابق میل زوج خ ود را نیارای و و هم ن ین خ روج از
خانه بوون اجازه زوج است و زن به دلیل اطاع ت نک ردن از م رد در
مستحبات ناشزه نمیشود؛ و اما نش وز زوج ج ایی اس ت ک ه حق و
واجب زوجه مثل انفا و ترک مبیت کنو و یکباره او را ترک کن و و
او را اذیت بکنو و ظلم بکنو و بوون وج ه ش رعی ب واخال و بخی ل
باشو.
حق زوجه بر زوج این است که غذا ،لبا  ،مسکن و سایر موارد را ب ه
اقتضا حا زوج تهیه نمایو و او را اذیت نکرده و ظلم نکن و و ب وون
وجه ش رعی ب واخالقی نک رده و بخی ل نباش و و او را ت رک نکن و و
بهصورت معلق رهایش نسازد؛ و اگر ترک کرد بیش از چهار ماه نباشو.
نشوز در زن جایی است که از اطاعت در امور واجب خارج شوه یعنی
تمکین نمیکنو و آماده تمکین نمیش ود و مط ابق خواس ت زوج در
خودآرایی عمل نمیکنو و از خانه بوون اذن او خارج میشود و زن به
دلیل اطاعت نکردن از مرد در مستحبات ناشزه نمیشود.
امارات نشوز از زن تغییر عادت در قو و فعل است به اینکه در مقابل
صحبت مالیم م رد خش ن اس ت ترش رو اس ت و س نگین و باخش م
برخورد میکنو.
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آیتاهلل صافی ،آیت اهلل سیستانی ،مرحوم گلپایگانی (ره) خروج بوون
از فقهای معاصر 
اج ازه زن از من ز را موج ب نش وز زن م یدانن و (ص افی :1416 ،ج  ،2ص /،174
سیستانی :1416 ،ج  / 103 ،3گلپایگانی :1413 ،ج .)364 ،2
امام خمینی خروج از امور واجب را موجب نشوز او میدانو اما ایش ان ع وم آم ادگی
برای تمکین را هم مثل خودآرایی برای زوج را از امارات نشوز م یش مارد و نش انهه ای
نشوز را تغییر عادت در قو و فعل و عک العمل خشن در مقابل مرد و برخورد س نگین
با او دانستهانو (خمینی :1390 ،ج  / 305 ،2گلپایگانی :1413 ،ج  )364 ،2و نشوز م رد
را درجایی میداننو که زوج حقو واجب او را که نفقه و لبا است ،نوهو؛ ک ه در ای ن
صورت زن بعو از موعظه مرد و امتنا مرد به حاکم رج و م یکن و؛ و اگ ر م رد بع ض
حقو غیر واجب را ترک کرد و یا خواست جهت کراهتی ک ه ب ه دالی ل مختل ف از زن
دارد ،بوون اینکه هیچ آزاری به زن برسانو او را طال بوهو ،زن میتوان و بع ض حق و
خود را بذ کنو تا مرد او را طال نوهو ولی اگر با ظلم و اذیت بخواه و حق و واج ب
زن را نوهو ،آن ه زن بذ کرده بر او حرام است( .خمین ی ،ج  .)305 ،2مرح وم خ ویی
معتقو است که زن وقتی ناشز است که بوون اجازه زوج از منز خ ارج ش ود و در بقی ه
موارد نبایو کارهایش با استمتا زوج منافات داشته باشو( .خویی ،ج .)289 ،2
فقهای حاضر نوعاً خروج از منز را منوط به اجازه شوهر م یدانن و ک ه از اقتض ائات
ریاست شوهر است و در دایره تمکین عام است و در خصوص نشوز زن و م رد از آخ رین
نظریات تعویلشوه فقها دررونو توریجی مفهوم نشوز تبعیت کردهانو و آن اینکه زن حق
دارد در صورت تعوی مرد از حقو خود نسبت به این عمل ظالمانه ،به موعظ ه او اق وام
کنو و صلح میان زوجین در وقت و زمانی است که ب ه حق و واج ب زن تع وی نش وه
باشو؛ یعنی در حقیقت این نکته روشن شو که دالیل درخواست ط ال م رد و س نجش
ظالمانه بودن و نبودن آن قابلسنجش و بررسی است و نمیتوان نسبت ب ه آن ب یاعتن ا
بود.
اگر بعو از بررسی مشخص شو که مرد ب وون دلی ل موج ه نفق ه زن را نم یپ ردازد
قانونگذار مطابق ماده  1128قانون مونی ،ح اکم را موظ ف م یکن و ای ن ح ق زن را
بستانو.
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نتیجهگیری

با توجه به آن ه گذشت تطورات فقهی و مواجهه آن با دوران تقلیو ،اخب اریگری و دوران
استنباط احکام از اصو (عق لگرای ی) ت أثیر قاب لاعتن ایی در تعری ف تمک ین و نش وز
نواشتهاست .بلکه میتوان ادعا کرد این حکم در طو زمان با تفسیر فقها بهخص وص در
مورد نشوز مرد رونو توریجی و تکاملی را پیمودهاست.
مباحث فقیهان در مورد نشوز موارد ذیل موردتوجه قرار گرفته بود:
 -1تشخیص نشوز

در مورد تعریف نشوز چه از ناحیه مرد و چه زن در کالم فقها مالکه ایی وج ود داش ت
که احصا شو:
الف) یکی از زوجین در مقابل رفتار قابلقبو و پسنویوه دیگ ری رفت اری نامناس ب
داشته باشو.
ب) سرپی ی کردن یکی از طرفین در وظایف واجبی که نس بت ب هط ر دیگ ر ب ر
عهوه دارد نشوز نامیوه میشود .این تعری ف را بس یاری از بزرگ ان چ ون عالم ه حل ی،
محقق حلی ،شهیو ثانی و محقق بحرانی پذیرفتهانو.
 -2عالمات نشوز زن

باوجود بحث هایی که راجع به تمکین انجام شوه ،نشوز زن امر ن امعلومی نب وده و فق ط
مصوا آن در طو زمان تغییراتی داشته است و غالب فقها در م ورد عالم ات نش وز زن
نظرات مشابهی چون ترشرویی ،برخورد سنگین زن با م رد ،برخ ورد خش مگین و ع وم
پاسخ به دعوت شوهر و ...ذکر کردهانو و انوک تغییراتی در نظرات وجود دارد.

 -3اسباب نشوز در مرد

سبب نشوز زن فقط عوم تمکین او است ،ام ا نش وز م رد س ببه ای مختلف ی دارد .در
ابتوای دوره فقاهت نشوز مرد فقط ب ه کراه ت داش تن م رد از زن بس نوه م یش و ام ا
بهتوریج هر دوره از تاریخ فقه ،سببی از اسباب یا بعوی از ابعاد نشوز مرد روش ن ش وه و
در زبان فقیهان بعوی آموه و باقی مانوه است.
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 -1-3فقهای دوره او (ابنبابویه و شیخ صوو ) در دوره چهارم شیخ طوسی در نهای ه و
برخی فقهای دوره ششم (ابن زهره و ابن ادری ) منط ق ب ا دو آی ه  34و  128س وره
نسا  ،نشوز هر یک از زن و مرد را کراهت از یک ویگر دانس ته ک ه ای ن کراه ت در م رد
موجب میشو که او تصمیم بگیرد زن را طال بوهو و وقت ی ای ن کراه ت در زن پوی و
آیو ،او میتوانست با مرد صلح نمایو.
یکی از مشکالت چنین دیوگاهی این است که برای کراهت مرد راه ع الج و درم انی
غیر از طال نوانستهاست .البته ممکن است منشأ چنین دیوگاهی در دوره او ناش ی از
این باشو که ایشان هیچ تفسیری از قرآن در این زمینه نواشته و با افکار غلوآمیز مب ارزه
میکردهانو و برای منحر نشون از احکام شرعی ،فقط به مرّ شر استناد میکردنو.
 -2-3در دوره آغاز اجتهاد ،شیخ طوسی به موارد نشوز مرد را در دو مورد (ع وم نفق ه و
عوم پاسخ دعوت به فراش) تعیین کردهاست و با این توصیف ایش ان ب هص راحت م وارد
ناشزه شون را بیان کردنو.
 -3-3دوره تقلیو و دوره اخباریگری (که دوره جمود فقه میباشو) تأثیری بر رونو حک م
نشوز نواشته حتی صاحب وسیله در دوران تقلیو ،برخورد ظالمانه زن را نهی ک رده و در
دوران اخباریگری هم ابعاد و موارد نشوز زوج بهصورت روشنتر بیان گردیو حتی برخ ی
سو معاشرت زوج را از اسباب نشوز او دانستنو ولی بههرحا آن ه توس ط فقه ا در ادوار
پیشین استنباط شو و موارد نشوز مرد را روشن نمود ،در عص ر اس تنباط و دوره حاض ر
مورد تأییو واقع شو و راه تکامل را طی نمود.
پیشنهاد

 هر چه زمان پیش میرود و روابط انسان ها پی یوه تر م یگ ردد ،بیش تر ب ه تع امالتاخالقی و عادالنه نیازمنو است و عب ارات فقه ا در تبی ین اخ ال و رف ع ب یع والتی در
خانواده در هر دوره نسبت به دوره پیش ین آش کارتر ش وهاس ت( .چ ون ب ا زن ان رفت ار
ظالمانه نواشته باشیو ،حق واجب زن بایو داده شود ،زن میتوانو مرد را در زم ان نش وز
نصیحت کنو ،زن نبایو وقتی مرد بوون دلیل بخواهو او را ط ال بوه و از ح ق خ ویش
بگذرد) و تمامی این عبارات نشان میدهو که مشکل اصلی عوم رعایت مس ائل اخالق ی
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در درون خانوادههاست ،لذا بیشترین همت ب رای ش ناخت معض ل اخ ال در تع امالت
خانوادگی بایو انجام گیرد و تمهیوات قانونی برای رفع ظلم در خانوادهها ضروری است.
هم نان که ماده  1129قانون مونی در عوم پرداخت نفقه ،حاکم را موظف ب ه ادای
حق زن نموده ،در خصوص سایر حقو واجب زن (حق جنسی و معاش رت ب ه مع رو )
که عوم آن سبب نشوز زوج میگردد و برای احقا حقو او و جل وگیری از ظل م ب ه او؛
اشاره قانونگذار به نشوز زوج هم الزم است.
در لسان فقها و قانون وقتی مرد به دلیل عوم پرداخت نفقه ناشز میش ود ،راه اع اده
حق مشخص است اما وقتی بوون جهت به س ایر حق و زن ب یت وجهی م یکن و .اگ ر
موعظه زن بیاثر باشو ،راهکاری غیر از طال برای بازگشت مرد به زنوگی با زن و اع اده
حق او پیشبینی نشوه است .لذا قانونگذار بایو تمهیواتی بینویشو در مواردی ک ه م رد
دادخواست طال میدهو ،علل آن را بررسی و نسبت به تصمیمات غیرمنطقی مرد برای
از هم پاشیون کانون خانواده عک العمل نشان دهو و مشخص است ک ه ش ر مق و
بوون دلیل موجه به تالشی خانواده رضایت نخواهو داد.
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