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مقدمه

های اساسی اسـت مطـابق در مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طالق برای زنان یکی از پرسش
انونی شوهر است ولی با این وجود، در از حقوق ققانون مدنی، حق طالق١١٣٣حکم شرع و تصریح ماده 
اند از: غایب مفقوداالثردادگاه درخواست طالق نمایند این موارد عبارتتوانند ازبعضی موارد، زنان نیز می

بودن شوهر، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الـزام وی بـه انفـاق، نـاتوانی و عجـز شـوهر از 
و ١٢٠٩و ١١٢٩بودن زوجه در صـورت ادامـه زنـدگی زناشـویی (مـواد پرداخت نفقه و نیز در عسر حرج

شود این است که حقوق زوجه منحصر در نفقـه نیسـت بلکـه قانون مدنی) ولی سوالی که مطرح می١١٣٠
حقوق متعددی دارد از جمله؛ حق حسن معاشرت، قسم، مواقعه و استمتاع، اگـر زوج از ادای ایـن حقـوق 

توان به مورد نفقه ملحق کـرد یـا باشد در اینجا چه باید کرد، آیا این موارد را نیز میاستنکاف کند و یا عاجز
نه؟ و به طور کلی گفت در مواردی که زوج وظایف و تکالیفی که به موجب پیمان ازدواج بر عهده او نهـاده 

ده شوهر طالق رغم میل و اراتواند به درخواست زن، وی را علیشده است رعایت نکند، حاکم (قاضی) می
دهد؟

ای است که از دیرباز اندیشه فقهای امامیه را به خود مشغول داشـته اسـت، برخـی در چنـین این مسأله
ای نیـز ابتـدا بـه الـزام شـوهر بـه اند و عدهموارد شوهر را تنها مستحق تعزیر و تأدیب از ناحیه حاکم دانسته

اند. به عقیده این گـروه از سوی حاکم، فتوی دادهطالق و در صورت سرپیچی از این امر، به طالق اجباری
دهد که برای طالق بـه حـاکم شـرع مراجعـه از فقها، تخلف شوهر از ادای وظایف زوجیت، به زن حق می

کرده و حاکم شرع نیز ابتدا وی را ملزم به رعایت حقوق همسر و سپس به طالق اجبار خواهـد نمـود، و در 
وان ولی ممتنع زن را طالق خواهد داد. از جمله دالیلی که به آن استناد صورت سرپیچی شوهر، حاکم به عن

است.» لزوم امساک به معروف و تسریح به احسان«شده، قاعده 
که زوج را حقـوق چنـد بـر زوجـه نویسد: شکی نیست در اینمیرزای قمی در کتاب جامع الشتات می

جه را بر زوج حقوقی چند هست که در تخلـف ها، زوجه ناشزه است، همچنین زواست که در تخلف از آن
شود و حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوه او را بر طبق شریعت مقدس بدهـد آن، زوج ناشز می

خلقی نکند و او را اذیت نکند. پس هر گاه زوج تخلف کـرد از حقـوق زوجـه و با او بدون وجه شرعی، کج
کنـد و بعـد از ثبـوت در نـزد حـاکم، او را الـزام و اجبـار جوع میمطالبه زوجه نفعی نکرد، به حاکم شرع ر

کـه زوج، سـلوک بـه کند بر وفای حقوق بر طالق دادن زوجه، هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به اینمی
کند بر طالق و این اجبـار منـافی صـحت کند، او را اجبار میکند و وفای به حقوق زوجه نمیمعروف نمی

.)۲۱۰و حّلی، ۲۱۲، به نقل از صفایی و امامی ۵۰۸مع الشتات، (جا» طالق نیست.
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وظایف زوج در زندگی مشترك

گردد و تکالیف و در اثر نکاح دائم، رابطه زوجیت بین زن و شوهر ایجاد میق.م.» ١١٠٢«بر طبق ماده 
ارت است:آید. از جمله وظایف زوج در زندگی مشترک عبحقوقی برای هر یک نسبت به دیگری بوجود می

گوید: میق.م.» ١١٠٦«شوهر در اثر نکاح دائم، ملزم است که به زن خود نفقه بدهد. ماده -. انفاق١
توانـد بـه در صورتی که زوج نفقـه را پرداخـت نکنـد، زن می». در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است«

و محکمه نیز پس از بررسی و احراز دادگاه مراجعه نماید و از محکمه تقاضای رسیدگی به وضعش را بنماید
).ق.م.١١١١نماید (ماّده تمکین زوجه میزان نفقه را تعیین و به زوج دستور پرداخت آن را صادر می

زن و شــوهر مکلــف بــه حســن معاشــرت بــا : «ق.م.» ١١٠٣«دســتور مــاده به–. حســن معاشــرت ۲
دود عرف و عادت زمان و مکان است تـا منظور ماده از حسن معاشرت زوجین با یکدیگر در ح» یکدیگرند

روئی و مسالمت با یکدیگر بدین وسیله محیط آرام خانوادگی به وجود آید. بنابراین زن و شوهر باید با خوش
زیست نمایند و بدون داد و فریاد و یا ناسزا و مجادله روزگار بگذرانند.

باید حداقّل در هر چهار شب یک شـب دارد،؛ یعنی مرد» َقْسم«در ازدواج دائم زن حق -. حق قسم ۳
نزد زن دائم خود بماند، مگر این که او از حق خود بگذرد؛ منظور از حق القسم فقـط بیتوتـه کـردن نـزد زن 

). ١٢٨/ ٦، کتاب النکـاح؛ مکارم شیرازی، ٢٧٩/ ٢، شرائعمحقق حّلی، است، اّما مواقعه غیر از آن است (
کرده است و از افراد حسن معاشرت شوهر نسبت به زن دانسـته و بـه قانون مدنی به تکلیف مزبور تصریح ن

).٤٤٦/ ٤اکتفا کرده است (امامی، » ١١٠٣«ماده 
در نکاح دائم شوهر مکلف است که هر چهار ماه یک مرتبه با زن خود نزدیکی جنسی -. حق مواقعه۴

؛ عالمـه ٦٠٦/ ٢ادریـس حلـی، تواند از آن صـرفنظر کنـد (ابـن رود و مینماید، و آن حق زن به شمار می
). ١١٥/ ٢٩). این حکم مورد اتفاق فقهاء امامیه اسـت (صـاحب جـواهر، ٤٢٦/ ٣حّلی، تحریر األحکام، 

ای به تکلیف مزبور تصریح ننموده است و به عبارت حسن معاشـرت مـذکور در مـاده قانون مدنی در ماده
» ٣«به اجمال برگزار نموده است، به دستور ماده اکتفا کرده است. در مواردی که قانون ساکت و یا » ١١٠٣«

قانون آئین دادرسی مدنی باید طبق عرف و عادت مسلم رفتار شود، و عرف و عادت مسلم مذهبی آن است 
).۴۳۰/ ٤که در باال ذکر گردید (امامی، 

ضمانت اجراي حقوق زوجه
از نظر قانون-الف

دن نفقه الزام نمود و یا آنکه شوهر عاجز از تأدیه آن باشد، نسبت به حق نفقه چنانچه نتوان شوهر را به دا
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم «شود: ق. عمل می» ١١٢٩«بر طبق ماده 
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تواند برای طالق به حاکم رجوع کند و حـاکم شـوهر او را اجبـار بـه محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می

».ید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقهنماطالق می
اما نسبت به سایر حقوق، از قبیل حسن معاشرت، مواقعه، قسم و استمتاع، قانون ضـمانت اجرایـی در 

تواند ضمانت اجرایـی بـرای ایـن حقـوق باشـد میق.م.۱۱۳۰نظر نگرفته این در حالی که گفته شده ماده 
سد: در صورتی که شوهر با زن خود بـدرفتاری نمایـد و از خـود سـوء نوی). حسن امامی می۲۴۸(دیانی، 

خلق نشان دهد و نصایح و منع زن او را وادار به حسن معاشرت نکند، قانون چاره نیاندیشـیده، مگـر آنکـه 
سوء معاشرت شوهر به حدی برسد که ادامه زندگانی زن را غیر قابل تحمل سـازد، کـه در ایـن صـورت بـه 

تواند از دادگاه درخواست کند که شوهر او را به طالق اجبار کند (امـامی، زن میق.م.» ١١٣٠«دستور ماده 
٤ /۴۳۰.(

تواند بـه در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می«در این ماده آمده است: 
تواند زوج ه میحاکم مراجعه و تقاضای طالق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگا

»شود.را اجبار به طالق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده می
ممکن است عدم رعایت حقوق زوجه، او را در وضعیت عسر و حرج قرار دهـد، بنـابرین در اینجـا بـا 

الق دهد. از طرف دیگر ممکن است تواند به درخواست زن حکم به طقاضی میق.م.۱۱۳۰استناد به ماده 
تواند ضمانت اجرایی مناسبی برای حقوق زوجـه در وضعیت عسر و حرج قرار ندهد، بنابرین این ماده نمی

باشد. از این رو ضروری است، به بررسی و تحقیق در این زمینه پرداخته که آیا همانطور کـه بـر طبـق مـاده 
توان سایر حقوق زوجه نیز بـه ایـن مـورد نظر گرفته شده، میضمانتی برای اجرای حق نفقه در ق.م.۱۱۲۹

رغم میـل و اراده شـوهر ملحق کرده و در صورت عدم رعایت آن قاضی به درخواسـت زوجـه، وی را علـی
طالق دهد؟ که در ادامه بحث با بررسی دیدگاه فقها و دالیل و مستنداتی که ارائه شده به این پرسش پاسـخ 

شود.داده می
فقهانظر -ب

در صورت نشوز زوج و امتناع او از ادای حقوق زوجه، اینکه فقها چه دیدگاهی را دارند و چه ضـمانت 
اند، نظریات متفاوت است. از طرف دیگر عدم انجـام وظـایف زوجیـت اجرایی برای این امر در نظر گرفته

ز به امتناع و نشوز ملحق کرده و ممکن است، به خاطر عجز و عدم توانایی زوج باشد، آیا فقها این مورد را نی
اند، یا در هر مورد نظریه متفاوتی دارنـد؟ در اینجـا بـه حکم مربوط به نشوز را به این مسئله هم سرایت داده

پردازیم.ها میبیان دیدگاه
مفهوم نشوز

/ ۲؛ فیـومی، ۵/۴۳۰به معنای ارتفاع، بلند شدن وخیـز برداشـتن اسـت (ابـن فـارس،» نشز«نشوز از 
۶۰۵.(
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نشوز زن به معنی عصیان و سرکشی و خشم گرفتن او بر شوهر و سرپیچی از اطاعت او است. با توجـه 
به اینکه نشوز به معنای ارتفاع آمده؛ گویی که زن نسبت به اطاعت شوهر کـه خداونـد بـر او واجـب کـرده 

؛ ۴۳۰/ ۵ن فـارس،برتری جویی کرده است و نشوز مرد به معنای، سـتم و آزار او نسـبت بـه زن اسـت (ابـ
).۳۸/ ۴؛ طریحی، ٤١۸/ ٥؛ ابن منظور، ٨٩٩/ ٣؛ جوهری، ۶۰۵/ ۲فیومی، 

و از -اما نشوز در اصطالح فقهی: به معنایی خروج هر کدام از زن و مـرد از اطاعـت دیگـری اسـت، 
قـق ؛ مح٥٢٠/ ٣بابویـه، ممکن است این خروج یا از طرف زن باشد یا مرد (ابن–ارتفاع گرفته شده است 
؛ ٢٠٠/ ٣١؛ صـاحب جـواهر، ٥٩٦/ ۳؛ عالمـه حّلـی، تحریـر األحکـام، ٢٨٢/ ٢حّلی، شرائع اإلسـالم، 

).٥٤٣/ ٣خمینی، 
دهد، هـر عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود موجد حقوق و تکالیفی است که بر عهده طرفین آن قرار می

ل دارد امتنـاع کنـد نشـوز، محقـق گاه یکی از زوجین از انجام وظایف و تکالیفی که نسبت به طـرف مقابـ
شود.می

نیز به نشوز مرد اشاره شده است در این آیـه آمـده اسـت: اگـر زنـی از نشـوز و ١سوره نساء۱۲۸در آیه 
ها نیست که میانشان صـلحی بکننـد (بـا اغمـاض زن از بعضـی عصیان و اذیت مردش بترسد گناهی بر آن

حقوق خویش).
خواهد وی را طالق دهد پس زن به مرد پیشـنهاد زنش کراهت دارد و میبر اساس این آیه هر گاه مرد از

گذرد بشرط اینکه او را طالق دهد که؛ از بعض حقوق خود که بر شوهر واجب است از جمله مهریه میمی
).٥٢٠/ ٣بابویه، اشکال خواهد بود (ابنندهد، پذیرش این صلح برای مرد گوارا و بی

وق زوجیتامتناع زوج از ادای حق-١
در صورتی که زوج از ادای حقوق زوجه از قبیل نفقه، قسم و مواقعه امتناع کند، فقها معتقدند که زوجه 

تواند به حاکم مراجعه و درخواست مطالبه حقوق خویش را داشته باشد، و اگر حـاکم بـر نشـوز مـرد و می
شـهود، حکـم بـه الـزام زوج بـه ادای تعّدی او اطالع پیدا کند، از طریق علم خویش، اقرار زوج یا شهادت 

تواند شوهر را در چنین مـواردی تعزیـر کنـد. حـاکم کند، و اگر اصرار بر امتناع داشت میحقوق زوجه می
او را انفاق نماید و لو اینکه مزرعـه او را بفروشـد -در صورت امتناع از آن-شرع هم حق دارد از مال شوهر

؛ مکارم ٨٨/ ٤؛ بهجت، ٥٤٥/ ٣؛ موسوی خمینی، ۳۶۲/ ۸ثانی، در صورتی که متوقف بر آن باشد (شهید
).٢٦٠/ ٣، استفتاءات جدیدشیرازی، 

»فَال جناح علَیهِما أَنْ یصلحا بینَهما صلْحاً و الصلْح خَیرٌو إِنِ امرَأَةٌ خافَت منْ بعلها نُشُوزاً أَو إِعراضاً«1
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اما بعضی دیگر از فقها معتقدند به اینکه چنانچه زوج به حکم الـزام دادگـاه، مبنـی بـر انجـام وظـایف 

ید؛ و در صـورت امتنـاع نمازوجیت، اعتنا نکند و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طالق الزام می
دهد. از جمله محقق قمی در جامع الشتات، گلپایگـانی در مجمـع شوهر از طالق، حاکم زن را طالق می

، ٢٦٤/ ٢،ایگـانیپسند عروه، حلی در بحوث فقهیه (گل، لنکرانی در جامع المسائل، بحرانی در ٢المسائل
).۲۱۱-٢١۲و ١٨۷، حلی، ١١٣/ ١و ٣٤٣/ ٢بحرانی، ؛ ٤٠٩/ ٢لنکرانی، 

نویسد: اگر زوج اصرار بر نشوز خـود دارد و بـر خـالف وظـایف فاضل لنکرانی در جامع المسائل می
تواند به حاکم شرع و دادگاه مراجعه کند، چنانچه حاضر به اصالح نباشد، زوجه میشرعیه با زوجه رفتار می

ا ملزم به رعایـت وظـایف شـرعیه یـا کند و پس از احراز موضوع و عدم نشوز زن حاکم شرع و دادگاه زوج ر
/ ۲کنـد (لنکرانـی، کند و اگر امتناع کرد حاکم شرع و دادگاه با تقاضای زوجـه، وی را مطّلقـه میطالق می

۴۰۹.(
عجز زوج از ادای حقوق زوجه-۲

تواند در صورتی که زوج تمکن و توان ادای حقوق زوجیت ندارد، و به علت فقر یا ناتوانی جسمی نمی
حقوق را ادا کند، در اینجا تکلیف چیست؟ آیا زوجه باید بر فقر و عجز شوهر صبر کند، و حق فسـخ و این 

توان به حالت استنکاف ملحق کرده و حکم به اجبـار زوج بـر طـالق یا طالق ندارد؟ آیا این مورد را نیز می
داد؟

الفقهیه، معتقدند نـه تنهـا در اما بعضی از فقها از جمله بحرانی در سند عروه الوثقی و حلی در بحوث 
توان با اسـتناد بـه قاعـده صورت امتناع بلکه در صورتی که زوج از ادای حقوق زوجیت عاجز باشد، نیز می

زوج را الزام به طالق کرد، و این مخـتص حـق نفقـه نیسـت بلکـه » فإْمساک ِبَمعروف أْو تْسریٌح بإْحسان«
و ۳۴۵-۳۴۶و ٣٣٧/ ٢شـود (بحرانـی، مله حق وطی میقاعده عام است و شامل تمام حقوق زوجه از ج

).۲۱۱-۲۱۲و ۱۸۷؛ حّلی، ۳۴۱
انـد و انـد و بـه سـایر حقـوق سـرایت ندادهبعضی از فقها فقط در مورد حق نفقه چنین حکمـی را داده

معتقدند در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه، همانند صورت استنکاف، حاکم زوج را الزام به پرداخـت 
کند، در صورت میسر نشدن خود اقدام به طالق خواهد نمود. از جمله آیه اللـه خـویی، و یا طالق مینفقه

حکیم و سیستانی، سید یزدی، یحیی بن سعید، سید صادق حسینی، عبدالکریم حائری، سبزواری، اراکـی، 
زدی، تکملـة ؛ یـ١٠٩/ ٣؛ سیسـتانی، ٣٠٥/ ٢؛ حکـیم، ٢٨٩/ ٢صافی گلپایگانی و محقق داماد (خویی، 

بیشتر از چهار ماه قطـع  در صورتی که، زوج نزدیکی با همسر خویش را«پایگانی در إرشاد السائل معتقد است:لهمچنین گ.2
.)105ص.» (دهدیمق ، در صورت میسر نشدن طالکندیمکند، حاکم زوجه را به مقاربه یا طالق اجبار 
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ــوثقی،  ــن ســعید، ۷۵/ ۱العــروة ال ؛ صــافی ٢٨٧؛ اراکــی، ۵۷۴؛ ســبزواری، ٥٤/ ٦؛ روحــانی، ٤٨٨؛ اب

).٣٦۷؛ محقق داماد، ٣٧/ ٢گلپایگانی، 
توانـد بـه به طور کّلی در صورتی که زوج نفقه زوجه را ندهـد زوجـه می«نویسد: صافی گلپایگانی می

حاکم شرع زوج را وادار نماید که یا نفقـه بدهـد و یـا او را مطّلقـه حاکم شرع جامع الشرائط مراجعه کند تا
/ ٢شود (صافی گلپایگانی، ظاهرًا این حکم اعم است، و شامل هر دو صورت عجز و استنکاف می» نماید.

٣٧.(

قاعده امساك به معروف یا تسریح به احسان
امسـاک بـه معـروف أو تسـریح بـه «عـده انـد از جملـه قافقها برای دیدگاه خود به دالیلی اسـتناد کرده

است، از این رو ضروری است در مورد قاعده و داللت آن بحث شود.» احسان
یم:در اینجا آیاتی که داللت بر قاعده دارند می آور

بـیش نیسـت. از آن فرماید: حق طالق (و رجوع) دو نوبـت چنین می٢٢٩قرآن کریم در سوره بقره آیه 
ستگی و یا رها کردن به نیکی.پس یا نگهداری به شای

هـا بـه خـوبی هـا رسـید، یـا از آنسوره بقره: یعنی هرگاه زنان را طالق دادیـد و موقـع عـده آن٢٣١آیه 
هـا را بـه شـکل هـا سـتم کنیـد آنکـه بـه آننگهداری کنید و یا به خوبی آزادشان بگذارید. مبـادا بـرای این

٣آوری نگهداری کنید.زیان

اگر بعد از طالق و رجوع، بار دیگر او را طالق دهـد از آن بـه بعـد، زن بـر او «بقره: سوره٢٣٠در آیه 
حالل نخواهد بود، مگر اینکه زن، همسر دیگری انتخاب کند. اگر (همسر دّوم) او را طـالق دهـد: گنـاهی 

ها حدود الهی ندارد که بازگشت کند، در صورتی که امید داشته باشند که بتوانند حدود را محترم شمرند. این
گاه که همان عقد -منظور از اقامه حدود که رجوع». نمایداند، بیان میاست که خدا آن را برای گروهی که آ

را بر آن معلق کرده همان امساک به معروف و تسریح به احسان است (بحرانی، محمد سند، سـند -ازدواج
).٣٣٥/ ٢کتاب النکاح، -العروة الوثقی 

خوبی از دارید یا بـهخوبی نگه: پس چون به پایان زمان عده نزدیک شدند یا آنان را بهسوره طالق٢آیه 
٤آنان جدا شوید.

گیرید؟ در حالی که شما با هـم تمـاّس کامـل سوره نساء آمده: چگونه آن (مهریه) را پس می۲۱در آیه 

»و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و ال تمسکوهن ضرارا لتعتدوا. «3
»بمعروففاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن «.4
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ن آمده است: این پیمان همان سخن در تفسیر قمی و تبیا٥».انداید و زنان از شما پیمان محکمی گرفتهداشته

(شـبیری » است و این از امام صادق (ع) روایـت اسـت.» امساک به معروف یا تسریح به احسان«خداوند 
خواهـد ازدواج کنـد فرماید: وقتی که مـردی می). امام صادق (ع) در روایت مذکور می۲۹۶۴/ ۹زنجانی، 

َفِإْمسـاک ِبَمْعـُروٍف َأْو َتْسـِریٌح «گرفته اسـت و آن پیمـان کنم به پیمانی که خداوند از منبگوید اعتراف می
).۱۱۷/ ۲۰است (حرعاملی، » ِبِإْحساٍن 

نظر فقها و مفسران در مورد مفهوم آیات
کلمه تسریح دراصل به معنای رها کردن در چریدن است و در آیه شریفه، به عنوان استعاره در رها شدن 

اش سـر ا شدنی که شوهر نتواند رجوع کند، بلکه او را ترک بگوید، تا عـدهزن مطلقه استعمال شده، البته ره
).۳۴۹/ ۲آید (طباطبائی، 

کیـد بـر ایـن » ِبِإْحساٍن «نویسد: در مورد قید همچنین شبیری زنجانی می باید گفت که ایـن عبـارت تأ
مهریه و هر چـه دارد معناست که مرد نباید آن قدر زن را آزار دهد که مجبور شود برای خالص شدن خود از

/ ۹بگذرد و از مرد در خواست طالق کند، بلکه تسـریح بایـد همـراه بـا احسـان باشـد (شـبیری زنجـانی، 
۲۹۶۷.(

زوج باید یکی از این دو کار را انجام دهد یا از زن نگهداری کند و حقوقش را «گوید: فیض کاشانی می
او را بدون طالق رها کند که نه بشود گفت شوهر دارد و اداء کند یا بدون اذیت و آزار طالقش دهد، نه اینکه

سوره نساء این است که موقع ازدواج یادآوری کند تـا پایبنـد بـه ۲۱نه بشود گفت شوهر ندارد، غرض از آیه 
).٣٧٩/ ۲۱(کاشانی، » این میثاق باشد

و میثاق گرفتـه شـده نویسد: از زوجات مکررًا این عهد نساء می۲۱همچنین محقق اردبیلی در ذیل آیه 
َفِإْمساک ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِریٌح «و » َفَأْمِسکوُهنَّ ِبَمْعُروٍف «بند باشند، مانند قول که به عقد نکاح و لوازم آن پای

).٥٣١و از حدود الهی تجاوز نکنند و اوامر الهی را اطاعت کنند (مقدس اردبیلی، » ِبِإْحساٍن 
آقـا » زبـدة البیـان فـی أحکـام القـرآن«فقه قرآن، و محقق اردبیلی در فقها و مفسران از جمله یزدی در 

، میرزای قمی در رسائل و فیض کاشانی در وافی معتقدند به اینکه »تعلیقات علی الروضة البهیة«جمال در 
زوج را مخیر کرده به اینکه از زن به خوبی و با حسن معاشرت » امساک به معروف یا تسریح به احسان«آیه 
؛ مقـدس ٦٩و ٦٦/ ٣داری کند و حقوقش را اداء کند یـا بـدون اذیـت و آزار و طالقـش دهـد (یـزدی، نگه

).٣٧٩/ ٢١؛ کاشانی، ٥٨٠/ ١؛ میرزای قمی، رسائل، ٤١٩؛ موسوی خوانساری، ٣٣٨و ٦٠١اردبیلی، 

5» . نْکمأَخَذْنَ م ضٍ وعإِلَی ب ضُکمعأَفْضَی ب قَد و تَأْخُذُونَه کیف یظاً.ویثَاقاً غَلم«
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بـا حسـن امسـاکی اسـت کـه همـراه » َفَأْمِسکوُهنَّ ِبَمْعُروٍف «در مجمع البحرین آمده است: منظور از 

ها را تـرک کننـد تـا از عـده خـارج آن» فاِرُقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف «معاشرت و دادن نفقه مناسب باشد، و منظور از 
نباید به غیر معروف باشد، به اینکه رجوع کنند سپس طالق دهند، بـه قصـد طـوالنی » عدم رجوع«شوند، 

).٩٤/ ٥کردن عده و اضرار به زوجه (طریحی، 
در مقام بیـان یـک اصـل » فامساک بمعروف او تسریح باحسان«بقره: ٢٢٩ص آیه آیات مذکور بخصو

کلی است و آن این که هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کنـد: یـا تمـام حقـوق و 
وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساک به معروف نگهداری به شایستگی) و یا علقه زوجیت را 

؛ ۳۳۳/ ٢؛ بحرانـی، ٦٠١طع و زن را رها نماید (تسریح به احسان رها کردن به نیکی) (مقـدس اردبیلـی، ق
خوبی و شایستگی هـم از او نگهـداری نکنـد، از که زن را طالق ندهد و به). شق سوم یعنی این١٨٧حّلی، 

).١٨٧نظر اسالم وجود ندارد (حّلی، 

»وف او تَسرِیح بِإِحسانٍفَإِمساك بِمعرُ«بررسی عمومیت قاعده 
رجوع مرد در عده طالق اسـت اّمـا » َفِإْمساک ِبَمْعُروٍف «دیدگاهی مطرح شده بدین گونه که؛ منظور از 

مـرد پـس از آنکـه «به معنی طالق سّوم است. از این رو معنای آیه چنـین خواهـد بـود: » َتْسِریٌح ِبِإْحساٍن «
ای نگـاه دارد و مقابلش قرار دارد: یکی این که او را بـه نحـو شایسـتههمسرش را دوبار طالق داد، دو راه در

بنابراین دیدگاه، عبارت ». ای رها سازد.ادامه زندگی دهد و دیگر این که او را با طالق سومی، به نحو شایسته
ه، تسـریح بـه به طالق سوم که در آن رجوعی نیست، اشاره دارد و مطـابق ایـن دیـدگا» َأْو َتْسِریٌح ِبِإْحساٍن «

است. در حالی که محل بحث در مورد طالق است، نه فقط طالق سوم. بنابرین بایـد » طالق سوم«معنای 
گفت که آیه شریفه در مقام بیان و جعل یک قاعده کلی در روابط بین زوجین نیسـت، بلکـه تنهـا در صـدد 

تشریع حکمی خاص در مورد، احکام بعد از طالق دوم است.
شـبیری ) و١٧٦/ ٢)، طبـری (راونـدی، ٤٤٥/ ٤طوسـی، خـالف، ن نظریه، ابن عباس (از معتقدان ای
توان برشمرد.را می)٢٩٧٢/ ٩زنجانی، زنجانی (شبیری 

دیدگاه ذکر شده روایات است، از جمله: روایت موثقه ابن فضال از امام رضـا دالیلی برای ایناز جمله
تـاِن َفِإْمسـاک «رد طـالق دو بـار اذن داده و آیـه (ع): به درستی که خداوند تبارک و تعالی در مو ـالُق َمرَّ الطَّ

).۱۰۲۴/ ۲۳به طالق سوم اشاره دارد (کاشانی، » ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِریٌح ِبِإْحساٍن 
ها (تسریح باحسان) به طالق سـوم تفسـیر شـده اسـت امـا ایـن تفسـیر پاسخ: هر چند در این روایت
در غیر مورد عده و طالق » فامساک بمعروف او تسریح باحسان«بًا از آیه حصری نیست بلکه ائمه اطهار غال
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اند، از جمله این احادیث:سوم نیز استدالل و استشهاد کرده

فامساک بمعـروف او «در تفسیر عیاشی آمده است ابی قاسم فارسی از امام رضا (ع) در مورد معنی آیه 
ساک به معروف به معنی خودداری از آزار و اذیت و دادن پرسیدند که امام (ع) فرمودند ام» تسریح باحسان

). بحرانی ٥١٢/ ٢١نفقه است، و تسریح به احسان به معنای طالق بر طبق شرایط شرعی است (حرعاملی، 
نویسد: مفاد این روایـت بـه رغـم ضـعف سـند صـراحت در عمومیـت قاعـده دارد در مورد این روایت می

).٣٣٨/ ٢(بحرانی، 
کند: در مورد مردی که به مرد دیگر وکالت داده بود کـه زنـی ه از امام صادق (ع) نقل میعمر بن حنظل

برای او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل این کار را کرد اما موکل، وکالت خـود را انکـار کـرد، 
مـرد واقعـًا وکالـت امام فرمود: بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب کند. اما اگر آن 

داده و عقدی که صورت گرفته است از روی وکالت بوده است، بر او واجب است فی ما بینه و بین الله ایـن 
فرماید: فامساک بمعـروف او زن را طالق بدهد. نباید این زن را بال طالق بگذارد، زیرا خداوند در قرآن می

/ ٦؛ طوسـی، التهـذیب، ١٦٥/ ١٩ر است (حرعـاملی، تسریح باحسان و اگر این کار را انجام ندهد گناهکا
شود که آیه بیانگر اصل کلی است و اختصاص به زنی که دو بار طالق داده ). از این روایت استفاده می٢١٤

شده ندارد، چرا که در این روایت، این آیه در مورد شخصی به کار رفته که نـه تنهـا یـک طـالق از او صـادر 
ق.نشده چه برسد به دو طال

گلپایگانی و فاضل لنکرانی در پاسخ به این مسأله که، اگر زوج با زوجـه خـود بـر خـالف امسـاک بـه 
معروف رفتار کند و حاضر به طالق هم نشود، آیا در صورت درخواست طالق توسط زوجه از دادگاه، دادگاه 

هـد یـا نـه؟ جـواب اش کند و در صـورت امتنـاع، خـود طـالق بدتواند زوج را محکوم به تطلیق زوجهمی
هند: در صورتی که با رسیدگی کامل، احراز شود که با رعایت حقوق زوج از طرف زوجه و عدم نشـوز دمی

او با تمکین از مرد، زوج امساک به معروف ندارد. حاکم شرع او را ملزم بـه یکـی از دو امـر از امسـاک بـه 
کنـد مطلقـه میکند و در صورت امتنـاع، زوجـه را بـه تقاضـای خـودش، معروف یا تسریح به احسان، می

) که این باز تأیید دیگری بر این مطلب اسـت کـه ۴۳۱/ ۱؛ لنکرانی، ۲۶۴/ ۲(گلپایگانی، مجمع المسائل، 
آیه اختصاص به طالق سوم ندارد.

اند که این آیات اختصاص به طالق سوم دارد، به خاطر روایاتی که بر نویسد: بعضی ادعا کردهحلی می
تواند موجب اختصاص آیات به مورد خاص باشد، آنچه از از این ادعاها نمیاین داللت دارد، اما هیچ کدام

ای جز اختیار یکی از این دو مـورد، کـه شود حکم کلی است، مبنی بر اینکه زوج چارهاین آیات استفاده می
آن ادای حقوق زوجه به صورت کامل و یا و یا علقـه زوجیـت را قطـع و زن را رهـا نمایـد، ندارنـد (حّلـی، 
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۱۸۸.(

ما در تفسیر آیه هر معنایی بکنیم، خواه امساک بمعروف را به معنای رجوع یا ازدواج مجدد، یا تسـریح 
باحسان را به معنای عدم رجوع در ایام عده و یا طالق ثالث بدانیم، اما متفاهم عرفی ایـن اسـت کـه چـون 

شد، و موجـب تضـییع حقـوق زن ضرر زدن و ظلم کردن جایز نیست، بنابرین امساکی که از روی اضرار با
باشد، حال چه امساک در حال عده چه در حال زوجیـت باشـد، جـایز نیسـت و همچنـین اسـت تسـریح 

صراحتًا بر این » و ال تمسکوهن ضرارا لتعتدوا«باحسان، که نباید تسریح از روی اضرار باشد همچنانکه آیه 
).٣٣٥/ ٢؛ بحرانی، ٢٩٧٥/ ٩مطلب داللت دارد (شبیری زنجانی، 

بررسی شمول قاعده نسبت به شخص عاجز
شود کـه قـادر بـه انجـام شود که آیا قاعده شامل شخصی هم میدراینجا در مورد این مطلب بحث می

شود؟وظایف زوجیت نیست یا فقط شخص مستنکف را شامل می
از پرداخت عبدالکریم حائری به منظور اثبات حق مطالبه طالق، برای زنی که شوهرش به سبب اعسار

نفقه عاجز شده است، ضمن طرح دو مقدمه به آیه استدالل کرده است: هرچند خطاب (امسـاک بمعـروف 
او تسریح باحسان) متوجه فردی است که متمکن از پرداخت نفقه است ولی به دلیل اطالق مـاده خطـاب، 

یـری، بـه موسـر تکلیف به یکی از دو امر (امساک بمعروف و تسـریح باحسـان)، بـه صـورت واجـب تخی
اختصاص ندارد و شامل معسر نیز خواهد بود، و چون یکی از دو فرد واجب تخییـری (امسـاک بمعـروف) 
متعذر شده است لذا فرد دیگر واجب تخییری (تسریح باحسان طالق) در حق معسر متعین خواهد بود و از 

حـال زوجـه منظـور رعایتآنجایی که این تکلیف (وجوب تخییری امساک بمعروف یا تسریح باحسان) به
صادر شده است، پس باستناد مقدمه دوم، در این میان حقی نیز برای زوجه ایجاد خواهد شد. یعنـی زوجـه 
در صورت تمکن شوهر از انفاق حق مطالبه نفقه و در فرض اعسار وی (شوهر) حق درخواسـت طـالق را 

).۱۳۱-۱۳۰به نقل از قزوینی علوی، ۱۶۷(آشتیانی، نکاح، » .خواهد داشت
فرمایـد: قـائالن فسـخ، بـه ایـن آیـه همچنین روحانی در مورد تجدد عجز زوج از پرداخـت نفقـه، می

متوجه شـخص قـادر اسـت هماننـد » امساک به معروف«اند بدینگونه که هر چند خطاب به استدالل کرده
دارد، هر فردی مخیـر شود این است که اختصاص به قادر نسایر تکالیف، اما آنچه از اطالق ماده کشف می

شـود، آنچـه از آیـه بین دو امر است؛ هر وقت امساک به معروف متعذر شد، تسریح به احسـان متعـین می
شود این است که؛ حق زن یکی از این دو امر است: انفاق و طالق، پس اگر انفاق متعـذر شـد، استفاده می

).٤٨١/ ٢١شود (روحانی، حق طالق برای زن ثابت می
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این فقها در موارد و موضوعات متفاوت در شخص عاجز به آیه اسـتناد کـرده، و بـر اسـاس آن عالوه بر

اند، این بیانگر این مطلب است که آیه اختصاص به شخص قادر ندارد و شامل شخص عاجز هم حکم داده
شود، از جمله:می

گوید دهد و میر مییعنی ناتوانی جنسی نظ» عنن«شیخ طوسی در کتاب خالف پس از این که درباره 
گوید، عنین چـون قـادر است زن خیار فسخ دارد، با استناد به آیه می» عنین«شد که مرد پس از آن که ثابت 

).۳۵۵/ ۴(٦نیست از زن به خوبی و شایستگی نگهداری کند، پس باید او را رها نماید
اگر مرد عاجز از کفـاره دادن همچنین محقق حلی در مورد زنی که مردش او را نسبت ظهار داده فرموده

کنـد. ایشـان به استناد به آیه حاکم مـرد را مجبـور بـه طـالق می-زن درخواست طالق داشته باشد-باشد 
شود! آیه داللت بر الزام مـرد بـر طـالق فرماید: اگر مرد ملزم به طالق نشود، پس حق مواقعه زن چه میمی

چون مرد مظاهر یا باید با دادن کفاره به زندگی -گیرد نمیدارد چون در اینجا که امساک به معروف صورت
شـود (نکـت پس تسریح به احسـان متعـین می-برگردد که عاجز از دادن آن است یا باید زن را طالق دهد 

).٤٦٢/ ٢النهایه، 
در مورد تجدد عجز زوج از پرداخت نفقه، نظریات متفاوتی از سوی فقها ارائه شده؛ یکـی از نظریـات 

؛ عالمـه حّلـی، قواعـد ١١٧/ ٥ین است که زوج باید بر این فقـر و عجـز صـبر کنـد (طوسـی، الخـالف، ا
)، نظریه دیگر این است که برای زوجه حق فسخ وجود دارد یا ابتدًا یا در صورتی که حاکم ١١١/ ٣األحکام، 

؛ فخـر ٤٠٧/ ٧کند، ابن جنید، محقق یـزدی و فاضـل هنـدی (شـهید ثـانی،نباشد و گرنه حاکم فسخ می
اند، چرا که امساک اند و به آیه استناد کرده)، این نظریه را پذیرفته٩٠/ ٧؛ فاضل هندی، ٢٨٠/ ٣المحققین، 

شود.بدون نفقه امساک معروفی نیست، بنابرین فسخ متعین می
) ۹۰/ ٧اند که؛ امساک با اعسار، امساک بغیر معروف نیست (فاضل هنـدی، بر این استدالل ایراد کرده

این ایراد غیر تام است، صبر بر این زندگی موجـب حـرج اسـت از طـرف «دهد: جعفر سبحانی جواب می
دیگر زوج قادر است که زن را رها کند (عقد را فسخ و یا او را طالق دهد)، پس امساک بدون انفاق امسـاک 

).٢٤/ ٢معروفی نیست (سبحانی تبریزی، 
از امام رضا (ع): امام (ع) فرمودند امساک به معـروف بـه معنـی عالوه بر این روایتی ابی قاسم فارسی 

خوداری از آزار و اذیت و دادن نفقه است، و این صراحت در ایـن دارد کـه امسـاک امسـاک بـدون انفـاق، 

انـد،  بله درست است که ادعاي ما در مورد طالق است، در حالی در این مسئله شیخ در مورد حق فسخ به آیه اسـتناد کـرده  .6
تأییدي بر ادعا باشد؛ اما باید گفت که تسریح اعم از فسخ و طالق اسـت بلـه فـرد اظهـر بـه اذعـان       تواندپس این استناد نمی
توان در مورد فرد اظهـر نیـز همـین    ق است، وقتی در مورد فسخ بتوان به آیه استناد کرد و به طریق اولی میبسیاري همان طال

فسخ خصوصیت خاصی ندارد تا استناد به آیه، براي فرد عاجز اختصاص به آن داشته باشد.استناد را داشت.
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امساک معروفی نیست.

ایراد دیگری که گرفته شده این است که بفرض قبول کنیم امساک بدون نفقه امساک معروفی نیست، اما 
کند. چرا که مراد از تسریح در این آیه و آیات مشابه آن طـالق اسـت (روحـانی، این حق فسخ را ثابت نمی

تواند مستند این قـول ). بنابرین آیه می٥٨١٥/ ١٨؛ شبیری زنجانی، ٢٧٥/ ٤؛ موسوی خوانساری، ٤٨١/ ٢١
تواند بـه حـاکم مراجعـه کنـد و باشد که در اعسار زوج از پرداخت نفقه، زن حق مطالبه طالق را دارد و می

حاکم، شوهر را مجبور به طالق نماید، هماطور که بعضی از فقها با استناد بـه آیـه و روایـات نظـر بـه ایـن 
؛ محقـق ۳۴۵-٣۴۶/ ٢اند، از جمله بحرانی، سید صـادق حسـینی و محقـق دامـاد (بحرانـی، دیدگاه داده

).٣٦٨داماد، 
کند سبب آن عجز و فقر زوج باشد یا عصـیان و است، فرقی نمیمعیار برای جواز طالق، تعذر انفاق«

اش اسـت و از عناد او، زوج حاضر باشد یا غایب چرا که سبب جواز طالق عدم وصول زوجه به حـق نفقـه
شود چه معسـر باشـد یـا طرف دیگر روایت ابی بصیر عام است شامل هر زوجی که نفقه زوجه را ندهد می

، زنـان »والتمسکوهن ضرارا لتعتـدوا«فرماید: مطابق این بخش از آیه قرآن که می).٥٣/ ٦(مغنیه، » موسر.
ای زیان آور نگهداری نکنید تا به ایشان ستم روا دارید، هر نوع نگهداری همسر که باعث ضرر خود را بگونه

انفـاق، و زیان زوجه شود مشروع نیست خواه این ضرر ناشی از تقصیر اختیاری شوهر باشد از قبیـل تـرک 
عدم حسن معاشرت و .... و یا ورود ضرر قهری و غیر اختیاری باشد مانند عنن طـاری شـوهر، یـا عجـز و 

که در واقـع بـه منزلـه تعلیـل -در آیه مورد بحث » لتعتدوا«عدم قدرت بر انفاق. شایان ذکر است که کلمه 
اردی کـه ورود ضـرر بـر زوجـه نیز صرفًا به معنای تعدی و ستم اختیاری نیست تا مـو-حکم مزبور است 

ناشی از امور غیر اختیاری بوده (از قبیل عنن طاری، عجز از انفاق و ....) از شمول آیـه خـارج شـود؛ زیـرا 
بر ستم و تعدی غیر اختیاری به مثابه اطالق آن بر ستم و تعدی اختیاری، صـحیح و » لتعتدوا«اطالق کلمه 

).١٨٧شایسته است (حلی، 

ه نسبت به تمام حقوق زوجهبررسی شمول قاعد
خصوص نفقه است نه مطلـق حقـوق زوجیـت، » امساک معروف«ممکن است گفته شود که؛ مراد از 

شود.بنابرین آیه شامل حق استمتاع، مواقعه و مضاجعه نمی
اند، بلکه در کلیه مواردی که حقـوق اما باید گفت که فقها در استناد به قاعده به مورد نفقه اقتصار نکرده

اند از جمله:شود با استناد به قاعده، حکم به الزام حاکم به طالق دادهزوجه رعایت نمی
؛ کاشف الغطاء، ۳۹۲/ ۷؛ فاضل هندی، ۱۸۷/ ۳، المحققین؛ فخر۷۱/ ۳. فقها (عالمه حّلی، قواعد، ۱
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چ کـدام زوجـه کنند، امـا هـی) در مورد دو مردی که با دو زن ازدواج می۱۹۶کتاب النکاح، -أنوار الفقاهة 

شود به خاطر قاعده مذکور، حکم به طـالق در مـورد ها مشتبه میکنند در نتیجه زوجه آنخود را معین نمی
تواند با این دو زوجه نزدیکی کنـد و ایـن امسـاک، اند، چرا که هیچ کدام از این دو مرد نمیهر دو عقد داده

ن را انتخاب کنند.امساک معروفی نخواهد بود بنابرین باید تسریح به احسا
کند و مشخص نبـودن عقـد متقـّدم . عالمه حلی در قواعد در مورد مردی که با دو خواهر ازدواج می۲

). فخـر المحققـین در شـرح عبـارت ۳۵/ ۳کـرد (فرماید: اقرب این است که باید زوج را الزام به طالقمی
ه قاعده است، اما الـزام حـاکم بـه طـالق بـه کنند، استناد بعالمه یکی از دالیلی که برای این حکم بیان می

خاطر این است که هر گاه که تکلیفی بر عهده کسی باشد و آن را انجام ندهد بر حاکم است او را بر این امر 
).۸۲/ ۳مجبور کند (فخر المحققین، 

/ ۵. سید یزدی، محقق کرکی، کاشف الغطاء، صـیمری و شـبیری زنجـانی (یـزدی، العـروة الـوثقی، ٣
؛ شـبیری ٥٥/ ٣؛ غایـة المـرام، ١١٠کتـاب النکـاح، -؛ أنـوار الفقاهـة ٣٤٣/ ١٢؛ جامع المقاصـد، ٥٥٦

اند، همان دالیلی که فخر المحققین بیان کرده کـه ) نیز در این مسئله قائل به این دیدگاه٢٩٧٥/ ۹زنجانی، 
اند.باشد، آوردهاز جمله آیه شریفه می

زنی را به عقد دو مرد در آورند و مشخص نباشد کدام عقد متقدم . اگر دو ولی (مثًال هم پدر هم جد)٤
) محقـق ١٧٢/ ۱۲بوده، عالمه حلی در قواعد حکم به اجبار طالق در مورد هر دو عقد داده (محقق کرکی، 

).١٧٢کند (همان، ثانی در شرح عبارت عالمه قاعده را به عنوان مستند این دیدگاه ذکر می
شده با استناد بـه قاعـده، » عنن«گفته شد، شیخ طوسی در مورد مردی که دچار . یا همانطور که قبالً ٥

).١٥٨/ ٢خالف، الحق فسخ برای زن داده است (حکم به
و ٧های که در مورد ظهـارهای متفاوت وارد شده از جمله، روایتهای که در باباز طرف دیگر روایت

، کـه »فـی«کننده در انتخاب یکی از این دو امر که یکـی ایالء وارد شده که تصریح دارد مرد مظاهر و ایالء 
کند (طوسی، تهذیب همان رجوع و اقامه حقوق زوجیت و حدود الله است و دیگری طالق است مخیر می

). همچنین اخباری که بر عدم جواز ترک وطی بیشتر از چهار ماه داللت دارند، بیانگر ایـن ٢٥/ ٨األحکام، 
قاعده مقید به خصوص نفقه نیست.مطلب است که لزوم رعایت 

ممکن است ایراد شود به اینکه اخبار وارده مختص باب ایالء و به خاطر سوگندی است که مرد خـورده 
کند سرایت توان به سایر مواردی که مرد زندگی زناشویی و روابط جنسی را ترک میبنابرین این حکم را نمی

ظهـار بـه شـمار    » أنت علـی کظهـر أمـی   «گفتن . تشبیه شوهر، همسر خویش را به پشت برخی محارم خود همچون مادر به7
آن پرداخـت گـردد (جمعـی از پژوهشـگران زیـر نظـر       کفّـاره شود مگـر آنکـه   رود و موجب حرمت آمیزش با همسر میمی

.)488/ 2شاهرودي، 
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داد.

ای که در روایات باب ایالء وجـود دهیم، به خاطر قرینهسرایت میجواب: اوًال حکم را به غیر ایالء هم 
). حکمی که در بـاب ایـالء ١٩٥شود امام در مقام بیان حکم کلی هستند (حّلی، دارد که از آن استنباط می

).۳۳۷/ ۲است اختصاص به ایالء ندارد، بلکه این حکم به خاطر حق وطی است که زن دارد (بحرانی، 
یحه ابی مریم از امام باقر (ع) فرمود: ایالء کننده پس از چهار ماه اجبارًا باید قسم خـود را ثانیًا: در صح

فرمایـد: امسـاک بمعـروف او تسـریح بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طـالق دهـد، زیـرا خداونـد می
» فـی«مقابـل ). در این روایت امام (ع) امساک به بمعـروف را در۵/ ۸باحسان (طوسی، تهذیب األحکام، 

قرار داده و تسریح به احسان را در مقابل طالق. و این صحیحه صراحت در عمومیـت قاعـده دارد و بیـانگر 
) و ۳۳۹/ ۲این است که اختصاص به نفقه و وطـی نـدارد و مـورد ایـالء از بـاب تطبیـق اسـت (بحرانـی، 

عده یا امساک بعد از رجـوع از همچنین این روایت بهترین شاهد است بر اینکه آیه اختصاص به امساک در
). همچنین روایت عمر ۱۸۹طالق دوم ندارد و همچنین تسریح تنها به طالق سوم اختصاص ندارد (حّلی، 

بن حنظله از امام صادق (ع) نقل کرده تأیید دیگری بر این مطلب است.
ر همسـر و بـدون قسـم ثالثًا: روایاتی که داللت بر این مطلب دارند که هرگاه شوهر در اثر خشمناکی ب

خوردن بر ترک نزدیکی، روابط جنسی خود را با او به مدت چهار ماه یا بیشـتر تـرک کنـد. در حکـم مـولی 
).٣٤٢/ ۲۲(حر عاملی، ٨(ایالء کننده) خواهد بود (با این تفاوت که پرداخت کفاره بر وی الزم نیست)

از عقد و قبل از نزدیکـی، حاصـل شـود قـول گر عیبی از قبیل عنن و جب و مانند آن قبل از عقد یا بعد 
شود، اما اگر این عیوب بعـد از نزدیکـی حاصـل شـود مشهور این است که حق فسخ برای زوجه ایجاد می

هـای ) و روایت٣٤٠/ ۲و ١١٨/ ١؛ بحرانـی، ١١٠/ ۵زوجه حق فسخ ندارد، (مکارم شیرازی، کتاب نکاح، 
د کـه از نظـر سـند صـحیح هسـتند، بحرانـی در مـورد ایـن زیادی وجود دارد که داللت بر این مطلـب دار

اند از طرف ها را نقل کردهها وجود دارد چرا که، اهل سنت این روایتگوید: احتمال تقیه در آنها میروایت
کند نه اجبار مرد بر طـالق. اگـر ایـن امـور بعـد وطـی ها حق فسخ برای زوجه را، نفی میدیگر این روایت

لزوم إمساک بمعروف أو إجبـار «کند بر قاعده ل به حقوق زوجه است بنابرین تطبیق میباشد، موجب اخال
).۳۴۱-٣٤٠/ ١که منظور از امساک بمعروف، أداء حقوق الزوجة است (بحرانی، » بر طالق

اند، چرا کـه نفقـه بر مورد نفقه اختصاص نداده» اجبار بر طالق«نویسد: فقها حکم همچنین حلی می
ارد بلکه حکم آیه، در کلیه حقوق زوجه جاری است، که از جمله مضاجعه و وطی بعد چهار خصوصیتی ند

غیـر یمـین   کالصحیح، عن حفص بن البختري، عن أبی عبد اهللا علیه السالم قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلـم یقربهـا مـن    «. 8
»من غیر مغاضبۀ أو یمین فلیس بمؤل علیهاکهترء و إما أن یطلق، فإن أربعۀ أشهر استعدت علیه فإما أن یفی
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انـد زن بایـد صـبر کنـد و حـق ماه، یا در در موردی که بعد یکبار وطی، زوج دچار عنن شود، هر چند گفته

دارد، چرا کـه شود، و این منافاتی با وجوب طالق بر زوج نفسخ ندارد اما این فقط صبر از فسخ را شامل می
میسـر -که از جمله وطی یکبار در چهار ماه است -وقتی امساک به معروف که، به معنی ادای کامل حقوق

شود. پس وقتی زوج یکی از این دو امر را انتخاب نشد پس طرف دیگر که، تسریح باحسان است متعین می
).۲۱۱ّلی، کند تا خودش طالق را جاری کند (حکند، پس حاکم شرع دخالت مینمی

گیرينتیجه
هایی که صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که آیاتی که داللت بر قاعده دارند تنها در صدد با بررسی

تشریع حکمی خاص در مورد، احکام بعد از طالق دوم و یا رجوع ندارد، بلکه در مقـام بیـان و جعـل یـک 
قاعده کلی در روابط بین زوجین است.

شود که، قاعده اختصاص به فرد قادر ندارد هر طالب مذکور این نتیجه حاصل میهمچنین با توجه به م
متوجه شخص قادر است، اما آنچه از اطـالق مـاده » امساک به معروف او تسریح باحسان«چند خطاب به 

شود، این است کـه ایـن تکلیـف اختصـاص بـه شـخص قـادر نـدارد، همچنـین در آیـه خطاب کشف می
، بر ستم و تعدی غیر اختیاری به مثابه اطـالق آن بـر »لتعتدوا«اطالق کلمه » تعتدواوالتمسکوهن ضرارا ل«

ستم و تعدی اختیاری، صحیح و شایسته است. از این رو هر نوع نگهداری همسر کـه باعـث ضـرر زوجـه 
شود مشروع نیست خواه این ضرر ناشی از تقصیر اختیاری شوهر باشد و یا قهری و غیر اختیاری مانند عنن

طاری شوهر.
عالوه بر این همانطور که ذکر شد فقها در موارد و مسائل متفاوت در مورد شخص عاجز بـا اسـتناد بـه 

اند، که باز تأیید دیگری بر این مطلب است.قاعده حکم به فسخ و یا طالق داده
مطلق حقـوق زوجیـت اسـت نـه خصـوص » امساک معروف«با آنچه که گفتیم روشن گردید، مراد از 

قه، چرا که عالوه بر دالیل بیان شده، فقها در غیر مورد نفقه نیز با استناد به قاعده، حکم بـه الـزام زوج بـه نف
های مختلف وارد شده، داللت بـر ایـن مطلـب دارد، در مـورد اند، همچنین اخباری که در بابطالق داده

عد وطی این حق وجود ندارد، اما ها داللت بر آن دارد که بعیوبی که مجوز حق فسخ است، هر چند روایت
این منافاتی با اجرای طالق ندارد، اگر این عیوب بعد وطی باشد موجب اخـالل بـه حقـوق زوجـه اسـت، 

کند.بنابرین بر قاعده تطبیق می
در صورت عدم رعایت حـق نفقـه حـاکم ق.م.۱۱۲۹شود: همانطور که در ماده از این رو پیشنهاد می

وجه، وی را طالق دهد. با توجه به این قاعده، اگر این حکم به سایر حقـوق زوجـه تواند به درخواست زمی
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نیز سرایت داده شود و در آنجا همان حکم صادر شود، در این صورت خالف شرع و موازین اسالمی رفتـار 

نگردید بلکه همان چیزی است که قاعده بر آن داللت دارد.
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.۱۳۸۷، تهران، نشر میزان، چاپ شانزدهم، مختصر حقوق خانوادهصفایی، حسین و اسدالله امامی، 

ق.١٤٢٠روت، دار الهادی،، بیغایة المرام فی شرح شرائع اإلسالمصیمری، مفلح بن حسن، 
.١٣٨٥، قم، دفتر انتشارات اسالمی، تفسیر المیزانطباطبائی، محمد حسین، 

ینطریحی، فخر الدین بن محمد،  ق.١٤١٦، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، مجمع البحر
ق.١٤٠٧میه قم، ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علالخالفطوسی، محمد بن حسن، 

ق.١٤٠٧، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، تهذیب األحکام______________، 
یر األحکام الشرعیة علی مـذهب اإلمامیـةعالمه حلی، حسن بن یوسف،  ، قـم، مؤسسـه امـام صـادق علیـه تحر

ق.١٤٢٠السالم، چاپ اول، 
، قم، دفتر انتشارات اسـالمی وابسـته بـه ل و الحرامقواعد األحکام فی معرفه الحال__________________، 

ق.١٤١٣جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
تا.، قم، انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم، بیجامع المسائلفاضل موحدی لنکرانی، محمد، 
اسالمی وابسـته بـه ، قم، دفتر انتشارات کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکامفاضل هندی، محمد بن حسن، 

ق.١٤١٦جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعدفخر المحققین، محمد بن حسن، 

ق.١٣٨٧
.ق١٤٠٦، کتابخانه امام علی (ع)، اصفهان، چاپ اول، ، الوافیفیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی

یبفیالمنیرالمصباح،محمدبناحمدفیومی، تا.الرضی، بیقم، دار،للرافعیالکبیرالشرحغر
ق.١٤٠٥، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، فقه القرآنقطب راوندي، سعید بن هبةالله،

ق.١٤١٣کیهان، چاپ اول، مؤسسه ، تهران،جامع الشتات فی أجوبة السؤاالتقّمی، ابو القاسم بن محمد حسن، 
ق.١٤٢٧، چاپ اول، فتر تبلیغات اسالمید، قم، ، رسائل___________________

، نجـف اشـرف، مؤسسـه کاشـف الغطـاء، کتاب النکاح-أنوار الفقاهة کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، 
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ق.١٤٢٢چاپ اول، 

ق.١٤١٣ر الصفوة، چاپ دوم، ، در یک جلد، بیروت، داإرشاد السائلگلپایگانی، محمد رضا، 
ق.١٤٠٩، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم، مجمع المسائل_____________، 

، قم، مؤسسـه اسـماعیلیان، چـاپ دوم، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحراممحقق حلی، جعفر بن حسن، 
ق.١٤٠٨

ابسته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، ، قم، دفتر انتشارات اسالمی ونکت النهایه_________________، 
ق.١٤١٢چاپ اول، 

.١٣٨٤، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، بررسی فقهی حقوق خانوادهمحقق داماد، مصطفی،
ق.١٤١٤، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، علی بن حسین، 

، تهران، المکتبة الجعفریة إلحیاء اآلثار الجعفریـة، ان فی أحکام القرآنزبدة البیاردبیلی، احمد بن محمد، مقدس
تا.چاپ اول، بی

ق.١٤٢٧، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ دوم، استفتاءات جدیدمکارم شیرازی، ناصر،
ق.١٤٢٤قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ اول، کتاب النکاح،_____________، 

١٤٠٥، قم، مؤسسـه اسـماعیلیان، چـاپ دوم،جامع المدارک فی شرح مختصر النافعسوی خوانساری، احمد، مو
ق.

، قم، چاپ اول، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسـین العروة الوثقیعبدالعظیم، یزدی، محمد کاظم بن
ق.١٤١٩حوزه علمیه قم، 

ق.١٤١٤، چاپ اول، قم، کتابفروشی داوری، لوثقیتکملة العروة ا______________________، 
ق.١٤١٥جلد، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، ٤قم، فقه القرآن،یزدی، محمد، 


