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 چکیده

ای است مملوّ از آرامش که در بین یکایک اعضای آن عواطف انسانی، خانواده مطلوب از دیدگاه قرآن و سنّت معصومین)ع(، خانواده

گیرد. آیه های کدورت، اختالف و درگیری فرا میرگیمحبت و همدلی حاکم است، اما گاه بنابر دالیلی این فضای زالل و شفاف را تی

ایفاء سزا در تلطیف فضای خانواده ی بههمواره نقش ،قرآنی پیامهای هدایتگر آیات االحکام و کی ازسوره مبارکه نساء به عنوان ی 128

. با اندکی دقّت در آمارها پردازدمی حل آنو در حد امکان راه «وز و مسئولیت گریزی شوهرنش» به بیان و تحلیل آیهنموده است. این 

و استنکاف  یعنی ناسازگاری یکی از زوجین ،توان دریافت که از جمله علل و عوامل عمده طالق در جوامع امروزی بحث نشوز استمی

-صورت می نسبت به دیگری به نحوی که زندگی در آن شرایط مستلزم عسر و حرج باشد. نشوز یا از ناحیه زن از ادای تکالیف خود

خواهد با دهد، یعنی از زن میحل پیشگیرانه را پیشنهاد میدر چنین شرایطی، قرآن کریم راه .شوهر و گاه هر دو گیرد و یا از ناحیه

های زنانه، مانع دوری همسر خود از محیط مصالحه، مدارا، سعه صدر و گذشت از برخی از حقوق خویش، و البته حسن خلق و جاذبه

و مسئولیت گریزی او شود و البته مرد نیز در هر حال موظف به ادای تکالیف خود و رفع نیازهای حداقلی همسر و  گرم خانواده

  خانواده خود خواهد بود.

 ، حقوق، مصالحه، نفقهطالق، نشوز :واژگان کلیدی
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 دمهمق

ب زن و مرد است، باید بپذیریم که در حدوث خود معلول جذب و انجذا بدانیم ایرا به عنوان پدیده مطلوب اگر خانواده

بقاى  گردد،تواند وسیله تشکیل خانواده مى کشش متقابلچه عاملى بهتر از خواهد بود و ت همین علّ وابسته به نیز ی آنکه بقا

 !؟گرداند مهیاهاى زناشویى تل مسؤولیّتضمین و زن و شوهر را در راه تحمّ آن را

این جذب و انجذاب از یک طرف یا از هر دو طرف، رو به  کند که اگرمى مصلحت زندگى زن و شوهر و فرزندان ایجاب

هاى دینى و دلسوزى به حال فرزندان، زن در اطاعت و حفظ توجه به توصیه با ،گرفتضعف گرایید و در معرض زوال قرار 

 همگراییبنیان مقدسى که با  دند و نگذارنو مرد در تأمین نفقه و حسن معاشرت ساعى باش حقوق او د و رعایت دیگراحترام مر

 سرنگون شود. واگراییپدید آمده است با 

پایه محکم جذب و انجذاب استوار است و بر  بناى آن برای که خانواده از نظر قرآن کریم، اصوالً خانواده بر دو نوع است:

اسى، به حقوق متقابل یکدیگر شن مودت و رحمت حاکمیت دارد و زن و شوهر و فرزندان با آگاهى و وظیفه ،فضاى آن آرامش

 .برندهاى اختالف را از میان مىرسند و با روح وفاق و سازگارى، زمینهگذارند و حتى به مرتبه فداکارى مىاحترام مى

برای آنکه ازدواج بتواند کارایی اصلی خود را به خوبی محقق کند باید »نویسد: علّامه طباطبایی با توجه به این مهم، می

رد عاطفی، جنسی و تولید مثل آن توجه شود و کارکردهای اقتصادی، علمی، هنری، سیاسی و... را در مقاصد ازدواج به کارک

قرار نداد؛ زیرا در غیر این صورت هدف از تشکیل خانواده تنها تشکیل شرکت چندمنظوره است که از لحاظ تولید ثروت، 

« های تک والدی استباشد، نتیجه چنین بحرانی افزایش خانوادههمکاری علمی و کسب پرستیژ اجتماعی مناسب و کارآمد 
 (.159، ص7، ج1364)طباطبایی، 

گوید که نظام خانواده در اسالم نه پدرساالری است و نه مادرساالری، ای میعالمه جعفری در توصیف این چنین خانواده

، 27، ج1361)جعفری،  شوداستفاده می (13رات، )حج« انّ اکرمکم عنداهلل اتقاکم»بلکه انسان ساالری است که از آیه 
 (.268ص

اساس و زیربنای خانواده شخصی یک علقه »نویسد: استاد شهید مطهری نیز در طبیعی دانستن کانون خانواده می

صرفاً یک  هاهای اجتماعی از قبیل بیع، اجاره و... این تفاوت را دارد که آنطبیعی است نه قراردادی. این پیمان با همه پیمان

ها دخالت ندارد... پیمانی که اساسش بر محبت و یگانگی است، نه سلسله قراردادهای اجتماعی هستند و طبیعت و غریزه در آن

توان دو نفر را ملزم ساخت که با یکدیگر همکاری بر همکاری و رفاقت، اصوالّ قابل اجبار و الزام نیست. با زور و اجبار قانونی می

همکاری خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند، اما ممکن نیست با زور و اجبار قانونی دو نفر را وادار کرد که کنند و پیمان 

ها سعادت یکدیگر را دوست داشته باشند، نسبت به هم صمیمیت داشته باشند و برای یکدیگر فداکاری کنند و هر کدام از آن

 (.283، ص1359)مطهری،  «دیگری را سعادت خود بداند
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اند، به عنوان نمونه نقش های گوناگون و متعدد بر این حقیقت مهم تاکید فرمودهمقام معظم رهبری هم در مناسبت

کنند: های خانوادگی و ایجاد ثبات و آرامش در آن را این گونه تحلیل میمحوری و عاطفی زن را در حل معضالت و بحران

ها محبت و نوازش ببینند... شوهر در در آنجا رشد و بالندگی پیدا کند، بچهخانواده جایی است که عواطف و احساسات باید »

تر است و مرهم زخم او فقط نوازش همسر است، نه نوازش مادر، باید نوازش ببیند، برای یک مرد بزرگ میدان خاصی شکننده

و ظریف به این نکته آشنا هستند. اگر  کند و زنان دقیقکند که مادر برای یک بچه کوچک آن کار را میاین همسر کاری را می

این عواطف محتاج وجود یک محور اصلی در خانه که آن هم خانم و کدبانوی خانه است نباشد، خانواده یک شکل بدون معنا 

 (.183، ص1380ای، )خامنه« خواهد بود
دار باشد، خانواده ل و با تدبیر و خانهزن خانواده اگر عاق»نمایند: در مناسبتی دیگر ایشان زن را حافظ خانواده قلمداد می

« کندتواند خانواده را حفظ کند، بنابراین خانواده را زن حفظ میکند، اما اگر زن از خانواده گرفته شد مرد نمیرا حفظ می
 (.71، ص1381ای، )خامنه

فظ ثبات، آرامش و پویایی های این بزرگان و دیدگاه ویژه ایشان در مورد نقش و جایگاه زن در حبا دقت در اندیشه

خانواده، تاکید آیه شریفه بر گذشت و بزرگواری زن در اختالفات خانوادگی و پرهیز از پافشاری بر استیفای کامل حقوق خود 

 گردد. هرچند به بهای طالق، روشن می

اى بر فضاى چنین خانواده ،دقراردار )اختالف(و شقاق )مسئولیت گریزی( اى که بناى آن بر پایه لرزان نشوزخانوادهو اما 

 و تمکینِ طاعتکند، یا زن از امودت و رحمت حاکمیت ندارد. یا مرد، از حسن معاشرت و تأمین نفقه خوددارى مى ،آرامش

؛ اگر گریز، از یک طرف است، نشوز و اگر از هر دو طرف، شقاق گردندمیگریز  زند، یا هر دو دستخوش تدافع وسرباز مى مرد

 شود.نامیده مى

، هم مسأله نشوز زن مطرح شده است و هم مسأله نشوز شوهر. ما در این مقاله در صددیم که با توجه به در قرآن کریم

 بررسی کنیم.این کتاب انسان ساز مسئله نشوز مرد را از دیدگاه  ضرورت بقای نظام خانواده،

مرد از راه جهاد با  و مسئولیت گریزی که در مقابل نشوز بیانگر این مطلب است که زن وظیفه دارد سوره مبارکه نساء 128 آیه

رفتار و گفتار خود ظاهر نسازد و مرد نیز وظیفه دارد که با حسن معاشرت  ،اثرات آن را در چهره در حد تواننفس و حسن رفتار، 

 .یندبو تأمین نفقه، کارى کند که زن دستخوش اضطراب نشود و آینده زندگى خانوادگى خود را در خطر ن

 

 سوره مبارکه نساء 128آیه بررسی 
خَیْرٌ وَ أُحضِرَتِ األَنْفُسُ الشُْحَّ وَ إنْ وَ إن إمرَأهً خافَت مِن بَعلِهَا نُشُوزَاً أو إعراضَاً فَال جُنَاحَ عَلَیهِمَآ أن یُصْلِحا بَیْنَهُمَا صُلْحَاً وَ الْصُّلحُ »       

ناك باشد، بر آن دو گناهی گردانی شوهرش بیمو اگر زنی از ناسازگاری یا روی»: «نَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبیرَاًتُحْسِنُوا و تَتَّقُوا فَإنَّ اهللَ کا
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خداوند به آنچه  ،نیست که بین خود صلح کنند، و صلح بهتر است و البته آزمندی در دلها خانه دارد، و اگر نیکوکاری و پارسایی کنید

 «.کنید آگاه استمی

 همفردات آی-1
نشوز  (.493، ص 1362 ،راغب اصفهانی) به معنای مکانی مرتفع از سطح زمین است« نَشْزْ»گرفته شده است، « نَشْزْ»از « نشوز»       

شود، این کلمه بیشتر در مورد های لغت استفاده میگونه که از کتاباست و آن« سرپیچی کردن»و « تمرّد کردن»در اینجا به معنای 

ست که هم از جانب زن و هم از جانب مرد اولی در واقع نشوز عملی  (،690، ص 1379، )آذرنوش رودبه کار می سرپیچی کردن زن

صاحب المنجد در  (.1117 ، ص1384، مقیّ) گویند« ناشز»و مرد نشوزکننده را « ناشزه»ده را کننشوزن نزبنابراین  گیرد.صورت می

زن از مردش سرپیچی کرد و »به معنای این است که « بِزَوجِهَا و مِنْهُ و عَلَیْه زَتِ الْمَرْأَهُشَ» َآورد که تعریف این لغت این مثال را می

 (.809 ، ص1366 ،)معلوف« نسبت به او کینه ورزید
نشوز به کراهت هریک  (.483، ص1ج، 1380، )نیشابوری نشوز در مجالست و مؤانست است گوید:می« تفسیرالتفاسیر»صاحب       

این کلمه هنگامی که  (.56، ص 5ج، تابی ،)إبن األثیر شودمعاشرت آنان نسبت به هم گفته می مرد نسبت به یکدیگر و سوء از زن و

، 4ج ،1364، )طباطبائی ای به نشوز مرد داردرود به معنی سرکشی و طغیان است، و این آیه اشاره در مورد زن و مرد به کار می
 (.150ص

نویسد: حقوق نشوز را حالت ناشز بودن زوج و یا ناشزه بودن زوجه دانسته و در تبیین اصطالح ناشز میمولف ترمینولوژی        

شوهری که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه حاصل شده، ایفا نکند ناشز است و این حقوق عبارت است از دادن نفقه، کسوه و »

 (.706، ص 1372)جعفری لنگرودی، « حسن سلوك

)جبعی  ر مسالک االفهام نیز نشوز بر خروج از اطاعت، امتناع و خودداری از آنچه برای دیگری واجب است اطالق گردیده استد       
 (.355، ص8هـ، ج1425عاملی، 

توان نشوز را خودداری هریک از زوجین از تأدیه حقوق واجب طرف دیگر بدون با توجه به مفهوم لغوی واصطالحی فوق می       

انع شرعی دانست. ویژگی اصلی این خودداری، کراهت، نافرمانی، عصیان آگاهانه و عامدانه است. نقطه مقابل نشوز، تمکین و وجود م

در واقع پذیرش حقوق طرف مقابل و تالش در جهت ادای آن است. بر این اساس منظور از نشوز زوج، کرهت او از زندگی با زوجه و 

 (.3، ص 1390)توجهی،  ام و خودداری از قسم و مواقعه به معنای خاص استامتناع از حسن معاشرت به معنای ع
 ،چیشانه مدیرالتفاتی شوهر است )گردانی است. در اینجا به معنای بیگرفته شده و به معنای روی« عَرَضَ»از « إعراض»        
در « إعراضاً» (.483، ص 1ج، 1380 ،بوری)نیشا را خاصّ مضاجعت دانسته است« إعراض» فاسیرصاحب تفسیرالت (.243 ، ص1387

، 1ج، 1383 و لرستانی، وند )قبادی آدینهاست « خافَتْ»که مفعول فعل « نُشُوزَاً»این آیه مصدر باب إفعال است و عطف است برای 
 (. 889ص 
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تر از جنایت و شدیدتر از  فیفباشد که از نظر حقوقی خمی« بزه و گناه »مشتق شده است و به معنای « جُنْحَة»از « جُنَاح»       

 (.96، ص1379 ،)آذرنوش مخالفت است
و در اینجا مصدر و مفعول دوّم برای  (.320 همو، ص) پرستی، طمع، حرص و آزمندی استخِسَّت، مال» به معنای « ألْشُحّ»       

 (.889و  890 ، ص1ج، 1383 و لرستانی، وند) قبادی آدینه است« أُحْضِرَتْ»

 ول آیهنز شأن-2
توان گفت که تقریباً تمامی کتب تفسیری معتبر همچون المیزان، نمونه، سورآبادی و... و نیز  برخی از تفاسیر فقهی قرآن در می       

اند: رافع بن خدیج دو همسر داشت که یکی مسنّ و دیگری جوان بیان کرده گونهبیان شأن نزول این آیه اتفاق نظر دارند و آن را این

کنم، بر اثر اختالفاتی همسر مسنّ خود را طالق داد و هنوز مدّت عدّه تمام نشده بود به او گفت: اگر مایل باشی با تو آشتی می بود.

کنم تا اینکه مدّت عده تمام شود و از هم جدا ولی باید اگر همسر دیگرم را بر تو مقدّم داشتم صبر کنی و اگر هم مایل باشی صبر می

 زن پیشنهاد اوّل را پذیرفت و با هم آشتی کردند، این بود که آیه شریفه نازل گردید و حکم این کار را بیان داشتشویم، بنابراین 

، ص 1ج ،1380 ،نیشابوری؛ 351، ص 2ج ،1362، جرجانی ؛170، ص 5ج، 1364، طباطبائی؛ 150، ص4ج، 1371، مکارم شیرازی)
 (.216، ص2ج ،1384، فاضل مقداد ؛483

ترسید که رسول خدا)ص(. او را طالق بدهد، و به که سودة دختر زمعة که همسر پیامبر)ص(. بود از این می اندی نیز آوردهبرخو        

ای رسول خدا مرا طالق ندهید و در میان زنان خود بنشانید و قسمتی را برایم قرار ندهید و » همین خاطر به پیامبر)ص(. گفت: 

 ،کاظمی ؛633، ص1ج ،تابی ،ابن عربی) پس به این خاطر آیه شریفه نازل شد« شه قرار دهیدروزی را که سهم من است برای عای
این داستان با شأن پیامبر)ص( »این سبب نزول بیان شده که (. در نقد 195، ص9ج، 1381 ،قربانی الهیجی؛ 263 ، ص3ج، 1367

و در سنین پنجاه سالگی به بعد بود و اکثر آنها نیز بیوه  سازگار نیست. رسول خدا )ص( که ازدواجش با همسران دیگر بعد از خدیجه

 (.61، ص 4هـ، ج1402)عاملی، « !؟اند، چگونه به جهت پیری سوده اقدام به طالق وی کردو مسن بوده

 تفسیر آیه-3
ن آرمان مطلوب در امر اند در دو بدن، و این همادو یک روح رابطه میان زن و شوهر گاهی چنان حسنه و نیکو است که گویا آن       

دو سیّئه است و این رابطه سوء یا از ناحیه هردو نشأت گرفته است که از آن  ازدواج از دیدگاه اسالم است. و گاهی رابطه بین آن

ه این سوره به آن اشار 34سوره مبارکه نساء آمده و یا از ناحیه زن صورت گرفته که در آیه  35شود و در آیه می« شقاق»تعبیر به 

 پردازیم.یکه در این آیه به آن م گیردشده است و یا اینکه از ناحیه مرد نشأت می

 (. 538 ، صتابی ،)اردبیلی به عقیده برخی به معنای دانستن یا گمان بردن است« خافَتْ»کلمه ...« إنْ إمرَأةُ خافَتْ »در جمله        
ولی بهتر این است که گفته  (.351، ص2ج ،1362 ،)جرجانی است« دریافتناحساس و »و یا اینکه مراد از خوف در این آیه        

-می ند،های نشوز و ناسازگاری را در شوهران دیدشود خوف به همان معنای ترس است و معنی آیه این است که: چنانچه آثار و نشانه

 د.آینبا آنها از در صلح و سازش در ندتوان
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چرا که  ؛از لحاظ معنایی با هم اختالف دارند« إن إمرأةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أو إعراضاً...»له در جم« نشوز و إعراض»دو کلمه        

در نشوز نوعی از سرکشی و طغیان و نادیده گرفتن حقوق زن از قبیل: ندادن نفقه زن و عدم رعایت مضاجعت و مقاربت با او 

میلی است که از رهگذر حرف نزدن، گرم نگرفتن و یا روی برگرداندن از نی و بیکه إعراض تنها ابراز سرسنگیمحسوس است در حالی

 .(183، ص3هـ، ج1408)طبرسی،  شودهمسرش نمایان می

 در مردتکالیف برخی از  زن اینکه دو نیست اگر آشتی و مصالحه کنند بر یعنی حرج و گناهی بر آن« فَال جُناحَ عَلَیهِمَا...»        

ماندن در عقدش را تا با این کارها رضایت مرد را جلب و باقیبه حداقل برساند، ها رااز قبیل نفقه یا لباس و مانند این، مقابل همسرش

با توجه به آنچه که گفته شد  (.190 ، ص2ج هـ،1405 ،)راوندی دو بوده است پایبند شوند پایدار کند و به آن عقد نکاحی که بین آن

ه گذشت کردن زن از قسمتی از حقوق خود، روی رضایت و طیب خاطر انجام شده و اکراهی در میان شود که از آنجا کمعلوم می

 اشاره به همین حقیقت است.  « ال جُنَاحَ عَلَیْهِمَا...»نبوده است، گناهی ندارد و تعبیر به 

وعاً در خانواده و میان افراد، منجر به دشمنی و ضعف اشاره دارد به اینکه از آنجا که نزاع و ادامه درگیری ن« والصّلحُ خَیْرٌ»جمله        

 ازاین رو نوعاً انجام کارها با صلح و سازش بهتر از ادامه دعوا و گرفتن همه حقوق از طرف مقابل است ،شودکیان خانواده و افراد می

 .(184، ص3هـ، ج1408)طبرسی، 

یعنی معنی آیه  ؛است« أفعل تفضیل»که این کلمه ورده است، اول ایندر این جمله دو تفسیر آ« خیر»فاضل مقداد برای کلمه        

صلح بر این »در اینجا جمله معترضه است به این معنا که: « خیر»که دوم این این است که: صلح بر این موارد بهتر از جدایی است. و

 (.216، ص2ج ،1384 ،)فاضل مقداد «برکتی از برکات است» که یا این« موارد خیر بزرگی است
درست است که آدمی خود را ذاتاً دوست دارد و این امر از عوامل حفظ نفس و شادابی زندگی او است و از این رهگذر آنچه را که در 

کند و این حالت گاهی آنچنان در خواهد و در به دست آوردن و حفظ آن تالش میزندگی و آب و رنگ آن مؤثر است، برای خود می

دارد، ولی باید توجه داشته باشد از باب اهمّ و مهمّ منفعت کمتر را فدای منفعت که او را از منافع مهمتر باز می آدمی نیرومند است

ورزند و از منفعت گونه موارد بخل میگرچه مردم از روی خودخواهی در این ،«وَ أُحْضِرَتِ األَنْفُسُ الشُّحَّ...»تر نماید و نه برعکس. مهم

معنای این جمله این است که مردم ذاتاً و طبق غریزه حبّ ذات در امواج بخل قرار دارند و هرکس سعی  دارند.فعلی دست بر نمی

و خدا نفس آدمی را بر این بخل سرشته است تا  (.328، ص 1376 ،علمشاهی) دارد تمام حقوق خود را بی کم و کاست دریافت کند

 (.37 ، ص1380 ،اورعی) این منافع ضایع شود منافع خود را به این وسیله حفظ کند و نگذارد که

تی و فطری است و به همین خاطر نه ذاامور  زگر این است که بخل و حرص ابنابراین این جمله یک جمله معترضه است و بیان       

 .کندگذرد و با مرد صلح میکند و نه زن از حق خود میگذرد و با زن صلح میمرد از حق خود می

بر آنچه که راجع به مضمون این جمله گفته شد، هدف از بیان این جمله معترضه این است که اگر شوهر از دادن تمام نفقه  بنا       

نظر نماید و زن نیز بر استیالی و رعایت تمام قسمت زن خودداری نکند و از اقدام به طالق زن به خاطر پیری و موارد دیگر صرف

ح و سازش صورت خواهد گرفت و زندگی خانوادگی آنها ادامه خواهد یافت. بنابراین اگر زن و مرد تمام حقوق خویش اصرار نورزد، صل
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باشد، سپس در اصالح به این حقیقت توجه کنند که سرچشمه بسیاری از اختالفات بخل است و بخل نیز یکی از صفات مذموم می

های اجتماعی نیز پایان رود، بلکه بسیاری از کشمکشاز بین می تنها ریشه اختالفات خانوادگی خود بکوشند و گذشت پیشه کنند، نه

گیرد. ولی در عین حال برای اینکه مردان از حکم فوق سوءاستفاده نکنند، در پایان آیه روی سخن را به آنان کرده و توصیه به می

باشند و از مسیر حق و عدالت منحرف کند که مراقب اعمال و کارهای خود زد مینیکوکاری و پرهیزکاری نموده و به آنان گوش

ان را بدون کیفر شد، خداوند اعمالنظلم نسبت به زنان کن زیرا خداوند از همه اعمال آنها آگاه است و چنانچه اقدام به اضرار و ؛نشوند

 «.وَ إن تُحْسِنُوا و تَتَّقُوا فَإنَّ اهللَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً»نخواهد گذاشت 

یعنی از « تَتَّقُوا...» صحبتی و معاشرت نیکو داشته باشید و هم یعنی اینکه ای مردان با زنانتان« إنْ تُحْسِنُوا...»ین جمله در ا       

 چرا که زن یک امانت در نزد شما است ؛گردانی بپرهیزیدآنچه که جایز نیست که در حق زنانتان انجام دهید، از قبیل نشوز و روی

 (. 69هـ، ص1408 ،)جمیلی
گیرند و این آیه جوابی است به کسانی که زن را در جوانی می»کند که : گونه تفسیر میعربی در یک جمله این آیه را اینإبن       

 (. 634، ص 1ج ،تابی ،)ابن عربی« شایسته نیست در دوران پیری آن زنان، کسی دیگر را به جای او بنشانند

 آیهفقهی احکام -4
توانند نسبت به  به ضمیمه شأن نزول آن دلیل است بر اینکه زن و شوهر می« لَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا أن یُصلِحَا بَینَهُمَا و...»جمله  .1       

نظر از نظر از بعضی از حقوق، غیر از مجبور کردن زن بر صرفالقسمة با یکدیگر توافق و مصالحه نمایند. و اینکه مصالحه بر صرفحق

 (.244 ، ص1387 ،چیشانه دیرم) تمام حقوق است

داللت دارد بر اینکه هرگونه توافقی که موجب ادامه زندگی زناشویی باشد بهتر از طالق است؛ زیرا چنانچه  «وَ الصُّلحُ خَیرٌ...». 2       

 (.244 همو، ص) ها نزد خداوند استترین حاللروایت شده طالق مبغوض

 (.244 همو، ص) شودزوم قسمت بین زوجات فهمیده میاز این آیه به طور اجمالی ل .3       

گونه نیست.  گردد اما در اعراض اینچرا که در نشوز حقوق یکی از طرفین ضایع می ؛نشوز گناهی باالتر از إعراض است .4        

 .(183، ص3هـ، ج1408)طبرسی،  تر استبنابراین اعراض از نشوز خفیف

توان فهمید که عوض مصالحه در عقدِ صلح الزم نیست که حتماً مال باشد، بلکه اگر حق باشد ل آیه می. با توجّه به شأن نزو5        

نظر از طالق از ناحیه و صرفاز طرف زن  نفقه و قسمت برخی نیز کافی است. از این رو در مورد مصالحه زن و شوهر نیز گذشتِ از

 ؛ موسوی بجنوردی،622ص ،24هـ، ج1413 ؛ بحرانی،201، ص31ـ، جه1401)نجفی،  مرد در برقراری صلح، کفایت خواهد کرد
 (.180، ص 1386

گردد و در این حالت زن ترك انفاق یا خودداری از انجام وظایف دیگری که مرد مکلّف به ادای آن است، موجب نشوز مرد می       

حراز گردد که از ناحیه زن تمکین کامل صورت گرفته، تواند به دادگاه مراجعه کند. دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و چنانچه امی

 میزان نفقه را معین و زوج را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.
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اش را بپردازد دهد که نفقه زوجهاند که حاکم نخست به زوج دستور میفقها در نحوه حکم حاکم در این مورد چنین بیان داشته       

ر حاکم تخلّف کند و پرداخت ننماید، آنگاه به اندازه نفقه زوجه از اموال او أخذ و در اختیار زوجه قرار و چنانچه باز هم از اجرای دستو

هـ، 1401 ،)نجفیتواند زوج را به خاطر ارتکاب معصیت تعزیر کند دهد. البته چون ترك انفاق از معاصی الهی است، حاکم میمی
-456، ص2ج ،1388؛ کیایی، 193-195ص هـ،1409 موسوی خویی، ؛ 274، ص 2ج هـ،1403، خمینیموسوی  ؛207، ص31ج

 (.  150-142، ص 1391؛ اسعدی،492

 احکام حقوقی آیه-5
تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در  زن می»قانون مدنی که مقرر داشته است:  1111ماده        

باشد. آنچه که در این گر این موضوع می، بیان«هر را به دادن آن محکوم خواهد کرداین صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شو

زیرا ادای نفقه بر زوج واجب و او مدیون و موظف به  ؛باشدمورد اتفاق نظر فقهای امامیه و منطبق با قواعد میاست، ماده آمده 

سوی داین مطالبه و درخواست شود، حاکم مدیون را ملزم به  پرداخت آن است. این دین نیز همانند سایر دیون در صورتی است که از

  (.165-142، ص1391اسعدی،  ؛189-190ص ،1375 کاتوزیان، ؛306، ص 1376 ،) محقّق داماد پرداخت آن خواهد کرد

-اکم شرع میح» شود. این ماده مقرر داشته که: قانون مجازات اسالمی ترك نفقه زوجه جرم محسوب می 105به موجب ماده        

الناس به علم خود عمل کند و حدّ الهی را جاری نماید و الزم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد، در اهلل و حقتواند در حق

 «.باشدالناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق میاهلل متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حقحق

«. الناس جرایمی است که به شخص یا اشخاص معیّنی ضرر وارد نمایدمراد از حق» است که:  در تبصره دوم این ماده آمده       

گردد و در صورتی که زن مطالبه گردد یک جرم محسوب میتوان گفت ترك انفاق زوجه که باعث متضرّر شدن زوجه میبنابراین می

)  ای نفقه، زوج را به مجازات مقرره محکوم می سازدحق کند دادگاه ضمن رسیدگی به امر حقوقی و محکوم نمودن زوج به اد
 (. 90، ص 1383 ،گلدوزیان

هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر »ق.م.ا  642 و نیز به موجب ماده       

 ، ص1387، ای خوییقبله« ) نمایدز تا پنج ماه حبس محکوم میالنفقه امتناع نماید، دادگاه، او را از سه ماه و یک روشخاص واجبا
679.) 

 الزم به ذکر است که زن در دو مورد از تمکین مرد معاف ولی شوهر ملزم به پرداخت نفقه است:        

 کند.زن حق دارد که از نزدیکی با او امتناع  ،هرگاه شوهر بعد از عقد مبتال به یکی از امراض مقاربتی گردد (الف

تواند مسکن علیحده اختیار ب( اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمّن بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می

 (. 124، ص 1385 ،) عبادی کند

دگاه رجوع کند و تواند به دادادن نفقه خودداری کند یا از آن عاجز باشد زن می از هرگاه شوهر قانون مدنی، 1129طبق ماده         

 الزام شوهر را به دادن نفقه درخواست نماید.
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تواند از در صورتی که دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود، زن می        

حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طالق دادگاه تقاضای حکم طالق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طالق خواهد کرد و اگر شوهر 

ص 2ج ،1372 و امامی، )صفاییندهد، قاضی یا نماینده او به جای شوهرِ مستنکِف، اقدام به طالق و امضای سند آن خواهد کرد 
276.) 

یعنی طالقی که  توان طالق را به طالق قضایی و غیرقضایی تقسیم کرد. طالق غیرقضایی،در یک تقسیم بندی میتوضیح آنکه        

راضی به طالق شده است. اما  –در طالق خلع یا مبارات  -زوج یا ابتدائاً راضی به طالق است و یا به سبب بذل مال از سوی همسرش 

در طالق قضایی، بدون اینکه زوج راضی به طالق باشد و یا حضور داشته باشد حاکم شرع بنا به دالیلی و به درخواست زوجه همسر او 

یا طالق با دخالت حاکم، اصطالحی ناشناخته و مورد « طالق حاکم»اصطالح  (.420، ص 1383)حبیبی تبار، دهد ق میرا طال

 1133در مواردی به حاکم اجازه داده بود حکم به طالق دهد، اما به دلیل آنکه ماده  1307اختالف است. قانون مدنی ایران مصوب 

رگاه بخواهد زن خود را طالق دهد و اختیاری برای محکمه قرار نداده بود، باید گفت قانون مدنی مرد را مخیر داشته بود که ه

موضوعیت یافت. تصویب ماده واحده قانون اصالح مقررات  1346با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب « طالق حاکم»اصطالح 

ها طالق هه را ایجاد کرد که امروزه تمامی طالقنیز این شب 81/8/19قانون مدنی در تاریخ  1133و اصالح مادة  1371طالق مصوب 

ها )از جانب زوجه، زوج یا هر دو( نقش دارد، اما چگونگی این نقش، وجه هیچ تردیدی، دادگاه در تمامی طالقحاکم است. امروزه بی

لّم است و مربوط به تفکیکی برای طالق حاکم و طالق غیرقضایی است که بررسی آن از عهده یک مقاله خارج است، اما آنچه مس

کند و دادگاه با رعایت باشد، طالق حاکم به علت نشوز زوج است. در این نوع طالق زن نخست از دادگاه تقاضای طالق میبحث ما می

دهد. موجبات طالق به درخواست زن و حکم دادگاه چنین است: استنکاف شوهر از دادن نفقه)ماده شرایطی حکم به طالق می

قانون مدنی(، اگر  1209نی(، ناتوانی و عجز شوهر از پرداخت نفقه)همان ماده(، غایب مفقوداالثر بودن شوهر)ماده قانون مد1129

 اصالح قانون مدنی(. 1130دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد )ماده 

اند؛ بلکه ی عسر و حرج نکردهسال را داخل در قاعده نف 4فقها طالق به علت عدم پرداخت نفقه یا به علت غیبت شوهر بیش از  

؛ موسوی خمینی، 68، ص 1هـ، ج1404)طباطبایی یزدی،  اندروایات خاصی را که در این باره آمده مستند فتوای خود قرار داده
 (.354، ص2هـ، ج1403

 های تحقق نشوز شوهرمالک
در کانون خانواده هرکدام از زن و شوهر در عین با توجه به وجود رابطه تقابل میان دو مسئله حق و تکلیف، شکی نیست که        

شود. اکنون دارا بودن حقوقی نسبت به یکدیگر ملزم به انجام تکالیفی نیز هستند که سرباز زدن از این امر باعث تحقق نشوز می

 ضمن اشاره به اهمّ تکالیف زوج در قبال زوجه، به معرفی مالك نشوز زوج می پردازیم.
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 یی به نحو شایستههمزیستی، یا جدا -1
های دینی بیانگر این مسأله است که مرد وظیفه دارد در صورت اجتناب ناپذیر بودن مفارقت و ضرورت جدایی، دقت در آموزه        

گونه که در هنگام همزیستی با زن باید به شایستگی رفتار ای عمل کند، هماندر گسستن پیمان مقدس زناشویی به شیوه پسندیده

...« فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسریحٌ بإحسان»...تا حدی که خداوند متعال در قرآن کریم در قالب عبارات مختلفی از جمله: نماید. 
 (،2)طالق،« فأمسکوهنّ بمعروفٍ أو فارقوهنّ بمعروفٍ...»... (،231بقره،...«)فأمسکوهنّ بمعروفّ أو سرّحوهنّ بمعروفٍ»... (،229)بقره،

 تواند شاهدی محکم بر اهمیت این مطلب باشد.قرار داده است و این خود می این مسأله را مورد تأکید

-گیرد نهی کرده است، آنجا که میهمچنین از نگهداری اجباری زنان که به قصد آزار و اذیت یا تعرض به حقوق آنان صورت می       

 (.231بقره،...«)وال تمسکوهنّ ضراراً لتعتدوا»... فرماید: 
گذارد. به توان گفت رفتاری است که نزد فطرت آدمی قابل قبول بوده و عقل و نقل بر آن صحه میمی« معروف»یف در تعر       

های حسنه در آداب تر معروف چیزی است که متضمن هدایت عقل و حکم شرع و فضیلت و محاسن خلق نیکو و سنّتتعبیری علمی

 (.273، ص 4، ج1364)طباطبایی  است
-کس نمیشود که امساك به معروف و تسریح به احسان وظیفه هر مردی است و هیچاین آیات چنین برداشت می از مجموع       

 تواند همسرش را در شرایط غیر انسانی و همراه با سوء معاشرت نگه دارد؛ کما اینکه مجاز نیست او را معلّق و بالتکلیف رها کند. 

الهی در رابطه با کیفیت رفتار شوهر با زن، معاشرت به معروف)داشتن رفتاری شایسته بدون تردید یکی از زیباترین تعالیم        

اهمیت این مطلب  (.19)نساء،« عاشروهنّ بالمعروفِ فأن کرهتموهنّ فعسی أن تکرهوا شیئاً و یجعل اهللُ فیه خیراً کثیراً»باآنان( است: 

سوره  60و  6سوره بقره و آیه  237و  228عدد دیگری از جمله آیه به حدی است که خداوند متعال عالوه بر این آیه در آیات مت

 طالق به این موضوع تصریح نموده است.

ای برخوردار است. پیامبر سفارش به حسن معاشرت با همسران، گذشته از قرآن کریم، نزد ائمه معصومین)ع( نیز از جایگاه ویژه       

کرد، تا آنجا که گمان کردم برای جبرئیل به من خبر داد و همواره سفارش زنان را می برادرم» فرماید: اکرم)ص( در این راستا می

در مقام دیگری  (.252، ص 14هـ، ج1409)نوری، « ایدشوهر جایز نیست به زنش اف بگوید، شما زنان را به عنوان امانت الهی گرفته

، 1362شهری، )محمدی ری «تر است از اعتکاف در مسجدنشستن مرد در کنار همسرش نزد خداوند دوست داشتنی» فرماید: می
بر آنان سخت نگیرید و بال تکلیفشان »فرماید: امام علی)ع( نیز با این مقدمه که زنان در دست شما امانتند، می (.287، ص 4ج

 (.271)همو، ص « نگذارید
ن چنین نتیجه گرفت که بر مردان واجب است که با توااز مجموع این دستورات که در آیات و روایات باال ذکر گردید، می       

های نشوز شوهر بدرفتاری و معاشرت با همسران خود به شایستگی معاشرت نمایند و با آنان بدرفتاری نکنند. چه آنکه یکی از مالك

 همسر به شیوه ناپسند است.

 



 

11 

 

 اهتمام به ادای حقوق مادی و معنوی همسر  -2
ده، زوج موظّف است تکالیف محوله شرعی و قانونی خویش را انجام دهد. مهمترین تکالیفی که بر عهده در سایه معاشرت پسندی       

اند از: پرداخت نفقه، گشایش در زندگی، تالش در تحکیم مبانی خانواده انجام دادن وظایف خاص زوج گذاشته شده است عبارت

 ایط و وضعیت او. زوجیت از جمله قسم، مواقعه، رعایت شئون زوجه و مالحظه شر

های خاص هریک از عهده یک مقاله خارج است. با این حال برخی از فقها تردید بررسی هریک از تکالیف یاد شده و ضمانتبی       

نشوزشوهر، به معنای مسئولیت گریزی و »نویسند: در ذیل مباحث خود مبنی بر امکان الزام زوج ناشز به تأدیه حقوق زوجه می

از ادای حقوق واجب همسر مانند نفقه، وظایف زناشویی، بدرفتاری، اذیت و آزار و ضرب و شتم بدون دلیل موجه شرعی خوداری وی 

شود مرحوم شهید ثانی نیز در خالل مباحث خود نشوز زوج گونه که مالحظه میهمان (.362، ص8هـ، ج1425)جبعی عاملی،  «است

که سوء معاشرت و اذیّت و آزار زن دانسته است. اما مقنن در این رابطه صرفاً به مسأله را نه تنها خودداری از تأدیه حقوق واجب، بل

رسد صرف ترك قانون مجازات اسالمی به عنوان یک جرم پرداخته است، این در حالی است که به نظر می 642ترك انفاق در ماده 

قانون کیفر همگانی که خودداری از پرداخت مخارج  214ه انگاری ندارد و در این رابطه عملکرد مقنن در مادانفاق قابلیت جرم

تر است. مقنن به تکلیف زوج نسبت به بیتوته )زناشویی( و انگاری کرده بود موجهضروری زوجه همراه با خودداری از طالق را جرم

، 6ج 1372لنگرودی، )جعفری یک از همسران( درصورت تعدد زوجات، توجه نکرده است  )تقسیم اوقات اقامت درخانه هر قسم
ولی در متون فقهی در صورت تعدد زوجات، رعایت قسم در خصوص زناشویی به عنوان یک امر واجب محسوب گردیده  (.544ص

، ص 2هـ، ج1403)موسوی خمینی، رویی با زوجات مستحب شمرده شده است است و این حق در مورد توجه کردن، انفاق و گشاده
بنابر نظر حضرت امام)ره( مقدار الزم در زناشویی آن است که  (.215ص  ،ـه1421 ؛مغنیه،112ص ،1هـ، ج1403؛ حلی، 273و 272

 و عرفاً معاشرت به معروف نماید. همان(زوج، همسرش را به صورت معلّق که نه صاحب شوهر و نه مطلّقه باشد رها نکند)

الوطیء یا مواقعه است. تتبع در متون معتبر در قبال زوجه حقطور که پیش از این ذکر گردید یکی دیگر از تکالیف زوج همان        

هـ، 1403)حلّی، فقهی بیانگر این مطلب است که زوج حق ندارد آمیزش جنسی با همسرش را به مدت بیش از چهار ماه ترك کند 
 (.87، ص 6ج ـ،ه1413، عاملی جبعی ؛220ص  هـ،1421؛ مغنیه، 270، ص 1ج

 پرداخت نفقهضمانت اجرای تکلیف شوهربه 
 .برخوردار استضمانت اجرای مدنی و کیفری  از ،تکلیف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه زن       

 ضمامت اجرای مدنی نفقه -1
قانون جدید حمایت خانواده مقرر  8ماده  2قانون مدنی و بند 1129و 1112و 1111ضمانت اجرای مدنی نفقه در مواد قانونی        

تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع طور که گفته شد زن میاین قانون همان 1111ده شده است. طبق ما

کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به 

به اموالش یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد، زن حق طالق خواهد داشت.  عدم دسترسی دادن نفقه به علت سرسختی او و
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طالق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه  یدیگر بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی الزام شوهر به انفاق از طریق قضائی و

 است.

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف » تمکین زن محرز باشد وکند که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم می       

     (.187و188، ص 2ج ،1372 و امامی، )صفایی 1«مستحق نفقه نخواهد بود زوجیّت امتناع کند،

 

 ضمانت اجرای کیفری نفقه -2
هرکس با داشتن استطاعت، نفقه زن : »قانون جدید حمایت خانواده درباره مجازات ترك انفاق چنین مقرر داشته است 22ماده        

ای از سه ماه تا یک سال النفقه امتناع نماید، به حبس جنحهخود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب

جه محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طالق در مورد زو

قانون تعزیرات منسوخ  105این ماده به موجب ماده  (.679ص ،1387، )کاتوزیان« تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص »است. برابر ماده اخیر 

 (.190، ص 2ج ،1372، و امامی )صفایی «ضربه محکوم نماید  74تواند او را به شلّاق تا ادگاه میالنفقه امتناع نماید، دواجب

 نتایج وپیشنهادها

 و مسئولیت گریزی سوره مبارکه نساء برای بازداری زوجین از طالق، زن را در هنگام مواجهه با نشوز 128آن کریم در آیه قر- 1      

خواند و مرد را به حسن معاشرت و رعایت حقوق به صلح و سازش فرا می ود و تکالیف همسربا گذشت از برخی حقوق خ شوهرش،

تواند گواهی بر موظّف بودن که در کنار همدیگر به ادامه زندگی مشترکشان بپردازند. و این خود می کند، تا اینهمسرش دعوت می

 هریک از زوجین در قبال حفظ کیان ارزشمند خانواده باشد. 

وادای تکالیف خود در قبال  افراد با ایمان و معتقد به اصول مذهب و اخالق اسالمی در بین خانواده، رفتاری انسانی دارند-2        

توان با اشاعه فرهنگ و ، و این بیانگر آن است که میدارندسایر اعضای خانواده را بر استیفای تام و تمام حقوق خویش مقدم می

اخالقی با همسر به تقویت ایمان و اعتقاد مردم در این زمینه پرداخت و  ویژه در زمینه داشتن رفتار انسانی معارف متعالی اسالم، به

 به تبع آن طالق را در میان جوامع کاهش داد.

رای از طریق امامان جماعات در مساجد، بنیز و  مراکز مشاوره خانوادهها و وسائل ارتباط جمعی، کمک رسانهتوان با می-3       

 انسانی نسبت به یکدیگرآگاه و تشویق نمود. و جلوگیری از مشکالت عاطفی، زوجین را نسبت به ضرورت داشتن روابط عمیق عاطفی

های گیری هوشمندانه زن یعنی نفوذ در دل و جان همسرش با عمل به تکالیف خود و دلبریحل نشوز مرد پیشبهترین راه-4       

 دوست به هرحیله رهی باید کرد!معشوقانه است، آری در دل 

                                                 
 قانون مدنی۱۱۰۸ هماد.  1
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اند و از این رسد فقها و حقوقدانان در حیطه کاری خود، به قدر کافی به معضل نشوز )زن یا مرد( پرداختهاز طرفی به نظر می-5       

به همه شود، اما از طرف دیگر روند رو به تزاید طالق در جامعه، این حقیقت را حیث کمبودی در متون قانونی مشاهده نمی

های گوناگون و مهلک رفتاری کند که مقدم بر فقه و قانون، آنچه خانواده و جامعه را از بیماریفرهیختگان و دلسوزان یادآوری می

  نماید، اکسیر فراموش شده اخالق است.مصون و واکسینه می

 

  وماخذ منابع

 قرآن کریم

 ، چاپ اول1379، نشر نی ، تهران،فرهنگ معاصر عربی فارسی ،آذرنوش، آذرتاش

 1391انتشارات میزان،  تهران، ،حقوق زنسید حسن،  اسعدی،

 تا، چاپ اول، بیالکتب العربیه ءداراألحیا، بیروت ،النهایه فی غریب الحدیث واألثر، ابن األ ثیر، مجدالدین 

 تا، بیانتشارات دارالفکر ،بیروت، احکام القرآن، ابوبکر ابن العربی،

 تا، بیالمرتضویهمکتبه، تهران، زبده البیان فی احکام القرآن ،د بن محّمداحم اردبیلی،

 ، چاپ اول1380،انتشارات سفیر، تهران، ریاست شوهر ،تمکین بانو ،اورعی، غالمرضا

 ـه1413، بیروت، داراالضواء، الحدائق الناظره فی احکام العترة الطاهرهبحرانی، یوسف، 

، تهران، مجله مطالعات راهبردی زنان )وابسته به شورای راهبردی زنان(، اری نشوز زوج، لزوم جرم انگتوجهی، عبدالعلی

1389  

 هـ1314موسسة االعلمی للمطبوعات،  ، بیروت،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةجبعی عاملی، زین الدین، 

 هـ1425، قم، المعارف االسالمیه، مسالک االفهام، ـــــــــــــــــــــ

 1362، انتشارات نوید ، تهران،آیات األحکام أو تفسیر شاهیامیر، سیّد انی،جرج

 ، چاپ سوم1361، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ، ترجمه و تفسیر نهج البالغهجعفری، محمدتقی

 ، چاپ اول1372، تهران، گنج دانش، ، ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمدجعفر

 هـ1408، دارالکتب العربیهبیروت،  ،فی القرآناحکام المرأه  ،جمیلی، سیّد

 ، چاپ اول1383قم، انتشارات گام به گام، حقوق خانواده، حبیبی تبار، جواد، 

 هـ1403بیروت، داراالضواء،  شرایع االسالم،حلّی، ابوالقاسم )محقق حلی(، 

 1381، قم، دفترتبلیغات اسالمی، ، زن از دیدگاه مقام معظم رهبریای، سیدعلیخامنه

 1380، قم، دفترتبلیغات اسالمی، کودک ونوجوان از دیدگاه مقام معظم رهبری ،ــــــــــــــــــ
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 1362، انتشارات المکتبه المرتضویهتهران،  ،المفردات القرآن الکریم فی غریب القرآن ،راغب اصفهانی، ابوالقاسم

 هـ1405، اهلل نجفی مرعشیانتشارات کتابخانه آیت قم،  ،فقه القرآن ،قطب الدین الراوندی،

 1372، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، حقوق خانواده ،امامی، اسداهلل صفایی، سیّد حسین؛

 ، چاپ ششم1364 ،انتشارات اسالمی، قم، تفسیر المیزان، سید محمد حسین طباطبائی،

 هـ1404، بیروت، موسسه االعلمی، العروه الوثقیطباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، 

 هـ، چاپ دوم1408، بیروت، دارالمعرفه، مجمع البیان طبرسی، فضل بن حسن،

 هـ1402، قم، انتشارات جامعه مدرسین، الصحیح من سیره النبی االعظم)ص(عاملی، جعفرمرتضی، 

 1385، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، حقوق زن در قوانین جمهوری اسالمی ایران ،عبادی، شیرین

 1376، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، همدان، آیات النساء یا زن در قرآن ،لودهعلمشاهی، مو

 1384، مکتبه المرتضویه، تهران، کنز العرفان فی فقه القرآن ،فاضل مقداد، ابوعبداهلل

 1383، تهران، اسوه، ترکیب کالم اهلل تجزیه و ،ترجمه ،محّمد رضا ،لرستانی؛ قبادی آدینه وند

 1387، سمتتهران،  ،جزایی( آیات األحکام)حقوق ،لیلخ ای خویی،قبله

 1381، نشر سایهتهران،  ،تفسیر جامع آیات األحکام ،قربانی الهیجی، زین العابدین

 1384، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، معاصرعربی فارسی فرهنگ ،قیّم،عبدالنبی

 چاپ چهارم ،1375شرکت انتشار،  ، تهران،خانواده-حقوق مدنی، کاتوزیان، ناصر

 1387، انتشارات بنیاد حقوقی میزان ، تهران،قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی ،ـــــــــــــــــ

 1367، انتشارات مرتضوی ، تهران،مسالک األفهام الی آیات األحکام ،کاظمی، فاضل جواد

 1388انتشارلت سمت،  ، تهران،قانون مدنی و فتاوای امام خمینی عبداهلل، کیایی،

 1383 ،انتشارات مجد، تهران، محّشای قانون مجازات اسالمی ،وزیان، ایرجگلد

 1376، نشر علوم اسالمیتهران،  ،بررسی فقهی حقوق خانواده  ،سیّد مصطفی محّقق داماد،

 ، چاپ اول1362، قم، مکتب االعالم االسالمی، میزان الحکمهمحمدی ری شهری، محمد، 

 1387، سمتتهران، ، آیات األحکام ،مدیرشانه چی، کاظم

 چاپ اول ، 1359، دفتر انتشارات اسالمیتهران، ، نظام حقوق زن در اسالم ،مطهری، مرتضی

 ، چاپ دهم1366، انتشارات اسماعیلیان، قم، المنجد، معلوف، لوئیس

 ، چاپ دهمهـ1421، بیروت، دارالتیار الجدید،  الفقه علی المذاهب الخمسةمغنیه، محمد جواد، 

 ، چاپ دوازدهم1371، دارالکتب األسالمیهتهران،  ،تفسیر نمونه ،همکاران ، ناصر ویمکارم شیراز
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 1386تهران، انتشارات مجد،  ،حقوق خانواده سید محمد، موسوی بجنوردی،

 هـ1403، انتشارات مکتبه األعتمادتهران،  ،تحریر الوسیله ،خمینی، روح اهللموسوی 

 هـ، چاپ اول1409 ، قم، دارالعلم،وة الوثقیمبانی العر ابوالقاسم، موسوی خویی، سید

 هـ1401 ،انتشارات مکتبه األسالمیهتهران،  ،جواهرالکالم فی شرح شرایع األسالم ،نجفی، محمد حسن

 هـ1409، بیروت، انتشارات آل البیت)ع(، مستدرک الوسائلنوری، حسین، 

 ، چاپ اول1380، نشرنوتهران،  ،تفسیر التفاسیر ،ابوبکر، نیشابوری

 




