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چکيده:

يکي از مسائل پيچيده و حساس در حوزه اجتماعي ،مباحث خانواده است .تنظيم
روابط انساني و داشتن خانوادهاي سالم از شرائط اساسي پرورش سالم نسل آينده و
داشتن جامعهاي درست ميباشد .در بين خانوادهها گاهي منازعات و مشاجراتي رخ
ميدهد كه بايد براي آن فکري انديشيد و در رفع آن اقدام عاجل نمود .مباحثي چون
نفقه ،تمکين و غير آنها .محکمه خانواده داراي ويژگي خاص و حساسيت ويژهاي
است ،بنابر اين بايد خصوصيات خاص خودش را داشته باشد .حکميت راهکاري
است كه نظام حقوقي اسالم در خصوص نزاع بين خانوادهها و زوجين جهت
محکمه خانواده ،ارائه نموده و آن را مطرح ساخته است .قرآن كريم و روايات
معصومين بر اين امر تأكيد ورزيده و چگونگي آن را بيان داشتهاند .مقاله حاضر به
بررسي اهميت و برتري و شيوه اجرايي شدن ،محکمهاي با حکميت صالحين در
خانوادهها از حيث قرآني ،فقهي و حقوقي پرداخته و ابهامات آن را زدوده است.
واژگان کليدي :محکمه خانواده ،حکميت ،نفقه ،فقه ،حقوق ،منازعه

 -1دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه
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مقدمه:

اسالم به همه ابعاد وجودي انسان توجه خاصي مبذول داشته و قوانيني وضع نموده
است .در بُعد معنوي ،دستوراتي بلند و توصيههاي اكيد و الگوهاي منحصر به فرد
معرفي و در بُعد جسماني هم توجهي ويژه داشته ،و اشاراتي پربار مطرح نموده است.
در حوزه مسائل فردي ،اخالقي ،سرمايهگذاري اسالم بي بديل است .همان گونه كه
در مسائل مربوط به اجتماع و مصالح مسلمين و تدبير امور اجتماعي و معيشتي
انسانها همچنين رويهاي دارد .و در يک كلمه اسالم جامع بوده و انسان را همهجانبه
نگريسته و براي آن برنامه داده است .قرآن كريم منشور جاودانهي حيات
شرافتمندانهي مادي و معنوي انسان بوده و تئوري در همه زمينهها ارائه نموده است.
(امام خميني(ره) ،وصيتنامه ،ص .)6يکي از مباحث حساس در حوزه اجتماعي ،مسئله خانواده
است كه در همه مکاتب و ملل داراي حساسيت ويژهاي بوده و طبيعتاً اسالم هم براي
آن برنامهاي دقيق و كارا ارائه داشته است .اختالف بين زوجين در زمينههاي مختلف
از جمله نفقه ،و تمکين امري است مهم كه قرآن كريم و روايات معصومين و حقوق
اسالمي نسبت به آن بيتفاوت نبوده و براي از بين بردن زمينه آن دستورالعمل داشته
و راهکار برون رفت از آن اختالف را ارائه نموده است .با مراجعه به قرآن و روايات
و اقوال فقهاي اسالمي درمييابيم كه براي رفع منازعات نفقه بين زن و شوهر در فقه
جعفري و حقوق اسالمي تدبيري بس دقيق انديشيده شده است كه در ذيل آن را
مورد بررسي قرار ميدهيم.
قرآن و محکمه خانواده

قرآن كريم در آيات متعدد به مسئله خانواده و اهميت آن و نيز رفع منازعه و اختالف
زن و شوهر مباحثي را مطرح نموده است كه دقت و توجه به آنها ضروري است.
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آيه حکميّت

آيات متعدد راجع به رفع منازعات و اختالف زوجين وجود دارد.ومحکمۀ صلح
خانوادگي يکي ازموارد رفع منازعات بين زوجين درقران كريم ذكرشده است.
خداوند درآيه  35سورۀ نساء ميفرمايد:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْالحًا يُوَفِّقِ
اللّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا».
و اگر از جدائي و شقاق ميان آنها (زوجين) بيم داشته باشيد ،يک داور از خانوادۀ
شوهر و يک داور از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كارآنان رسيدگي كنند) ،اگراين
دوداورتصميم به اصالح داشته باشند ،خداوند به توافق آنها كمک مي كند؛زيرا
خداوند ،دانا وآگاه است و«ازنيّات همه باخبراست».

(ر.ج :موسوي خميني ،تحريرالوسيلة ،ج،2

ص .)106آيۀ فوق الذكر مسألۀ بروزاختالف و نزاع ميان دو همسر را مطرح كرده است؛
و از آنجا كه قضاوت نبايد يک طرفه باشد ،ميفرمايد« :و يک داور و حکم ازخانوادۀ
زن انتخاب كنيد .و يک داور و حکم از خانوادۀ شوهرانتخاب كنيد» سپس ميفرمايد:
«اگر اين حکمين با حسن نيّت و دلسوزي وارد كار شوند ،و هدف آنها اصالح ميان
دو همسر بوده باشد ،خداوند كمک ميكند .وبه وسيلۀآنان ميان دو همسر الفت ايجاد
ميكند ».و براي اين كه به «حکمين» هشدار دهد كه حسن نيّت به خرج دهند ،در
پايان آيه ميفرمايد« :خداوند از نيّت آنها با خبر و آگاه است .اين محکمه امتيازاتي
دارد .كه سائر محکمهها فاقد آن هستند.
امتيازات محکمه خانوادگي قرآني

 -1محيط خانواده :كانون خانواده كانون احساسات وعواطف است .وطبعاً
مقياسي كه دراين محيط بايدبه كار رود بامقياس سايرمحيط هامتفاوت است ،يعني
همان گونه كه در«:دادگاه هاي جنائي» نمي توان بامقياس محبّت ومقررات بي روح
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گام برداشت .در اينجابايد حتي االمکان اختالفات را ازطريق عاطفي حل كرد .لذا
دستورميدهد« :داوران اين محکمه كساني باشند .كه پيوند خويشاوندي بازوجين
دارند ،ومي توانند عواطف آنهارادرمسيراصالح تحريک كنند ،بديهي است كه اين
امتيازتنها دراين محکمه است .وسايرمحاكم فاقد آن هستند .
 -2درمحاكم عادي قضائي ،طرفين دعوي مجبورندبراي دفاع ازخود ،هرگونه
اسراري كه دارند ،فاش سازند .مسلّم است اگرزن و مرد در برابر افراد بيگانه واجنبي
اسرار زناشوئي خودشان رافاش سازند ،ديگر از آن صميميّت و محبّت سابق خبري
نخواهد بود ،وهماننددوفردبيگانه مي شوند كه به حکم اجبار ،بايد وظايفي را انجام
دهند.
 -3اصوالًتجربه نشان داده است زن وشوهري كه راهي آن گونه محاكم ميشوند،
ديگرزن وشوهرسابق نيستند .ولي درمحکمۀ صلح خانوادگي و فاميلي ،يااينگونه
مطالب به خاطرشرم حضورمطرح نمي شود ،ويااگر طرح بشود چون دربرابرآشنايان
ومحرمان است آن اثرسوءنخواهد داشت.
 -4داوران درمحاكم معمولي ،درجريان اختالفات زن و شوهر غالباً بي تفاوتند،
وقضيه به هرشکل خاتمه يابدبراي داوران تأثيرندارد ،دوهمسربه خانه بازگردند،
يابراي هميشه ازيکديگرجداشوند ،براي آنها فرق نمي كند .درحاليکه درمحکمۀ صلح
فاميلي ،مطلب كامالً معکوس است؛ زيرا داوران اين محکمه ازبستگان نزديک
مردوزن هستند ،وجدائي ياصلح آن دو ،درزندگي اين عدّه هم ازنظرعاطفي وهم
ازنظرمسئوليّتهاي ناشي ازآن تأثيردارد ،لذا اينهانهايت تالش وكوشش رابه خرج مي
دهند .كه صلح وصميميّت درميان اين دوبرقرارشود ،وبه اصطالح آب رفته به جوي
بازگردد.
 -5ازهمۀاينهاگذشته ،چنين داوري ومحکمه اي هيچ يک ازمشکالت وهزينه
هاي سرسام آوروسرگرداني هاي محاكم معمولي راندارد ،وبدون هيچگونه تشريفات
طرفين ميتوانند دركمترين مدّت به مقصود خود نائل شوند .ناگفته روشن است.
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حکمين بايدازميان افرادپخته و باتدبيرآگاه ازفاميل انتخاب شوند .بااين امتيازات كه
شمرديم ،معلوم است .شانس موفقيت اين محکمه دراصالح ميان دوهمسربه مراتب
بيشتر ازمحاكم ديگراست .مسألۀ حکمين و شرائط آنها و دائرۀ نفوذ حکم وداوري
آنهانسبت به همسر در فقه اسالمي مشروحاً بيان شده است .از جمله اينکه «دو حکم
بايد بالغ و عاقل وعادل ونسبت به كارخود بصير و بينا باشند .امّادرموردنفوذ حکم
وداوري آنهادرمورد دوهمسر ،بعضي ازفقهاي اسالمي حکم آن دوراهرچه باشد ،الزم
االجرادانسته اند .وظاهرتعبيربه «حکم»درآيۀ فوق نيز همين معني را ميرساند؛ زيرا كه
مفهوم حکميّت وداوري ،نفوذ حکم است .ولي بيشترفقها نظرحکمين راتنها درمورد
سازش

ورفع

اختالفات

ميان

دوهمسر،

الزم

االجرادانستهاند.

وحتي

معتقدند«:اگرحکمين شرايطي برزن يا شوهر بيشنهاد كنند ،ضمانت اجراي ندارد».
اماّدرمورد جدائي ،حکم آنها به تنهائي نافذنيست ،درذيل آيۀ كه اشاره به مسائل صلح
واصالح مي كنند .بااين نظرسازگارتراست.

(مکارم شيرازي ،تفسير نمونه ،ج ،3ص.)478

بنابراين ازآيات مزبورچنين نتيجه گرفته ميشود .كه مسائل حکميّت فاميلي درجهت
صلح وسازش زوجين ازمهمترين واساسي ترين مباني تحکيم خانواده به دور از
نفرت زوجين نسبت به همديگرازنظر قرآن محسوب ميشود .ومنازعه درنفقه را نيز
ميتوان مشمول همين حکم دانست ،وبامراجعه وانتخاب دو داور آن رابه صورت
منطقي و صحيح حل نمود.
روايات و تنازع بين زوجين

روايات رفع منازعات مربوط به نفقه راازاختيارات حاكم اسالمي قرارداده است .ابي
بصير مرادي ميگويد:
«سمعت اباجعفر عليه السالم يقول« :من كانت عنده امرأۀ فلم يکسها مايواري
عورتهاولم يطعمها مايقيم صلبها كان حقّاً علي االمام ان يفّرق بينهما».
الشيعه ،ج ،15ص ،223ب ،1ح.)2
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شينيدم كه حضرت فرمود«:كسي كه درنزد اوزوجه وهمسري باشد پس اورابه چيزي
كه عورت اورافرا گيرد ،نپوشاند وبه او اطعام نکند برپپيشواي مسلمين است كه بين
اين زن وشوهر جدائي بيندازد.
دربرخي ازروايات به صورت مطلق فرموده است (واالّفرّق بينهما) كه به قرينه روايت
ذكر شده مقصود جدائي بين زن وشوهربه وسيله پيشواي مسلمين است.

(همان مرجع،

ح1ـ 12و .)16

رفع منازعات نفقه در اقوال فقهاي اماميه

اين مسأله درمورد اختالف زوج و زوجه در پرداخت نفقه است كه در واقع در اين
بحث وظيفۀ قاضي را معيّن ميكند.
«لو اختلف الّز وجان في اإلنفاق و عدمه مع االتفاق علي االستحقاق فإن كان الّزوج
غائباً أو كان الزّوجۀ منعزلۀ عنه فالقول قولهابيمينها و عليه البيّنۀ وان كانت في بينۀ
داخلۀ في عياالته فالظاهرأن القول قول الزوج بيمينه و عليها البينّۀ».

(نجفي ،جواهر الکالم،

ج ،31ص)139

مرحوم امام در اين مسأله قائل به تفصيل شده اند كه شايد برگرفته از كالم جواهر
باشد كه اين مسأله را درباب مهر ذكر كرده است:
-1زوجه نزد زوج زندگي مي كند و ادّعا مي كند كه نفقه نگرفته است كه در اين
صورت قول زوج مقدّم است و قول زوجه پذيرفته نمي شود ،مگر اين كه بيّنه اقامه
كند.
 -2زوجه جدا زندگي مي كند و يا زوج غايب بوده (مثالً در سفر و يا در زندان بوده)
در اين صورت اگر زوجه ادّعا كند كه نفقه نگرفته ،قول او مقدّم است و زوج بايد
اقامۀ بيّنه كند.
در مقابل اين قول دو قول ديگر هم در مسأله موجود است:
 -1كساني كه مطلقا قول زوج را مقدّم مي دانند.
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 -2كساني كه مطلقا قول زوجه را مقدّم مي دانند.

(مکارم شيرازي ،كتاب النکاح ،ص.)66

حضرت امام خميني(ره) دركتاب تحريرالوسيلۀ درموردرفع منازعات نفقه زوجين
حکميّت را ازاهم مسائل پيش بيني شده بيان فرموده اند،وچنين نظرداده است:
«بهتراست ،بلکه به احتياط نزديکتراين است كه حکم وداورازخويشاوندان دوطرف
باشد ،يعني حکم زنان ازخويشان زنان وحکم مردان ازخويشان مردان باشد ،واگرزن
وشوهرهيچ يک خويشاوندي نداشته باشند ،ويا اگردارندآنها اهليّت براي حکميّت
رانداشته باشند آن وقت است كه مي توانند غيرازاهل راحکم بگيرند ،ومي توانند
هريک ازدوطرف چند نفرراحکم خود قرار دهند.
سزاوار است كه حکمين در حکميّت نيّت خودراخالص ازتعصّب وطرفداري
بيجاكنند ،ومقصود شان تنها وتنها اصالح ذات البين باشد ،كه اگر فرد نيّتش راخالص
براي خدا كند ،خداي تعالي سعي وتالش اوراپاداش خير مي دهد به اين معني كه
اورادركارش موفق مي فرمايد همچنان كه آيۀ شريفۀ«:إن يريداصالحاًيوفق اهلل
بينهماإنّ اهلل كان عليماً خبيراً» به اين معنا اشاره دارد.

(موسوي خميني ،تحريرالوسيله ،ج،2

ص)104

اگرشوهربه منظورجلوگيري ازحقوق زن ،ناسازگاري كند ،زن ميتواند آن حقوق
رامطالبه كند ،وحاكم مي تواند شوهررانسبت .به اداي حقوق زن اجباروالزام نمايد،
واگرزن ،براي دل جوئي ازشوهر ،نسبت به پاره اي ازحقوق خود چشم پوشي كند،
قبول آن براي شوهر جايز است.
امام خميني ،درتحريرالوسيله مي فرمايد«:اگرزوجه اززوج مطالبۀ نفقه كند .وزوج ادّعا
كند كه فقيروتهي دستم ونميتوانم نفقه بدهم لکن زن فقراوراقبول نداشته باشد ،بلکه
ادّعا كندكه وي داراومتمکنّ است قول شوهر با سوگندش مقدم است (البته اگرزن
بيّنه نداشته باشد ).درصورتيکه مرد قبالً متمکن بوده ولي ادّعا مي كند اموالم تلف
شده وفعالً ندارشده ام وزن اين رامنکرباشد .دراين صورت قول زن مقدم است ،و
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مرد بايد بيّنه بياورد.

(همان مدرک ،ص)121

زوجه درهرروزمالک هزينۀ زندگي آن روزاست كه برعهدۀ شوهرش مي باشد.
وملکيّت زوجه نسبت به اين مقدارنفقه ملکيّت متزلزل است ،به اين معناكه مشروط به
تمکين اونسبت به شوهراست ،پس زن مي تواند درهرروزاين مقدارنفقه
راازشوهرطلب كند .و شوهر اگر با وجود تمکين زن؛ آن راندهدوآن روز سربرسد آن
نفقه به صورت دين و بدهکاري به ذمّه شوهرثابت ومستقرميشود .وهم چنين اگرنفقه
چند روزراندهد وقتي درذمّه اومستقر ميشود كه زن تمکين نمايدتاهرزمانيکه ازطرف
زن تمکين هست وشوهرنفقه اش رانپردازد .ذمّه اش به آن بدهکاراست .چه اينکه زن
طلب كرده باشد ياچيزي نگفته باشد .وچه اينکه حاكم مقدارنفقۀ هرروز رامعلوم
كرده باشديانه ،وچه اينکه شوهراوداراباشد ،ويافقير ،ودرصورت تهي دست بودن مرد
زن به او مهلت مي دهد تا متمکن شود ،امانسبت به نفقۀ روزهاي آينده هيچ زني
مالک آن نيست وحق مطالبه

ندارد( .همان مدرک ،ص)119

اگردرآمد او به همين مقداراست كه خرج خودراتنهاتأمين كند ،خرج همسربراوواجب
نيست تا چه رسدبه نفقۀ اقارب ،واگردرآمدش بيش ازاين مقداراست خرج خودش
وهمسرش واجب است وازاقارب واجب نسيت ،واگر از اين هم بيشتر است آن وقت
خرج پدرومادروفرزندان نيز براو واجب است.
آيۀ اهلل فاضل لنکراني دركتاب جامع المسائل مي نويسد:
«زنيکه ازشوهر اطاعت مي كند اگرمطالبۀ خرجي كند .وشوهرندهد مي تواند جهت
الزام شوهر به پرداخت نفقه به مجتهدجامع الشرائط واگرممکن نشد به عدول
مؤمنين ،و اگر آن هم ممکن نباشدبه فساق مؤمنين مراجعه كند .وچنانچه الزام
شوهربردادن نفقه ممکن نباشد مي تواند در هر روز به اندازه خرجي آن روزبدون
اجاره ازمال او بردارد .واگرممکن نيست چنانچه ناچارباشد .كه معاش خودراتهيه
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كند ،درموقعي كه مشغول تهيه معاش است اطاعت شوهربراوواجب نيست.

(فاضل

لنکراني ،ج ،2ص)399

در بعضي روايات ،به طورمطلق دستورداده شده است كه اگرشوهرنفقۀ زوجه
رانپردازد ،بين آنهاجدائي انداخته ميشود ،بدون آنکه مشخص شود چه كسي اجازۀ
اين كاررادارد .امام صادق (ع) ذيل آيۀ شريفۀ «ومن قدر عليه رزقه فلينفق مماآتاه اهلل»
مي فرمايند«:اذاانفق الّرجل علي امرأۀ ،مايقيم ظهرهامع كسوۀ و االّفرقّ بينها».
بعضي روايات ،اين وظيفه رابرعهدۀ امام گذاشته است ،امام باقر(ع) ميفرمايد:هركسي
كه زوجه اش را پوشاک وخوراک كافي ندهد ،امام حق داردبين آنان جدائي بيندازد.
(همان مدرک)

منظورازامام دراحاديث فوق الذكر ،امام معصوم است؛زيرادرلسان اخباراهل البيّت
معموالًبه امام معصوم اطالق ميشود ،مگرآن كه قرينه اي برخالف آن
باشد؛امادرعصرغيبت ،اين مسأله ازوظائف امام مسلمين ،وحاكم شرع است .همان
طوركه درذيل مالحظه خواهد شد ،حتي درصورت فقدان حاكم شرع ،اين قبيل
وظائف نبايد تعطيل گردد.
ابن جنيد بااستدالل به روايات فوق ،فتواداده است كه اگرشوهرنتواند نفقۀ زن
رابپردازد ،زن نسبت به نکاح خيارفسخ دارد ،وميتواند جداشود.
ص)31

(حلّي ،مختلف ،كتاب النکاح،

به عالوه نپرداختن نفقه ،موجب ضرروعسروحرج زوجه است كه به اجماع

نبايد زمينه عسروحرج رافراهم كرد .اماّشيخ طوسي ،و مشهور فقها معتقدند كه در
صورت تنگدست بودن شوهر ،زوجه حق فسخ ندارد ،بلکه بايد صبركند تا شوهر
استطاعت مالي پيداكند.
فقهااتفاق نظردارند .كه اگر شوهر توانائي مالي داشته باشد ،ولي نفقه همسرش
رانپردازد حاكم اورامجبور ميکندكه نفقه رابپردازد ،واگرشوهرمال آشکاري داشته
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باشد ،حاكم ازآن مال نفقۀ زوجه رامي پردازد وبعضي معتقدند كه دراين صورت،
بدون اجازۀ حاكم ،خودزوجه مي تواندتقاص كند .وازاموال وي استفاده كند باتوجه
به دستورپيامبر(ص) به همسرابي

سفيان( .نجفي ،جواهر ،ج ،31ص)302

اين نظريه ترجيح داده ميشود؛ زيراآن حضرت به وي اجازه دادند تابه معروف ونيکي
وبه مقدارنفقۀ خود وفرزندانش ازمال ابي سفيان استفاده كند .هم چنين اگرزمين
يامتاعي داشته باشد فروش آن جايزاست .زيرا نفقه حق است مانند دين ،اگرشوهرش
مالي نداشته باشد ،حاكم به زن اجازه ميدهدكه برذمّۀ شوهرش قرض كند .واين
قرض برعهدۀ شوهرخواهدبود .درصورت نبودن حاكم شرع ،عدول مومنين ،و در
صورت نبودن آنان فساق مؤمنين نيزعهده داراين مسؤليت ميشوند.

(موسوي خميني،

تحرير ،ج ،2ص124؛ و طوسي ،ج ،5ص261؛ و حلّي ،شرائع ،ج ،2ص354؛ و نجفي ،ج ،31ص )388اگراجبارامام
وحاكم ،ازجهت امر به معروف ونهي ازمنکر باشد ،ديگرمؤمنين نيزهمين قدرت
راداشته و بايد رعايت مراتب وشرايط امر به معروف را بکنند ،حاكم ياهر كس
ديگري كه ازاين مسأله آگاه شد ،خود مي تواند حتي قبل از مراجعۀ زوجه وارد عمل
شود ،ولي اگر از باب حکومت باشد ،افراد ديگري غير ازحاكم ،توانايي اجراي مسئله
فوق را نخواهند داشت.

(مغنيه ،ص)390

بنابراين تضمين وتأمين احکام مدني درفقه جعفري راجع به پرداخت نفقۀ زوجه
ازسوي زوج ،درصورت عدم پرداخت نفقۀ زوجه رجوع به حاكم شرع جهت حل
وفصل زوجين مي باشد .و امّا اشارهاي به چگونگي رفع اختالف زوجين در نگاه
عامّه.
رفع منازعات زوجين در فقه عامّه:

محمدجواد مغنيه دركتاب مذاهب الخمسۀ درمورداختالف زوجين چنين مي نويسد:
«اذااختلف الّزوجان في االنفاق ،مع اعتراف الّزوج بأنها تستحق النفقۀ ّفقالت:لم ينفق
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وقال هو:أنفقت قال ابوحنيفه و الشّافعيۀ و الحنابلۀ :القول قول المرأۀ .ألنها منکر .و
األصل معها.»...

(همان ،ص)397

وقتيکه زوجين درموردنفقه اختالف كردند .باتوجه به اين كه زوج معترف به مستحق
بودن نفقۀ زوجه ميباشد .پس زن نزد قاضي ياحاكم شرع ميگويد«:شوهرم به من نفقه
نمي دهد ،وزوج ادّعا كرد:من نفقه دادم .دراين مورد ابوحنيفه ،مالکيه ،شافعي مي
گويند:قول زن پذيرفته ميشود,چونکه زن منکرپرداخت نفقه ازناحيۀ زوج ميباشد،
واصل مطابق باقول زوجه است.
فقهاي اماميه ومالکيّه دراين مورد ميگويند«:اگرزن دريک منزل باشوهرخود مقيم بوده
باشد .حق باادّعاي زوج مي باشد .واگردريک منزل زن وشوهرمقيم نباشند .قول زن
معتبراست.
دراينجا اين پرسش مطرح ميشود كه آيادرصورت دخول زوج برزوجه نفقه چه
صورت دارد؟
در پاسخ بايد چنين تصويركرد كه نفقۀ زوجه به مجرد عقدواجب نمي شود ،بلکه
زوجه ناگزيراست كه خودرا تسليم زوج نمايد .تانفقۀ به زوج تعلّق بگيرد .وتحقيقآ
اين مسألۀ اختالفي درمحاكم شرعي فقه اهل البيت وفقه اهل سنّت درلبنان به
اجراگذاشته اند .وقتيکه زن وشوهردرمورد نشوزاختالف داشتند كه مرد ادّعامي كند
زن من ناشزه است ،ولي زن ادعا كرد .كه من مطيع شوهرم ونشوزازناحيۀ شوهرم
است نه من . ،دراين جا محاكم شرعي به زوج دستورتهيۀ منزل متناسب درشأنيت
زوجه را مي دهد.
و اگر مرد در اجراي اين دستورمحاكم صادق ديده شد ،ولي زن صادق ديده نشد،
وازاين دستور اجرائي محاكم شرعي سرپيچي و ممانعت ازرفتن درمنزل شوهرنمود،
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محاكم زوجه را محکوم به نشوزوعدم اطاعت از شوهروترک ازمنزل شوهرش
مينمايد ،دراين صورت برزوجه است كه بيّنه وشواهد داشته باشد ،وبرمرد
سوگنداست .درصورتي كه زن بدون اجازۀ شوهرنبايد ازمنزل شوهرش خارج شود.
مگربراي رفع حاجت ،همانازن ادّعاي رفع حاجت نمود .پس براي زن اثبات خروج
ازمنزل الزم ميباشد.
بنابراين همانگونه كه گذشت در فقه اهلالبيت(ع) و در فقه حنفي چنين است كه
زوجه درصورتي محروم ازپرداخت نفقه توسط زوج مي گردد كه بدون اجازۀ شوهر
از منزل وي خارج گردد.
رفع منازعات در قوانين مدني

قوانين حکم وداوري رامؤثرترين راه حل منازعات زن وشوهر مي دانند .در قانون
مدني مصوب  2اسفند  1371چنين آورده شده است:
«نسبت به درخواست هاي طالق كه ازطرف زوجين يا يکي ازآنهابه دادگاه مدني
خاص تسليم ميشود ،چنانچه اختالف فيمابين ازطريق دادگاه حل وفصل نگرديد،
رسيدگي موضوع با صدور قرار به داوري ارجاع ميگردد .تبصره :داوري دراين قانون،
تابع شرايط مندرج درقانون آئين دادرسي مدني نميباشد .و پس ازصدورقرارارجاع
امر به داوري زوجين بايد فرد مورد نظر خود را ،به عنوان داوربه دادگاه معرفي
نمايند .و درصورتي كه دربين اقارب ،فرد واجد شرايط نبوده يا دسترسي به آنان
مقدورنباشد و يا اقارب ،از پذيريش داوري استنکاف نمايند ،هر يک از زوجين
ميتواند داور خود را از بين افراد ديگر كه واجد صالحيّت هستند ،تعيين و معرفي
نمايد .و در صورت امتناع يا عدم توانائي درمعرفي داور ،دادگاه رأساً از بين افراد
واجد شرائط مبادرت به تعيين داور يا داوران خواهد كرد.

(منصور ،ص)112

در مادۀ ( )1198آمده است« :كسي ملزم به انفاق است كه متمکن ازدادن نفقه
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باشديعني بتواند نفقه بدهد بدون اينکه ازاين حيث دروضع معيشت خود دچارمضيقه
گردد .براي تشخيص تمکّن بايد كلّيۀ تعهدات ووضع زندگاني شخص اودرجامعه
درنظرگرفته شود».
دراين مادۀ مزبورشرط اساسي الزام انفاق زوج وقدرت مالي وتوانائي پرداخت نفقۀ
زوجه ازسوي زوج مطرح شده است كه وضعيت مالي زوج به تناسب توانائي
وقدرت مالي وي محاسبه گرديده است تاازاجراي عدالت اجتماعي خارج نشود.
درمادۀ ( )1197واژۀ «ندار بودن»درنظرگرفته شده است .كه خودداللت صريح
برتضمين عدالت در جامعه دارد .و ميگويد:
«كسي مستحق نفقه است كه نداربوده و نتواند به وسيلۀ اشتغال به شغل وسايل
معيشت خودرافراهم نمايد ».اين مادۀ مزبوربه صورت مطلق وجوددارد .كه ميتوان
ازكلمۀ نداربودن نفقۀ زوجه واقارب وفرزندان وسايرآنهارافهميد كه موردتوجه قانون
گذارنظام جمهوري اسالمي ايران قرارگرفته است.

(قيومزاده ،ص)11

و در مادۀ ( )1199قانونگذار با صراحت تمام نفقۀ فرزندان واقارب را مطرح نموده
است .وچنين ميگويد:
«نفقه اوالد برعهدۀ پدراست .پس ازفوت پدرياعدم قدرت اوبه انفاق به عهدۀ اجداد
پدري است بارعايت االقرب فااالقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدري وياعدم
قدرت آنها نفقه برعهدۀ مادراست .
هرگاه مادرهم زنده وياقادربه انفاق نباشد .بارعايت االقرب فااالقرب به عهدۀ اجداد
مادري ياپدري است .و اگرچند نفرازاجداد و جدات مزبورازحيث درجۀ اقربيّت
مساوي باشند نفقه رابايد به حصۀ مساوي تأديه كنند.
درمادۀ فوق الذكر ،نفقه به ترتيب طولي مطرح شده است .كه درواقع درجه بندي
177

چرايي و چگونگي تشکيل محکمه صلح خانوادگي از نگاه حقوق اسالمي

اقاريب را ميرساند ،و جهت حقوقي فقهي آنهارعايت شده است .درمادۀ( )959قانون
مدني در مورد عدم سلب حقوقي ميگويد:
«هيچ كسي نميتواندبه طوركلّي حق تمتّع وياحق اجراءتمام ياقسمتي ازحقوق مدني
ايران را ازخود سلب كند ».ونيزدرمادۀ ( )958دربارۀ تضمين اجرائي قانون چنين
ميگويد:
«هرانسان متمتع ازحقوق مدني بهره مند خواهد بود ،لکن هيچ كس نمي تواندحقوق
خودرااجراكند مگراينکه براي اين امراهليّت قانون داشته باشد ».دراين مادۀ به وضوح
حق قانوني اشخاص رابه واسطۀ قوۀ مجريه يعني ادارۀ دولتي مطرح نموده كه دولت
دراين جا نقش تأمين وتضمين كنندۀ اجرائي عملي قانوني را برعهده دارد.
در مادۀ ( )1129قانون مدني درمورد خوداري زوج ازدادن نفقه به همسرش چنين
مينويسد:
«درصورت استنکاف شوهرازنفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام شوهراوبه
دادن نفقۀ زن مي تواند براي طالق به حاكم رجوع كند .وحاكم شوهررااجباربه طالق
مي نمايد .هم چنين است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه».
اين مادۀ ،نيازبه تفسير و توضيح دارد كه اگر شوهر عمداً خودداري از دادن نفقۀ
زوجه نمود ،واجراي حکم محکمه هم ممکن نباشد ،الزام شوهر به طالق زوجه
ازطرف حاكم شرع مطابق باحکم شرعي وعقلي خواهد بود .ودرصورتي كه
شوهردرمضيقه ومعيشت امورزندگي گرفتارباشد .وقصدتأمين پرداخت نفقه رادارد.
ولي برايش مقدورنمي باشد .مهلت جهت تأمين نفقه ازطرف حاكم شرع راخواهد
داشت .به هرحال نفس حکم درمادۀ فوق روشن و صريح ميباشد.

(قيومزاده ،ص)12

در صورت تداوم عسروحرج زندگي مشترک زن وشوهر .دادگاه ميتواند زوج را
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اجباربه طالق نمايد ،ودر صورتي كه اجبار شوهر ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم
شرع طالق داده

ميشود( .همان ،ص)56

بنابراين قوانين مدني و حقوقي موضوعه ضمانت هاي اجرائي احکام مدني درادارۀ
قانون دولتي ميباشد .ودولت نقش اساسي وسازنده وتعيين كنندۀ تأمين درجهت
صدورحکم ورفع منازعات وراه حلهاوفصل هاي قانون نفقه را بين زوجين داشته و
دارد.
بنابراين ازمجموع آيات ،و روايات ،اقوال فقهاءخاصّه وعامّه ،درمورد حکمين به اين
نتيجه ميرسيم كه حکمين مهمترين جايگاه در برابر نامالئمات اختالف زوجين ورفع
منازعات زن و شوهر دارند .كه صلح وسازش بين زندگي هر دو خانواده زن و شوهر
را بهوجود آورده و به مباني اصول گذشت ،اختالف موارد و مصاديق زوجين توجه
مينمايد ،وزوجين رادرمسيردرست زندگي كردن درآيندۀ امور هدايت و آشنا
ميسازد.
حکم غيابي در قانون مدني

پژوهش پيرامون حکم غيابي در قانون ،ازمهمترين مسائل روزدرداخل كشورهاي
اسالمي و جهان بينالمللي مطرح مي باشد .كه به اين پرسش مي پردازيم كه آيا در
صورت اختالف زوجين وابالغ اخطاريهها اگرطرفين متخاصم دردادگاه حاضرنشوند،
احکام غيابي درپروندۀ مطروحه كافي واقناعي است ياخير؟
درپاسخ به پرسش فوق ،ميتوان باصراحت گفت ،كه درنحوۀ احکام غيابي دررابطه
بااختالف زوجين درمورد نفقه و شيوۀ رسيدگي اجراي عملي نظرات فقهاي اسالمي
و دانشمندان حقوقي متفاوت مي باشد .هر مذهب ديني و غيرديني نسبت به شيوۀ و
روش دادرسي خود متفاوت عمل كرده و هركدام روش خود را پسنديدهاند .و بر
طبق آن روشها عمل مينمايند.
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شيخ طوسي در اين باره ميفرمايد:
« دليلنااجماع الفرقۀ علي أنّ من عليه منه ،فانه يباع عليه ملکه ،وذالک عام في الدّيون
وغيرهامن الحقوق الالزمۀ سواء».

(طوسي ،الخالف ،ص.)217

اما در قانون مدني مادۀ( )1205درمورد احکام غيابي چنين ميگويد :
«درمواردغيبت يااسنتنکاف ازپرداخت نفقه ،چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه
برعهدۀاواست ممکن نباشد .دادگاه مي تواند .بامطالبۀ افرادواجب النفقۀ به مقدارنفقه
ازاموال غائب يا مستنکف دراختيارآنها يامتکفل مخارج آنان قراردهد .ودرصورتبکه
اموال غائب يامستنکف دراختيارنباشد همسروي ياديگري ،بااجازۀدادگاه ميتواندنفقه
رابه عنوان قرض بپردازد .وازشخص غائب يامستنکف مطالبه نمايد.

(منصور ،ص.)67

بنابراين قانون مدني وحقوقي درجهت صدورحکم غيابي نقش اساسي درجهت حل
وفصل نفقۀ بين زوجين واقارب ومملوک رادارند.
درسابق گفته شد كه اگر شوهر ،نفقۀ زن رانپردازد ،حاكم وي رامجبور به پرداخت
نفقه مي كند .ويا ازاموال وي وصول مي كند .اماّاگربه هيچ صورتي به دست آوردن
نفقه ازوي ممکن نباشد .و شوهرازپرداخت نفقه خود داري ورزد .چه بايد كرد و
تکليف چيست؟
برخي از فقهاي اماميه

(حلّي ،شرائع ،ج ،2ص)354

نظردادهاند كه حاكم ،دستور ميدهد كه

زوج رازنداني كند .برخي ديگر از فقها (اصفهاني ،ج ،2ص )288دست حاكم را باز گذاشته
و معتقدند كه حاكم شرع ،شوهر را به شيوهاي كه صالح ميداند ،تعزير ميكند.
بعضي فقها حبس زوج را با روايتي كه ازحضرت علي(ع) نقل شده معارض ميدانند.
(حلّي ،مختلف ،ص.)31

زيرا آن حضرت حاضرنشد ،شوهر تنگدستي را كه نفقۀ همسرش را نپرداخته بود،
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حبس كند .بلکه فرمود« :انّ مع العسر يسرا».

(انشراح .)5 /

به نظر ميرسد ،تأمين وتضمين جزاءفوق الذكر ،تعزيرمحسوب شده وبستگي به
نظرحاكم شرع دارد .حاكم شرع مي تواند در مورد فوق مردرا حبس كرده ياشالق
بزند ،عمل حضرت علي(ع) نيزدرمورد خاصّ است كه آن حضرت حبس راصالح
ندانسته اند .وشايد هم مربوط به موردي باشد كه بدون تقصيرزوج ،ازپرداخت نفقه
عاجز بوده است .وحضرت فرصتي به وي داده تابه تکليف خويش عمل كند.
ازنظرقانوني درمادۀ ( )204قانون مجازات عمومي چنين مقررداشته است:
«هركس حاضربراي دادن مخارج ضروري زن خود درصورت تمکين نشود .وطالق
هم ندهد به حبس تأديبي ازسه ماه تايک سال محکوم خواهدشد».
بعداًمادۀ ( )22قانون حمايت خانواده (مصوب  )1353/11/23باتغييرات مختصري
جانشين مادۀ وق شد( .كاتوزيان ،ص .)165و نيز در مادۀ ( )105قانون تعزيرات اسالمي
چنين مقررشده است«: .هركس باداشتن استطاعت مالي ،نفقۀ زن خود رادرصورت
تمکين ندهد .دادگاه مي تواند اورابه شالق تا  74ضربه محکوم نمايد».
بعضي حقوقدانان

(صفائي ،ج ،1ص)191

معتقدند كه اين تأمين وتضمين اجرائي احکام

جزائي ،مربوط به نفقۀ حال و آينده است .وشامل نفقۀ گذشته نمي شود؛ زيرا اوالاً:
ظاهر مادۀ حاكي از نفقۀ آينده است .ثانياً :در امور جزائي شک به نحو عام تفسير
ميگردد .ثالثاً :تعيين مجازات جزائي براي عدم پرداخت دين مدني ،خالف اصل
است .و لذا قلمرو اين ماده راكه خالف اصل است نبايدگسترش بدهيم و بايد آن
رافقط محدود به نفقۀ حال وآينده بدانيم .عالوه بردالئل فوق ،نفقۀ گذشتۀزوجه
تبديل به دين مي شودوازويژگيهاي خاص دين برخورداراست ،نه نفقه حال و آينده.
بنابراين به نظر ميرسد تضمين اجرائي نفقه ،فقط مربوط به نفقه حال و آينده است.
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مسأله ديگري كه دراينجاالزم وقابل طرح مي باشد .اين است كه دعواي زوجه دربارۀ
ترک انفاق ،باتوجه به اين كه ازحقوق مالي است .آياتابع ماده ( )1207قانون مدني
بوده وزوجۀ غير رشيد ه ممنوع التصرّف درآن است .يادرلوازم آن نيزهست ،زوجه
حتي قبل ازرسيدن به سن رشد مي تواندشخصاً اين دعوي را مطرح كند يانه؟
اشاره ميشود كه شعبۀ ( )5ديوان عالي كشور در رأي شماره 303مورخ 1318/2/27
شمسي چنين نظرداده است:
«درموردترک انفاق زن اگرمشاراليه داراي هيجده سال تمام نباشد ،چون ممنوع
ازدخالت درحقوق مالي خود كه ازجمله نفقه وكسوت اواست مي باشد .اصوالً
تعقيب متهم دراين موردبدون شکايت ولي قيم زن جايز نخواهد بود».
باوجوداين رأي ديوان عالي كشور ايران ،بعضي ازحقوق دانان به استناد اين كه اذن
درشئي اذن درلوازم آن نيز هست ،اجازۀ ولي قيم رادراين موردالزم نمي دانند،
كمسيون مشورتي حقوق مدني دادگستري هم به استناد همين دليل ،اظهارنظركرده
است كه زن كمترازهيجده سال نمي تواند شخصاً نفقۀ خويش را مطالبه كند.

(اصفائي،

ج ،1ص.)111

البته روشن است كه امروزه باتوجه به اصالح مادۀ ( )1210قانون مدني ،مالک
درمحجوربودن ياعدم حجر ،مانند سابق ،هيجده سالگي نيست ،بلکه سن رشد مالک
عمل است ،ولي باتوجه به اين كه نفقه ازمسائل حقوقي ومالي است .وقتي زن
هنوزبه سن رشد نرسيده محجوراست ،ونمي تواند شخصاًدراين باره اقدام كند ،بلکه
نيازمند اجازۀ ولي ياقيم است ،ولي وقيم به نمايندگي ازمحجور مي تواند اقدامات
الزم رابه عمل آورند.
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نتيجهگيري:

با توجه به آنچه گذشت بايد اذعان كرد كه:
1ـ اسالم در خصوص حقوق خانوادگي و دعاوي مربوط به آن نهايت دقت را داشته
و احکام خاصي را براي همه مراحل آن مقرر داشته است.
 2ـ در زمينه اختالف بين زن و شوهر ،قرآن كريم مسئله حکميت و تشکيل دادگاه
خاص خانوادگي را طرح نموده كه داراي محسّناتي نسبت به ساير دادگاهها ميباشد.
 3ـ روايات اسالمي هم با تأكيد بر تشکيل دادگاه خاص خانواده و تعيين حکم بر اين
امر و پاسداري از حريم خانواده تأكيد دارند.
4ـ فقهاي اسالم هم اعم از عامّه و خاصّه دادگاه خانواده را داراي حساسيت ويژهاي
دانسته و آن را به شکل و شيوه خاصي با تعيين حکم از خويشان زن و شوهر و
معتمدين آنها ،دانستهاند.
5ـ قانون مدني و قوانين خانواده هم بر همين منوال سير كرده و با الهام از قرآن و
روايات اسالمي و به تبع اقوال فقهاي مذهب محکمه خانواده را داراي حکم معرفي و
به شکل خاصي مطرح نمودهاند.

183

چرايي و چگونگي تشکيل محکمه صلح خانوادگي از نگاه حقوق اسالمي
فهرست منابع

 .1قرآن كريم ،ترجمهي آيتاهلل مکارم شيرازي.
 .2اصفهاني ،سيد ابوالحسن ،وسيلة النجاة ،مطبعة دارالعلم1385 ،ق.
 .3حرّ عاملي ،محمد بن الحسن ،وسائل الشيعه ،منشورات المکتبۀ االسالميه ـ
بيروت ،لبنان20 ،جلد ،بيتا.
 .4حلّي (عالمه) ،حسن بن يوسف ،المختلف (كتاب النکاح) ،چاپ سنگي.
 .5حلّي (محقّق اوّل)،ابوالقاسم نجمالدين جعفر بن حسن ،شرائع االسالم في مسائل
الحالل و الحرام4 ،جلد ،قم ،مؤسسه اسماعيليان ،بيتا.
 .6صدوق ،محمد بن علي بن بابويه ،من ال يحضره الفقيه ،دارالکتب االسالميه،
1413ق.
 .7صفايي ،اسداهلل و سيد حسن امامي ،حقوق خانواده(حقوق مدني ،ج ،)5چاپ
افست اسالميه ،تهران1354 ،ش.
 .8طوسي (شيخ الطائفه) ،ابوجعفر محمد بن حسن ،المبسوط6 ،جلد در سه جلد،
چ ،2قم ،المكتبة المرتضوية1387 ،ق.
 .9طوسي( ،شيخ الطائفه) ،ابوجعفر محمد بن حسن ،الخالف2 ،جلد ،قم ،مؤسسة
النشر االسالمي1402 ،ق.
 .10فاضل لنکراني ،محمد ،جامع المسائل ،انتشارات اميرالعلم.1377 ،
 .11قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،مصوب  1358و اصالحي .1368
 .12قيومزاده ،محمود ،چيستي حق حبس در نکاح و چگونگي استيفاي آن( ،مقاله)،
مجله فقه و مباني حقوق اسالمي ،دانشگاه تهران (مقاالت و بررسيهاي سابق).
 .13كاتوزيان ،ناصر ،حقوق مدني (حقوق خانواده) ،انتشارات دانشگاه تهران،
1357ش.
 .14مغنيه ،محمد جواد ،الفقه علي المذاهب الخمسه ،چ ،6بيروت ،دارالعلم للماليين،

184

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي ،سال دوم ،شماره پنجم  ،پاييز 1389

1979م.
 .15مکارم شيرازي ،ناصر ،تفسيرنمونه ،با همکاري جمعي از نويسندگان ،دارالکتب
االسالميه ،چ.1384 ،4
 .16مکارم شيرازي ،ناصر ،كتاب النکاح ،انتشارات هدف.1368 ،
 .17منصور ،جهانگير ،قوانين مقررات مربوط به خانواده ،انتشارات آگاه ،نشر دوران،
چ1379 ،4ش.
 .18موسوي خميني ،روحاهلل ،تحرير الوسيله ،مؤسسه انتشارات دارالعلم.1370 ،
 .19موسوي خميني ،روحاهلل ،وصيتنامه سياسي ـ الهي ،مؤسسهي تنظيم و نشر آثار
امام خميني(ره).1370 ،
 .20نجفي ،محمد حسن ،جواهرالکالم في شرح شرايع االسالم43 ،جلد ،چ ،7بيروت،
دار احياء التراث العربي1404 ،ق.

185

