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چکیده
نهاد قسم یک راهبرد شرعي برای تحکیم روابط زوجین و پیشگیری از انحالل نهاد خانواده
است؛ زیرا این حق با هدف تحقق حکمتهای ویژهای چون استیناس ،عدالت ،حسنمعاشرت و
آرامش زوجین تشریع شده است .بررسيها نشان ميدهد حق قسم با هدف تحقق امور
معنوی و عاطفي در روابط زوجین تشریع شده و حکمت های تشریع آن بین زوجین مشترک
است و اصول اساسي تحکیم بنیان نهاد خانواده را تأمین مي کند .مشهور فقها معتقدند حق
قسم اختصاص به زوجات متعدد ندارد و زوجه واحده نیز از این حق برخوردار است .لذا در
فرض خانواده تک همسری نیز حق قسم ،موجب تحکیم کیان خانواده ميشود .این در حالي
است که بررسي منابع تقنیني ،حاکي از خأل جدی قانوني در ارتباط با حق قسم است؛ لذا در
این مقاله با روشي تحلیلي ـ توصیفي ،ابتدا حکمت های تشریع حق قسم و آثار مترتب بر آن
بررسي مي شود ،سپس جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده مورد تحلیل قرار ميگیرد و
در پایان با توجه به جایگاه ویژه حق قسم در تحکیم کیان خانواده ،پیشنهادهای قانوني
مبتني بر منابع اصیل فقهي ،در راستای رفع خألهای قانوني حق قسم ارائه ميشود .این
پیشنهادها عبارتند از :پیشبیني نظارت حاکم بر اجرای حق قسم ،جرمانگاری امتناع زوج از
اجرای حق قسم ،و طالق حاکم.
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مقدمه
تحکیم مباني خانواده و صیانت اين نهاد مقدس از فروپاشي ،يکي از مهمترين اهداف تفکر
وحیاني اسالم به شمار ميرود(جوادی آملي ،1131 ،ج ،11ص )141؛ زيرا از منظر قرآن كريم،
تعالي و تحکیم جوامع بشری ،در گرو تعالي و تحکیم مباني خانواده است(همو،1133 ،

ص  .)33در همین راستا ،در شريعت مبین اسالم ،كیان خانواده ،با اصول قوی و قويمي
مانند مودت(همو ، 1133 ،ج ،1ص  ،)111حسن م عاشرت(همو ،1131 ،ج ، 11ص  )111و عدالت(همو،

 ،1133ج ،4ص )113تحکیم شده است.
با توجه به اهمیت نهاد خانواده نزد شارع مقدس ،ضروری است به تدبیر راهکارهای
علمي مبتني بر منابع اصیل وحیاني ،در جهت تحکیم مباني خانواده بپردازيم .رشد روز -
افزون طالقهای عاطفي و هجمه وسیع به روابط عاطفي زوجین در جهان امروز ،اهمیت
پرداختن به اين موضوع را دو چندان ميسازد.
بررسي منابع اصیل فقه امامیه نشان ميدهد شارع مقدس با هدف تأمین اصولي كه
موجب تحکیم كیان خانواده خواهد شد ،حق قسم را در روابط زوجیتي تشريع كرده
است؛ لذا مي توان از اين حق به عنوان يک راهبرد اساسي در تحکیم كیان خانواده نام
برد.
اين حق ،در بحث تعدد زوجات ،بیشترين بروز و ظهور را داراست؛ زيرا حق قسم ،به
تنظیم روابط زوجین ،در فرض تعدد زوجات پرداخته ،مانع از ظلم و بيعدالتي به يکي يا
برخي از زوجات ميشود؛ اما الزم است در اين زمینه ،به حق قسمِ زوجه واحده نیز
توجه كنیم .توضیح آن كه طبق رأی مشهور فقهای امامیه ،حق قسم اختصاص به زوجات
متعدد ندارد و زوجه واحده نیز از اين حق برخوردار است(نجفي1414 ،هـ ،ج ،11ص111؛

عاملي1411 ،هـ ،ج ،3ص  .)111لذا عليرغم نقش اثرگذار حق قسم ،در انتظام بخشي به بحث
تعدد زوجات ،پرداختن به اين موضوع ،حتي در خانوادههای تک همسری ،موجب تحکیم
كیان خانواده و راهگشای مسائل عاطفي زوجین ميشود .خصوصاً آن كه شکل غالب
خانوادههای ايراني تکهمسری است.
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بیان مسأله
نويسندگان مقاله ،با رويکردی به حکمتهای تشريع حق قسم ،مترصد پاسخگويي به اين
مسأله پژوهشي هستند كه حق قسم چه تأثیری بر تحکیم كیان خانواده دارد؟ در همین
راستا ابتدا به تبیین حکمتهای تشريع حق قسم و آثار مترتب بر آن مي پردازند ،سپس
جايگاه حق قسم در تحکیم كیان خانواده را مورد بحث و بررسي قرار ميدهند و در
پايان ،با توج ه به خألهای قانوني موجود ،مبتني بر فقه امامیه ،پیشنهادهای حقوقي در
راستای رفع خألهای تقنیني در اين حوزه ارائه ميدهند.

مفهومشناسي مصطلحات
1ـ قسم
قسم در لغت عبارت است از تقسیم كردن(جوهری1411 ،هـ ،ج ،1ص  )1111و حصه و
نصیب(طريحي1411 ،هـ ،ج ،1ص .)113در اصطالح فقها نیز عبارت است از « تقسیم شبها در
میان زوجات »(نجفي1414 ،هـ ،ج ،11ص 141؛ فاضل هندی1411 ،هـ ،ج ،1ص.)431

 2ـ تحکیم کیان خانواده
كیان در لغت پايه و بنیان اساسي شيء است(عمید ،1133 ،ص ) 111و منظور از كیان
خانواده ،همان محورها و بايستههايي است كه خانواده با تکیه بر آنها شکل گرفته و حفظ
آنها باعث تحکیم و قوام بنیان خانواده ميشود و بي توجهي به آنها موجب به خطر افتادن
سالمت ،موجوديت و استحکام نهاد خانواده مي گردد كه ممکن است منتهي به فروپاشي
خانواده شود(حقشناس ،1133 ،ص .)113تحکیم نیز در لغت ،مرادف اِحکام ،به مفهوم استوار
ساختن و محکم گردانیدن است(دهخدا ،1111 ،ج ،4ص .)113لذا تحکیم كیان خانواده عبارت
است از محکم و استوار ساختن محورها و اصول حاكم بر خانواده كه سبب قوام و حفظ
نهاد خانواده خواهد شد.
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حکمت تشریع حق قسم و آثار مترتب بر آن
حکمتها و مصالحي كه مُبیِّنان شريعت ،در تبیین يک حکم بیان مي كنند ،چشمانداز كلي
شارع مقدس و مقصود وی را در تشريع تعیین مي كند؛ لذا بررسي حکمتهای تشريع يک
موضوع فقهي ،در استنباط احکام و تطبیق آن با شرايط زمان ،از جايگاه ويژهای برخوردار
است(پیوندی ، 1131 ،ش ،43ص .)31بر اين اساس ،در راستای بررسي «جايگاه حق قسم در
تحکیم كیان خانواده» ،ضروری است حکمتها و مصالح تشريع اين حق ،از منظر فقهای
امامیه مورد واكاوی قرار گیرد .در همین راستا ،ابتدا حکمت تشريع حق قسم از منظر فقه
امامیه مورد بررسي قرار مي گیرد و سپس آثار مترتب بر حکمت تشر يع حق قسم
واكاوی ميشود.

حکمت تشریع حق قسم
به منظور دستیابي به حکمت دقیق تشريع حق قسم ،كلیه مفاهیمي كه از قبیل ثمره،
غرض ،فايده و حکمت در لسان فقها برای اين حق مطرح شده است ،بررسي و احصا
گرديده است .بررسيها نشان ميدهد كه هفت عنوان كلي ،در زمینه تشريع حق قسم
وجود دارد كه در ادامه بحث هر يک از اين عناوين تبیین ميشود.

حکمت نخست :استیناس زوجین
بسیاری از فقها « ،استیناس ،پیوستگي و الفت گرفتن زوجین با يکديگر» را از حکمتها و
اغراض تشريع حق قسم دانستهاند(نجفي1414 ،هـ ،ج ،11ص143؛ عاملي1411 ،هـ ،ج ،3ص113؛ فاضل

هندی1411 ،هـ ،ج ،1ص .)431الزم به ذكر است از بین حکمتهای مختلفي كه برای حق قسم بیان
شده است ،استیناس زوجین از مواردی است كه فقها ،بارها و در مباحث مختلفِ حق قسم ،بر
آن تأكید كرده اند .از سوی ديگر برخي از فقها ،تنها استیناس را به عنوان حکمت تشريع حق
قسم معرفي كردهاند(فاضل هندی1411 ،هـ ،ج ،1ص 431؛ طباطبايي1413 ،هـ ،ج ،11ص .)11از اين مطالب
ميتوان نتیجه گرفت كه در میان حکمتهای مختلف تشريع حق قسم ،حکمت استیناس
زوجین ،از جايگاه و اهمیت ويژهای در تشريع حق قسم برخوردار است.
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با توجه به اين كه استیناس ،يکي از اساسي ترين حکمتهای تشريع حق قسم ،در نهاد
خانواده محسوب مي شود؛ ضروری است معنای دقیق اين واژه را از نظر لغوی و در
اصطالح فقهي تبیین نمايیم.
واژه استیناس از ريشه «أَنَسَ» اشتقاق يافته و با واژگان اُنس و تأنُس مترادف دانسته
شده است(طريحي1411 ،هـ ،ج ، 4ص  .)43به منظور تبیین دقیق معنای لغوی اين واژه ،ابتدا
مفهوم واژه استیناس را از منظر علمای لغت مي كاويم؛ سپس مفاهیم ريشه «أَنَسَ » و
مترادفات واژه استیناس را بررسي مي كنیم .به عالوه ،مفهوم واژه ايناس را نیز مورد
بررسي قرار ميدهیم؛ زيرا بعضاً در لسان فقها ،واژه ايناس به عنوان معادل و جايگزين
واژه استیناس ،استعمال شده است.
نزد ارباب لغت ،واژه استیناس ،به مفهوم اُنس و الفت است(قرشي1411 ،هـ ،ج ،1ص.)111

در همین راستا كتب لغت با اشاره به آيه  11سوره نور  ،1استیناس را به طلب قرب،
حضور و رفع حجاب ،غیبت و ستر تعريف كردهاند (مصطفوی1411 ،هـ ،ج ، 1ص .)111معنای

ديگر واژه استیناس ،سکون و طمأنینه است(ابن منظور1414،هـ ،ج ،1ص.)14
ريشه أنَسَ ،مصدر اشتقاقي واژگاني چون استیناس ،اُنس ،تانُس ،ايناس ،إنس ،إنسان و
آنسه است .برخي از فرهنگنويسان ،ريشه أنَ سَ را به آشکار و روشنشدن امور تعريف
كرده ،معتقدند ريشه أنَسَ بر هر آن چیزی كه خالف وحشت ،تنهايي و اندوه است ،اطالق
ميگردد(ابن فارس1414 ،هـ ،ج ،1ص .)141برخي از لغويان نیز ماده اَنَسَ را عبارت ميدانند از
هر قرب و نزديکي كه با هدف استیناس صورت گیرد و آمیخته به ظهور و روشن شدن
باشد .اين گروه از علمای لغت ،اين ماده را خالف نفرت ،وحشت و بُعد دانستهاند
(مصطفوی1411 ،هـ ،ج ،1ص.)111
واژه اُنس ،از مترادفات واژه استیناس محسوب ميشود(فراهیدی1411 ،هـ ،ج ،1ص.)113

لغويان اُنس را خالف وحشت ،ترس ،تنهايي ،اندوه(واسطي1414 ،هـ ،ج ،3ص ،) 133نفرت و
كراهت(راغب اصفهاني1411 ،هـ ،ص )11دانستهاند .فرهنگنويسان طمأنینه و آرامش را نیز در

1ـ يا أَيُ هَا الَذي نَ آ مَنُوا التَدْخُلُوا بُیُوت اً غَیْرَ بُیُوتِ کُمْ حَتَى تَسْتَأْ نِسُوا وَ تُسَلِمُوا عَلى أَهْلِها ذلِکُ مْ خَیْرٌ لَکُ مْ لَعَلَ کُمْ
تَذَكَرُونَ(نور.)13 ،
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تعريف اين واژه آوردهاند(واسطي1414،هـ ،ج ،3ص .)133سخن گفتن با زنان و آرامش و
خوگرفتن با آنان نیز از مفاهیم ديگر واژهی اُنس ،نزد لغتدانان است(همان جا).
واژه تأنُس از مترادفات واژه استیناس محسوب ميشود(فراهیدی1411،هـ ،ج ،1ص.)113

علمای لغت از حالتي كه قلب ،سکون و آرامش يابد و در خود نفرتي احساس نکند؛ تعبیر
به تأنُس كردهاند(فیومي ،بيتا ،ج ،1ص.)11

ايناس مصدر باب افعال و از جمله الفاظ همريشه با است یناس است .بررسي كتب لغت
نشان ميدهد كه از ايناس به يقین(ابن منظور1414،هـ ،ج ، 1ص  )11و خالف وحشت و تنهايي
نیز تعبیر شده است(همان ،ص .)11همچنین آشکار كردن و نزديکشدني كه آمیخته با اُنس
باشد ،از معاني مذكور برای اين واژه است (مصطفوی 1411 ،هـ ،ج ، 1ص  .)111برخي از كتب
لغت نیز ،واژه ايناس را به مالطفت و از بین بردن وحشت ،ترس ،تنهايي و اندوه تعريف
كردهاند(واسطي1414 ،هـ ،ج ،3ص.)133

تا بدين جا مفهوم واژه استیناس ،مصدر اشتقاقي و متردافات آن را از نظر لغوی
بررسي كرديم .در خاتمه بحث ،دو نکته تبیین ميشود كه توجه به آنها ،در درک عمیق
مفهوم واژه استیناس ،مؤثر خواهد بود.
نکته نخست در مورد مفهوم واژه «آنسه» است .توضیح آن كه واژه آنسه از ماده اَنَسَ
مشتق گرديده و با واژه استیناس ،همريشه است .علمای لغت از زن جوان پاكیزهسرشت
و پاک طینتي كه نزديکي ،مؤانست و مصاحبت با وی محبوب مردان باشد و موجب
انبساط خاطر آنان گردد ،تعبیر به آنسه كردهاند(فراهیدی1411 ،هـ ،ج ،1ص.)113

نکته دوم در مورد مفهوم واژگان إنس و انسان است .إنس و انسان دو واژهای هستند
كه از ماده أنَسَ اشتقاق يافته اند و در نتیجه با واژگاني چون اُنس ،استیناس و ايناس
همريشه اند .بررسي معنای إنس و انسان ،در كتب لغت ،نشان ميدهد كه موجود انسان ،با
مفاهیمي چون اُنس و استیناس پیوند عمیقي دارد .زيرا علمای لغت معتقدند اُنس از موجبات
قوام و استحکام وجود انسان بوده ،با ماهیت وی آمیخته و عجین است .اين صاحبنظران
معتقدند واژه انسان به فرزند آدم ،از اين روى اطالق مىشود كه وجودش و خلقتش تنها با
اُنس و محبت به يکديگر قوام و ثبات مي يابد(راغب اصفهاني1411 ،هـ ،ص.)34
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در مورد مفهوم اصطالحي واژه استیناس بايد گفت فقها از اين واژه در موارد مختلفي
استفاده و معاني مختلفي را از آن اراده كرده اند؛ اما به دلیل ضیق مجال ،تنها مفهوم اين
واژه در باب نکاح بررسي مي شود .موارد استعمال واژه استیناس در باب نکاح ،قابل
تقسیم بندی به چهار دسته است.
 در برخي متون اصیل فقهي ،استیناس در شمار «فوايد عقد نکاح» دانسته شدهاست(حلي1411 ،هـ ،ج ،1ص.)111

 در برخي متون اصیل فقهي ،استیناس ،در زمره «حقوق زوجیتي» ،محسوب شدهاست(همو1411 ،هـ ،ج ،1ص.)111

 در برخي متون اصیل فقهي ،استیناس ،در شمار « مصالح عقد نکاح» قرار گرفتهاست(همو1414 ،هـ ،ص.)111

 و نهايتاً در بسیاری از كتب فقهي ،استیناس ،از «اغراض ،ثمرات و حکمتهای تشريعحق قسم » ،محسوب شده است(نجفي1414 ،هـ ،ج ،11ص 143؛ فاضل هندی1411 ،هـ ،ج ،1ص.)431

بررسي مفهوم لغوی واژه استیناس و مترادفات آن نشان ميدهد كه اين واژه ،برای
بیان مفاهیم عمیق انساني و عاطفي وضع شده است؛ مفاهیمي مانند اُنسگرفتن ،الفت يافتن،
آرامش و طمأنینه ،قرب و نزديکي و رهايي از بند تنهايي ،وحشت ،اندوه و نفرت .بنابراين
مي توان ادعا كرد كه اين واژه با مفاهیمي چون «عادت كردن» ،فاصله آشکاری دارد؛ زيرا
مفاهیمي مانند «عادت كردن » ،قادر به بیان مفاهیم عمیق عاطفي و انساني نیستند .همچنین
توجه به اين نکته ضروری است كه مفهوم اُنس و الفت از جمله عناصری است كه با
ماهیت انسان ،آمیخته و عجین شده است و نفس آدمي با آن قوام و ثبات مي يابد .بر اين
اساس ضروری است در درک معنای استیناس ،به عنوان يکي از اساسي ترين حکمتهای
تشريع حق قسم ،به تمام اين مفاهیم عمیق عاطفي ،اخالقي و انساني توجه شود.
توجه به معاني لغوی واژه استیناس و تطبیق آن با معنای اصطالحي اين لفظ در باب
نکاح نشان ميدهد كه فقهای عظام از استعمال لفظ استیناس در بحث نکاح ،مفاهیم عمیق
الفت ،محبت و مالطفت را اراده كرده اند .اين بزرگواران با گزينش اين لغت در پي بیان لفظي
بوده اند كه بر رفع تمامي حُجُب و مستوریها و رهايي از بند وحشت ،تنهايي ،ترس ،اندوه،
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نفرت و بُعد در بستر پر مهر خانواده داللت كند .چنان كه از منظر تفکر وحیاني اسالم،
خانواده كانوني سرشار از رحمت ،مودت ،اُنس و الفت است كه آدمي در بستر آن به تکامل
و تعالي دست مي يابد.
البته واژه استیناس در بحث نکاح مي تواند بر مفاهیم اطمینان ،طمأنینه ،سکون و
آرامش نیز داللت كند .چنان كه آرامش و سکون يافتن با زنان از جمله معاني لغوی
مذكور برای مترادفات واژه استیناس بود و در تفاسیر گرانقدر شیعي نیز همسر ،مايه
آرامش و سکون آدمي معرفي شده است(مکارم شیرازی ،1114 ،ج ،11ص.)131

از مجموع مطالب فوق در مي يابیم كه شارع مقدس ،با هدف تأمین اصل مودت در نهاد
خانواد ه و تحکیم روابط عاطفي زوجین ،حق قسم را در روابط زوجیتي تشريع كرده
است؛ زيرا يکي از اساسي ترين مصالح و حکمتهای مد نظر شارع مقدس ،از تشريع اين
حق ،اُنس ،پیوستگي و دوستي صمیمانه زوجین با يکديگر ،به دنبال التزام به مالقات و
معیت مستمر است.

حکمت دوم :معاشرت بمعروف
«حسن معاشرت» از ديگر حکمتها و فوايدی است كه فقهای عظام برای تشريع حق
قسم بیان كردهاند(عاملي1411 ،هـ ،ج ،1ص 414؛ بحراني ،بيتا ،ج ، 11ص  .)11بر اين اساس،
مي توان گفت؛ اجرای قسم با ضوابط خاص فقهي ،موجب تحقق «حسن معاشرت» در
روابط زوجین مي گردد .گفتني است فقهای عظام برای اثبات وجود اين حکمت ،به آيه 13
1

سوره نساء استناد كردهاند(عاملي1411 ،هـ ،ج ،1ص 414 ،؛ ترحیني عاملي1411 ،هـ ،ج ،1ص.)111

چنان كه فقهای عظام « ،احتراز و دوری زوجین از آزار و اذيت يکديگر » را از فوايد
تشريع حق قسم عنوان كردهاند(نجفي1414 ،هـ ،ج ،11ص143؛ عاملي1411 ،هـ ،ج ،3ص  .)113بر اين
اساس اجرای قسم ،موجب «جلوگیری از آزار و اذيت زوجین نسبت به يکديگر » خواهد شد.
در توضیح اين مطلب مي توان گفت به عنوان مثال ،اگر زوج عالوه بر انفاق ،تکلیف مواقعه

1ـ وَ عاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوف(» ...نساء. )13،
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در هر چهار ماه يکبار را در حق زوجه انجام دهد ،اما پ س از انجام اين دو تکلیف ،زوجه را
رها كند و برای مدت متمادی به سراغ همسر خود نرود ،اين امر قطعاً موجب آزار و اذيت
زوجه خواهد شد .اما اجرای قسم با ضوابط خاص خود ،از روا داشتن چنین آزار و
اذيت هايي جلوگیری كرده و حسن معاشرت را در روابط زوجین محقق ميسازد.

حکمت سوم :برقراری عدالت
برقراری عدالت در روابط زوجیتي و رعايت جوانب انصاف با همسران ،از ديگر
حکمت ها و اغراضي است كه فقهای عظام برای تشريع حق قسم بیان كردهاند(نجفي1414 ،هـ،

ج ،11ص143؛ عاملي1411 ،هـ ،ج ،3ص .)113در توضیح اين مطلب مي توان گفت؛ به عنوان مثال،
اگر زوج با يکي از همسرانش به طور مداوم مضاجعت كند ،اما سراغ همسر ديگر خود
نرود ،اين امر ،از مصاديق روشن ظلم و بيعدالتي است .اما اجرای قسم ،با اين قبیل ظلمها
در روابط زوجیتي مقابله مي كند و عدالت را در روابط زوجین محقق ميسازد.

حکمت چهارم :پرهیز از وحشت و تنهایي
رهايي و در امان ماندن از وحشت و تنهايي ،از ديگر حکمتهای تشريع حق قسم دانسته
شده است(عاملي1411 ،هـ ،ج ،3ص113؛ ترحیني عاملي1411 ،هـ ،ج ،1ص .)141مي توان گفت اين حکمت،
با استیناس ،كه يکي ديگر از حکمتهای تشريع حق قسم محسوب ميشود ،ارتباط تنگاتنگي
دارد؛ زيرا در بررسي لغوی روشن شد كه استیناس ،خالف وحشت و تنهايي است و انسان
با اُنس گرفتن به چیزی يا كسي مي تواند از وحشت و تنهايي رهايي يابد .در عقد نکاح نیز
اجرای قسم ،سبب مي شود كه هر يک از زوجین با همسر خود اُنس گرفته ،مأنوس شود .از
مهمترين لوازم اين استیناس ،رها شدن زوجین از بند تنهايي و وحشت است.

حکمت پنجم :آرامش ،سکونت و استقرار زوجین
آرامش و سکونت يافتن زوجین در كنار يکديگر ،يکي ديگر از حکمتها و اغراضي
است كه برای تشريع حق قسم بیان شده است(حلي1131 ،هـ ،ج ،1ص.)111
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حکمت ششم :استمتاع زوجین از یکدیگر
استمتاع زوجین از يکديگر ،از ديگر حکمتهايي است كه فقهای عظام برای تشريع حق
قسم بیان كردهاند(نجفي1414 ،هـ ،ج ،11ص131؛ حسیني شیرازی1411 ،هـ ،ج ،1ص .)111به عبارت
ديگر استمتاع و بهره گیری جنسي زوجین از يکديگر ،يکي ديگر از فوايدی است كه با
اجرای حق قسم ،برای زوجین حاصل ميشود.

آثار مترتب بر حکمت تشریع حق قسم
بررسي حکمتهای حق قسم نشان ميدهد كه آثار ويژهای بر اين حکمتها مترتب خواهد
شد .چنان كه فقهای عظام معتقدند عواملي مانند كفر زوجین ،حرمت مواقعه با زوجه و
ابتالی زوجین به بیماریها و عیوب جنسي ،مانع از وجوب اجرای حق قسم نخواهد بود.
در اثبات اين مطلب به پنج دلیل استناد شده است .دلیل نخست آن كه مراد از تشريع حق
قسم ،استیناس زوجین با يکديگر است؛ نه مواقعه و مباشرت خاص همسری(فاضل هندی،

1411هـ ،ج ،1ص433؛ حلي1411 ،هـ ،ج ،1ص  .)31دلیل دوم آن كه فوايد و حکمتهای تشريع حق
قسم ،اختصاص به يکي از زوجین ندارد و هر دوی زوجین از اين فوايد منتفع ميشوند
(عاملي1411 ،هـ ،ج ،3ص  .)113عموم آيات و روايات ،عدم اختالف فقها(طوسي1131 ،هـ ،ج،4

ص )113و اطالق اوامر ادله وجوب قسم(عاملي1411 ،هـ ،ج ،1ص  )113نیز از ديگر داليل وجوب
اجرای حق قسم در حاالت يادشده(كفر زوجه ،حرمت مواقعه با زوجه و ابتالی زوجین به
بیماری ها و عیوب جنسي) است .در ادامه ،مبتني بر منابع اصیل فقه امامیه آثار مترتب بر
حق قسم ،تبیین و واكاوی خواهد شد.

 1ـ عدم اختصاص حق قسم به زوجه مسلمان
طبق فتوای فقهای امامیه ،اشتراک حکمتهای حق قسم بین زوجین و غلبه امور معنوی
و عاطفي در حکمتهای تشريع اين حق ،سبب ميشود حق قسم ،اختصاص به زوجین
مسلمان نداشته باشد؛ بلکه اجرای اين حق حتي در صورتي كه زوجه ،كافر كتابي باشد
نیز جاری خواهد بود(نجفي1414 ،هـ ،ج ،11ص.)111
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2ـ عدم تأثیر ابتالی زوجین به عیوب جنسي در لزوم اجرای حق قسم
طبق فتوای فقهای امامیه ،اگر زوجین به يکي از عیوب جنسي مانند عنن ،خصاء ،جب،
قرن ،رتق و عفل مبتال باشند ،اين امور مانع از اجرای حق قسم نخواهند شد(طوسي1131 ،هـ،

ج ،4ص)113؛ زيرا با توجه به حکمتهای تشريع حق قسم ،اين حق اساساً برای تحقق امور
معنوی و عاطفي بین زوجین تشريع شده است .لذا وجود موانع عقلي برای مواقعه با زوجه،
مانع از اجرای اين حق و تحقق حکمتهای آن نخواهد بود.

3ـ عدم تأثیر حرمت مواقعه با زوجه در لزوم اجرای حق قسم
در فقه امامیه ،اجرای حق قسم حتي در فرضي كه زوجه در حالت حیض و نفاس قرار
دارد ،نیز واجب است .حتي فقها معتقدند اگر زوج ،زوجه را ايالء يا ظهار كند و يا زوجه
مُحرم باشد ،اين حق همچنان پابرجاست(حلي1411،هـ ،ج ،1ص  .)31اگر چه طبق فتوای فقهای
امامیه ،در حالت حیض ،نفاس ،احرام ،ايالء و ظهار ،مواقعه با زوجه حرام است .در
توضیح اين مطلب بايد گفت؛ با توجه به حکمتهای تشريع حق قسم ،اين حق ،اساساً
برای تحقق امور معنوی و عاطفي بین زوجین تشريع شده است؛ لذا وجود موانع شرعي
برای موا قعه با زوجه ،مانع از اجرای حق قسم و تحقق حکمتهای آن نخواهد بود.

4ـ عدم تأثیر بیماری زوجین در لزوم اجرای حق قسم
از منظر فقهای امامیه ،بیمار بودن زوج و زوجه نیز تأثیری در وجوب حق قسم ندارد؛
مگر آن كه بیماری زوجه به صورتي باشد كه سبب سقوط حق قسم شود .البته اگر زوجِ
بیمار ،بخواهد نزد همسر خود بیتوته كند ،اين امر با اذن زوجه ،امکان پذير خواهد بود
(فاضل هندی1411 ،هـ ،ج ،1ص 433؛ طرابلسي1411،هـ ،ج ،1ص.)113

تحلیل جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده
در مقام تحلیل جايگاه حق قسم در تحکیم كیان خانواده بايد گفت تعمق در حکمتهای
تشريع حق قسم ،سه نکته مهم را روشن ميسازد:
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 1ـ اشتراک فواید و حکمت های تشریع حق قسم در میان زوجین
بررسي دقیق حکمتهای تشريع حق قسم نشان ميدهد كه اين حق ،برای اغراض و
حکمت هايي تشريع شده كه اختصاص به يکي از زوجین ندارد؛ بلکه اين حکمتها ،بین هر
دو ی زوجین مشترک است .بنابراين با اجرای حق قسم در روابط زوجیتي ،زوج و زوجه،
هر دو از فوايد ناشي از اين حق ،برخوردار خواهند شد (نجفي1414،هـ ،ج ،11ص 143؛ عاملي،

1411هـ ،ج ،3ص .)113به بیان روشن تر در شريعت مبین اسالم ،احکام حق قسم به گونهای
سامان يافته است كه اس تیناس ،حسن معاشرت ،عدالت ،آرامش ،پرهیز از آزار و اذيت و
تنهايي و نهايتاً استمتاع و بهره گیری جنسي را در روابط زوجین محقق سازد .بنابراين
اگر حق قسم با كیفیت خاص خود در روابط زوجیتي اجرا شود ،تمامي حکمتهای مذكور
تحقق يافته ،هر دوی زوجین از اين فوايد و ثمرات بهره مند خواهند شد.

 2ـ تشریع حق قسم با هدف تحقق امور عاطفي و معنوی
با نگاهي جامع به حکمتهای تشريع حق قسم در مي يابیم كه حق قسم ،عموماً با هدف
تحقق امور معنوی و عاطفي در روابط زوجین تشريع شده است؛ اموری از قبیل رهايي از
وحشت و تنهايي ،احتراز از آزار و اذيت ،حسن معاشرت و خصوصاً عدالت ،استیناس و
آرامش زوجین .البته استمتاعات جنسي هم در تشريع اين حق مؤثر بوده است؛ اما نسبت
به حکمتهايي چون اس تیناس ،كمتر بر حکمت استمتاع و بهره گیری جنسي ،تأكید شده
است  .1لذا به جرأت مي توان ادعا كرد كه هدف اصلي از تشريع حق قسم ،تحقق امور عاطفي
و معنوی در روابط زوجین بوده است .بر اين اساس ،اجرای دقیق حق قسم با ضوابط
خاص فقهي ،در نهاد خانواده ،موجب تحکیم روابط عاطفي زوجین ميشود .البته بايد توجه
كرد كه ارضای صحیح نیازهای جنسي در روابط زوجین نیز ،خود يکي از عوامل مؤثر و
اساسي در صمیمیت زوجین و تحکیم روابط عاطفي آنها محسوب ميشود.

 1ـ مرور كتب فقهي نشان ميدهد تنها دو تن از فقهای عظام ،استمتاع را جزء يکي از ثمرات حق قسم دانستهاند(نجفي،
جواهر الکالم  ،پیشین ،ج ،11ص 131؛ شیرازی حسیني ،التعلیقات علي شرایع االسالم  ،پیشین ،ج ،1ص.)111
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3ـ تأمین اصول تحکیم خانواده توسط حق قسم
بررسي حکمتهای تشريع حق قسم نشان ميدهد كه اين حکمتها ،با اهداف كلي عقد
نکاح در شريعت مبین اسالم و اصولي كه برای تحکیم كیان خانواده جعل شده است،
همسو و هماهنگ است .به منظور تبیین بیشتر ،بحث را با توجه به حکمتهای حق قسم
بررسي ميكنیم:
 قرآن كريم ،هدف از آفرينش همسر و تشکیل خانواده را آرامش يافتن زوجین در كناريکديگر معرفي ميكند (اعراف133 ،؛ روم )11 ،و مودت و رحمت را دو اصل اساسي برای
تحقق اين هدف ارزشمند ميداند(جوادی آملي ،1133 ،ج ،1ص 111؛ مکارم شیرازی ،1114 ،ج،11

ص  .)131در همین راستا بايد گفت اين حق ،با هدف تحقق آرامش ،سکون و استقرار زوجین
تشريع شده است .لذا اجرای دقیق حق قسم در روابط زوجیتي ،هدف مورد نظر شارع
مقدس (يعني همان آرامش) را از آفرينش همسر و تشکیل خانواده ،تأمین خواهد كرد.
 از منظر قرآن كريم ،مودت ،اُنس و پیوستگي صمیمانه زوجین با يکديگر(روم، )11 ،يکي از اصول اساسي تحکیم كیان خانواده محسوب ميشود(مکارم شیرازی ، 1141 ،ج،11

ص .)131در همین راستا بايد گفت حق قسم نیز ،با هدف اُنس ،الفت و پیوستگي هر چه
بیشتر زوجین تشريع شده است؛ لذا اجرای حق قسم در روابط زوجیتي ،اصل مودت را
به عنوان يکي از اصول اساسي تحکیم كیان خانواده ،تأمین خواهد كرد.
 از منظر قرآن كريم ،حسن معاشرت(نساء ،)13 ،يکي از اصول اساسي تحکیم كیانخانواده محسوب ميشود(جوادی آملي ،1131 ،ج ،11ص .)111در همین راستا بايد گفت حق قسم
با هدف تحقق حسن معاشرت در روابط زوجین تشريع شده است .لذا اجرای حق قسم در
روابط زوجیتي ،اصل حسن معاشرت را به عنوان يکي از اصول اساسي تحکیم كیان
خانواده ،تأمین خواهد كرد.
 همچنین از منظر قرآن كريم ،عدالت(نساء ،) 13 ،اساس تشريع در احکام نکاح محسوبميشود(طباطبايي1411 ،هـ ،ج ،4ص  . )113رعايت عدالت ،بر هر شخصي واجب است؛ اما اين
موضوع در نهاد خانواده اهمیت شاياني مي يابد .لذا هر كس قصد تشکیل خانواده دارد،
مکلف است با همسر خويش به عدالت رفتار كند و حقوق وی را ايفا نمايد؛ خصوصاً
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كسي كه خواهان ازدواج مجدد است ،افزون بر رعايت عدالت عمومي ،بايد عدالت بین
همسران را نیز پاس بدارد(جوادی آملي ،1131،ج ،11ص  .)141در همین راستا با يد گفت حق
قسم ،با هدف تحقق عدالت در روابط زوجین تشريع شده است .لذا بین اجرای حق قسم
در روابط زوجیتي و اجرای عدالت در نهاد خانواده رابطه تالزم برقرار است؛ به گونهای
كه الزمه اجرای حق قسم ،برقراری عدالت در نهاد خانواده خواهد بود.
از مجموع مطالب فوق اثبات ميشود كه حکمتهای تشريع حق قسم با اهداف كلي عقد
نکاح و اصول تحکیم كیان خانواده در شريعت مبین اسالم ،همسو و هماهنگ است .لذا
حق قسم از جايگاه ويژه ای در تحکیم كیان خانواده برخوردار است.

تبیین خألهای قانوني حق قسم
تا بدين جا روشن شد حق قسم ،يکي از حقوقي است كه در راستای تحکیم هر چه بیشتر
بنیان نهاد خانواده تشريع شده است؛ زيرا حکمت و غرض اصلي تشريع حق قسم،
اموری چون استیناس و پیوستگي زوجین ،حسن معاشرت و عدالت است .بر اين اساس با
اجرای حق قسم ،بنیان نهاد خانواده استحکام خواهد يافت.
اما بايد گفت عليرغم جايگاه و يژه حق قسم در تحکیم كیان خانواده ،بررسي قوانین
موضوعه كشور از جمله قانون مدني مصوب  1111نشان ميدهد قانون گذار از پیش بیني
اين حق ،در زمره حقوق و تکالیف زوجیتي غفلت كرده است .از اين حیث مي توان رويه
قانون گذار را در غفلت از قانوني كردنِ حق قسم زوجه ،مورد انتقاد جدی قرار داد .اما
علي رغم خأل قانوني در بحث حق قسم و تضمین آن ،فقه امامیه ،ضمن تبیین مقررات حق
قسم ،ضمانت اجراهای مختلفي را برای تضمین حق قسم زوجه ،پیش بیني كرده است.
لذا ضروری است قانون گذار در راستای رفع خألهای قانوني حق قسم و ضمانتاجرای
آن ،مب تني بر فقه امامیه ،در نخستین و اساسي ترين اقدام ،حق قسم زوجه را قانونگذاری
كرده ،به تبیین مقررات و ضوابط اجرای اين حق در حقوق خانواده بپردازد .البته چنان كه
روشن است اجرای دقیق قوانین در گرو وضع ضمانتاجرايي قوی و مستحکم است .لذا
صِرف قانون گذاری حق قسم ،بدون وضع ضمانت اجرای مؤثر و مناسب كافي نیست؛ بلکه
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الزم است قانون گذار در راستای رفع خألهای قانوني حق قسم ،تضمینهای مناسبي را برای
اجرای اين حق پیش بیني كند(اسدی ،1131 ،ص33ـ. )111

لذا در ادامه مبتني بر تضمینهای فقهي حق قسم زوجه ،در راستای رفع خألهای
قانوني ضمانت اجرای حق قسم ،سه پیشنهاد قانوني ارائه ميشود:

1ـ لزوم پیش بیني نهادهای نظارتي بر اجرای حق قسم زوجه
مبتني بر فقه امامیه ،چنانچه زوج از اجرای حق قسم امتناع كند ،پس از مراجعه زوجه
به محاكم شرع ،حاكم ،شرايطي را ترتیب ميدهد تا بر اجرای حق قس مِ زوجه نظارت كند
و زوج را از ظلم كردن در حق زوجه بازدارد.
توضیح آن كه بر اساس منابع معتبر فقهي« ،نظارت حاكم بر احوال زوجین» ،يکي از
ساز و كارهايي است كه حاكم مي تواند از طريق آن ،زوج را به اجرای قسم الزام كرده و
حق زوجه را استیفا ك ند؛ يعني اگر زوج ،حقوق زوجه از جمله حق قسم وی را ادا نکند و
بدين ترتیب موجب اضرار به زوجه شود ،حاكم ،زوج را مکلف مي كند كه زوجه را در
منزلي مطمئن و با موقعیت جغرافیايي خاصي سکونت دهد كه امکان نظارت حاكم بر
احوال زوجین موجود باشد .بدين ترتیب حاكم بر احوال ز وجین و اجرای حق قسم زوجه
نظارت كرده و زوج را از ظلم در حق زوجه بازميدارد (نجفي1414 ،هـ ،ج ،11ص134؛ فاضل
هندی1411 ،هـ ،ج ،1ص.)111

گفتني است در جهت نظارت حاكم بر احوال زوجین ،اگر زوج تصمیم به مسافرت يا
مهاجرت گیرد ،حاكم شرع نمي تواند زوج را از مهاجرت يا مسافرت منع كند؛ اما مکلف
خواهد بود با حاكم شه رِ مقصد ،مکاتبه كند و ضمن شرح دعوی ،از حاكم شهرِ مقصد
بخواهد كه با ترتیب فوق ،بر اجرای قسم زوجه نظارت كرده ،مانع ظلم در حق زوجه
شود(نجفي1414 ،هـ ،ج ،11ص.)134

مبتني بر اين ظرفیت غني فقهي شايسته است قانونگذار در راستای تعیین ضمانتاجرای
حق قسم زوجه ،به نقش نظارتي حاكم در اين خصوص توجه كرده ،لزوم نظارت بر اجرای
حق قسم را به عنوان يک ضمانتاجرای مدني ،برای اين حق قانون گذاری كند .خصوصاً آن
كه نظارت بر رعايت حقوق همسران و تقنین موادی مثمر ثمر در اين رابطه ،از وظايف مقام
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قانون گذاری به شمار ميرود(اسدی ،1131 ،ش ،14ص.)33

در راستای مطالب فوق پیشنهاد ميشود مقنن ،نهادهايي مانند نهاد «مشاوره خانوادگي»
را موظف كند تا بر اجرای حق قسم زوجه نظارت كنند .توضیح آن كه قانون گذار در فصل
دوم از قانون حمايت خانواده مصوب  ،1131نهاد « مشاوره خانوادگي» را پیش بیني كرده
است .طبق ماده  11اين قانون  ،1هدف از پیش بیني نهادهای مشاوره خانوادگي ،تحکیم مباني
خانواده ،سعي در صلح و سازش و جلوگیری از افزايش اختالفات خانوادگي و طالق است.
با توجه به ويژگيهای سازماني  1و اهدافي كه در پسِ پیش بیني چنین نهادهايي وجود دارد،
مي توان نظارت بر اجرای قسم زوجه را نیز در حیطه وظايف قانوني اين نهادها قرار داد؛
زيرا چنان كه بارها بر اين مطلب تأكید كرديم ،اجرای حق قسم با كیفیت خاص خود در
روابط زوجیتي ،سبب تحکیم كیان خانواده و جلوگیری از اختالفات خانوادگي و طالقهای
عاطفي و حقوقي خواهد شد .بنابراين حکمت تشريع حق قسم ،با اهداف پیش بیني نهادهای
مشاوره خانوادگي ،همسو و هماهنگ است.
در خاتمه بحث ،شايان ذكر است كه بايد ورود حقوق عمومي حتي نهادهايي مثل نهاد
مشاوره خانوادگي را در حريم خصوصي خانواده ،خصوصاً در مسائل مربوط به حق
قسم محدود به موارد ضروری نمايیم؛ زيراخانواده و به طور خاص ،حق قسم ،مبتني بر
استیناس و حسن معاشرت مي باشند و چه بسا ورود حقوق عمومي در اين حوزه ،موجب
تزلزل در روابط عاطفي زوجین و فروپاشي نهاد خانواده شود .لذا بايد از اين راهکار در
مواردی استفاده كرد كه زوج پس از موعظه ،گفتگو و نهي از منکر ،باز هم حاضر به
اجرای حق قسم زوجه نباشد.

1ـ ماده  11قانون حمايت خانواده مصوب  « : 1131به منظور تحکیم مباني خانواده و جلوگیری از افزايش
اختالفات خانوادگي و طالق و سعي در صلح و سازش ،قوه قضايیه موظف است ظرف سه سال از تاريخ
الزماالجرا شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاههای خانواده ايجاد كند ».
1ـ مواد  11تا  13قانون حمايت خانواده مصوب 1131
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2ـ لزوم جرمانگاری امتناع زوج از اجرای حق قسم زوجه در قوانین کیفری
مرور قوانین كیفری نشان ميدهد قانون گذار استنکاف زوج از اجرای حق قسم زوجه را
جرم انگاری نکرده است .حال آن كه فقهای امامیه معتقدند چنانچه الزام زوج ،به اجرای حق
قسم زوجه ،ممکن و مؤثر نباشد ،حاكم شرع مي تواند زوج را به صالحديد خود تعزير
كند(عاملي1411 ،هـ ،ج ،3ص 111؛ مکارم شیرازی1411 ،هـ ،ص.)113

در همین راستا اين سؤال مطرح ميشود كه با توجه به سکوت قانون گذار در اين زمینه ،آيا
مي توان با مراجعه به قوانین فقهي ،زوج مستنکف از اجرای حق قسم را تعزير كرد؟ به بیان
ديگر در صورت امتناع زوج از اجرای حق قسم زوجه ،قاضي ميتواند از اصل قانوني بودن
جرايم و مجازاتها عدول كرده و با مراجعه به منابع اسالمي ،زوج مستنکف را تعزير كند؟
در اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي  ،1به قاضي اجازه داده شده در موارد
سکوت ،نقص ،اجمال ،تعارض يا ابهام قانون ،با استخراج حک مِ قضیه ،از منابع معتبر
فقهي ،اقدام به صدور رأی كند؛ اما به نظر ميرسد در مواردی كه جرمانگاری توسط
قانون گذار صورت نگرفته است ،قاضي نمي تواند با استناد به منابع معتبر اسالمي يا
فتاوای مشهور فقهي ،شخصا به تعیین مجازات اقدام كند.
در بیان علت مطلب فوق بايد گفت وضع مجازات كیفری توسط قاضي ،در اين فرض با
اصولي چون اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها ،لزوم تفسیر مضیق قوانین
جزايي(اردبیلي ،1134 ،ص 111؛ زراعت ،1131 ،ص  )14و قاعده درأ(بجنوردی1411 ،هـ ،ج ،1ص )111

منافات خواهد داشت .به عالوه ماده  13قانون مجازات اسالمي مصوب  1131نیز تعزير
را مجازاتي دانسته است كه « به موجب قانون» ،در موارد ارتکاب محرمات شرعي يا نقض
مقررات حکومتي تعیین و اعمال ميگردد  .1لذا مي توان نتیجه گرفت كه اِعمال هرگونه
1ـ اصل  111قانون اساسى « :قاضى موظف است كوشش كند حکم هر دعوا را در قوان ین مدون بیا بد و اگر
نیابد ،با استناد به منابع معتبر اسالمى يا فتاواى معتبر حکم قضیه را صادر كند و نمى تواند به بهانه سکوت
يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانین مدون از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ».
2ـ ماده  13قانون مجازات اسالمي« :تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد ،قصاص يا ديه نیست و به
موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حکومتي تعیین و اعمال ميگردد  .نوع ،مقدار،
كیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق ،سقوط و ساير احکام تعزير بهموجب قانون تعیین ميشود .»....
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مجازات توسط قاضي ،لزوماً بايد به موجب قانون باشد.
مبتني بر مطالب فوق ،در پاسخ به سؤال مطروح بايد گفت تعزير زوجي كه از اجرای
قسم زوجه استنکاف ميكند ،منوط به جرمانگاری امتناع زوج از اجرای حق قسم است .لذا
قاضي كیفری نميتواند با استناد به منابع معتبر اسالمي ،در اين خصوص ،عنوان مجرمانه
جعل كند و به مجازات تعزيری زوج حکم دهد.
البته با توجه به جايگاه ويژه حق قسم در تحکیم بنیان نهاد خانواده ،عدم جرمانگاری
استنکاف زوج از اجرای حق قسم ،يک خأل قانوني جدی محسوب ميشود .لذا ضروری به
نظر ميرسد كه قانون گذار ،در راستای صیانت از كیان خانواده ،طبق متون اصیل فقهي،
استنکاف زوج از اجرای حق قسم را جرم انگاری كند .البته از آنجا كه فقه امامیه ،تعیین نوع
مجازات تعزيری را به صالحديد حاكم شرع واگذار كرده است ،انتظار ميرود مقنن با لحاظ
ويژگي های نهاد پر مهر خانواده و حکمت تشريع حق قسم ،مجازات تعزيری مناسبي را در
اين خصوص تعیین كند .در خاتمه بحث بايد گفت الزم است اعمال تضمینهای كیفری را
در حقوق خانواده ،خصوصاً در روابط زوجین ،منحصر به موارد خاص و ضروری كرد.
زيرا روابط اعضای خانواده ،بیش از آن كه مبتني بر قرارداد باشد ،مبتني بر مودت و
رحمت است و اعمال تضمینهای كیفری در حوزه خانواده ،غالباً زمینهساز متالشيشدن
اين نهاد مقدس مي گردد(توجهي ،1133 ،ش ،43ص.)113

3ـ لزوم پیش بیني امکان تقاضای طالق توسط زوجه در صورت امتناع
زوج از اجرای حق قسم
بررسيها نشان ميدهد از منظر فقها(خويي1411،هـ ،ج ،1ص  )131و حقوقدانان(صفايي و

امامي ،1131 ،ج ،1ص  ،)131امتناع زوج از اجرای حق قسم زوجه ،از مصاديق نشوز زوج
محسوب شده ،عامل مستقلي در جواز تقاضای طالق توسط زوجه به شمار ميرود؛ لذا
زوجه برای تقاضای طالق ،نیازی به اثبات عسر و حرج خود در دادگاه ندارد.
توضیح آن كه اگر زوج ،از ادای حقوق واجب زوجه از جمله اجرای حق قسم ،استنکاف
ورزد ،مرتکب نشوز شده اس ت .در همین راستا برخي از فقهای امامیه معتقدند طالق
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حاكم ،يکي از ضمانتاجراهای نشوز زوج محسوب ميشود .توضیح آن كه چنانچه زوج،
مرتکب نشوز شود و از اجرای حقوق واجب زوجه امتناع كند ،حاكم ،زوج را به ادای
حقوق واجب زوجه الزام مي كند .اگر الزام زوج به ادای حقوق واجب زوجه ،مؤثر واقع
نشود ،حاكم زوج را ملزم مي كند كه زوجه را طالق دهد .چنانچه زوج از انجام هر دو كار
امتناع كند ،يعني هم از ادای حقوق واجب زوجه سر باز زند و هم حاضر به طالق زوجه
نشود ،حاكم شرع مي تواند از باب «الحاكم ولي الممتنع» ،رأسا طالق زوجه را اجرا كرده،
وی را مطلقه كند(مرواريد1411 ،هـ ،ج ،13ص.)41

از اين جهت در راستای تضمین حق قسم زوجه ،ضروری مي كند قانون گذار طبق
متون اصیل فقهي و حقوقي ،اين حق را برای زوجه پیش بیني كند كه پس از اثبات امتناع
زوج از اجرای حق قسم ،بتواند از دادگاه تقاضای طالق كند؛ بدون آن كه الزم باشد عسر
و حرج خود را در دادگاه اثبات كند .چنان كه مقنن در ماده  1113قانون مدني ،همین
رويه را در مورد حق زوجه بر نفقه در پیش گرفته است و در صورت عدم امکان الزام
زوج به پرداخت نفقه و طالق زوجه ،به حاكم شرع اين مجوز را داده است كه رأسا طالق
زوجه را اجرا كند.
البته بايد توجه كرد كه راهکار طالق ،آخرين راهکاری است كه در حل و فصل
منازعات زوجات مورد استفاده قرار مي گیرد؛ لذا ضروری است اعمال ضمانتاجرای
طالق را توسط محاكم شرع در صورت امتناع زوج از ايفای حق قسم زوجه منحصر به
مواردی كنیم كه هیچ راه ديگری برای مقابله با زوج وجود نداشته باشد .خصوصاً آن كه
طالق موجب گسستن و جدايي زوجین و فروپاشي خانواده ميشود؛ حال آن كه قسم،
حقي است كه برای اُنس ،الفت و پیوستگي هر چه بیشتر زوجین تشريع شده است و با
هدف تحکیم مباني خانواده تشريع شده است.

یافتههای پژوهش
1ـ حکمت های تشريع حق قسم عبارتند از :استیناس و پیوستگي زوجین ،عدالت ،حسن
معاشرت ،آرامش و سکون زوجین ،پرهیز از آزار و اذيت ،پرهیز از وحشت و تنهايي و
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استمتاع زوجین از يکديگر .با توجه به حکمتهای حق قسم ،ابتالی زوجین به بیماری و يا
عیوب جنسي و حرمت مواقعه با زوجه مانع از وجوب اجرای حق قسم نخواهد بود.
 1ـ حق قسم با هدف تحقق امور عاطفي و معنوی بین زوجین تشريع شده است.
 1ـ حکمتهای تشريع حق قسم بین زوجین مشترک است؛ به گونهای كه با اجرای اين حق
هر دوی زوجین از فوايد آن بهره مند خواهند شد.
 4ـ با بررسي حکمتهای حق قسم درمي يابیم حق قسم تأثیر عمیقي بر استحکام كیان
خانواده مي گذارد؛ زيرا اجرای حق قسم با ضوابط خاص خود ،اساسي ترين اصول تحکیم
كیان خانواده را تأمین ميكند.
1ـ علي رغم جايگاه ويژه حق قسم در تحکیم كیان خانواده ،منابع تقنیني كشور دارای
خألهای جدی در بحث حق قسم هستند .لذا شايسته است قانون گذار مبتني بر فقه امامیه
به پیش بیني اين حق در حقوق خانواده مبادرت ورزد .پیش بیني نظارت حاكم بر اجرای
حق قسم ،جرم انگاری امتناع زوج از اجرای حق قسم ،و طالق حاكم از پیشنهادهايي است
كه در راستای تضمین حق قسم زوجه به فضای تقنیني كش ور ارائه ميشود.

جايگاه حق قسم در تحکيم کيان خانواده 33 

منابع
قرآن كريم
ابنفارس ،احمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقائیس اللغه1414 ،ه ،قم ،انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم ،چاپ اول
ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب1414 ،ه ،بیروت ،دار الفکر للطباعه و النشر و
التوزيع دار صادر ،چاپ سوم
اردبیلي ،محمدعلي ،حقوق جزای عمومي ،1134 ،تهران ،نشر میزان ،چاپ چهل و سوم
اسدى حلى ،احمد بن محمد ،المهذب البارع في شرح المختصر النافع1411 ،ه ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول
اسدی ،لیال سادات ،تجديد فراش در حصر عدالت ،1131 ،فصلنامه راهبردی زنان ،شماره
 ،14ص 111ـ111
امامي ،اسداهلل و سید حسین صفايي ،حقوق خانواده ،1131 ،تهران ،مؤسسه انتشارات و
چاپ دانشگاه تهران ،چاپ نهم

بحرانى ،حسین بن محمد آل عصفور ،األنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع (للفیض)،
بي تا ،قم ،مجمع البحوث العلمیه ،چاپ اول
پیوندی ،غالمرضا ،حکمتهای كیفر در نظام جزايي اسالم ،1131 ،نشريه حقوق اسالمي،
شماره  ،43ص 31ـ111
ترحینى عاملى ،سید محمد حسین ،الزبدة الفقهیه في شرح الروضه البهیه1411 ،هـ ،قم ،دار
الفقه للطباعه و النشر ،چاپ چهارم
توجهي ،عبدالعلي ،لزوم جرمانگاری نشوز زوج ،1133 ،مجله مطالعات راهبردی زنان،
شماره  ،43ص113ـ111
جوهرى ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ـ تاج اللغه و صحاح العربیه1411 ،ه ،بیروت،
انتشارات دار العلم للماليین ،چاپ اول
حسینى شیرازى ،سید صادق ،التعلیقات على شرائع اإلسالم1411 ،ه ،قم ،انتشارات
استقالل ،چاپ ششم

  32دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و دوم  /بهار و تابستان  / 6931شماره 11

حسینى واسطى زبیدى حنفى ،سید محمد مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس،
1414ه ،بیروت ،دار الفکر للطباعه و النشر و التوزيع ،چاپ اول
حقشناس ،سید جعفر،آسیبشناسي خانواده ،1133 ،تهران ،انتشارات رياست جمهوری
مركز امور زنان و خانواده ،چاپ اول
حلى ،حسن بن يوسف بن مطهر اسدى ،تذكرة الفقهاء (ط ـ الحديثه)1414 ،هـ ،قم ،مؤسسه
آل البیت علیهم السالم ،چاپ اول
ـــــــــــــ ،قواعد األحکام في معرفه الحالل و الحرام1411 ،ه ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول
ـــــــــــــ ،مختلف الشیعه في أحکام الشريعه1411 ،هـ ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ دوم
ـــــــــــــ ،إيضاح الفوايد في شرح مشکالت القواعد1131 ،ه ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان،
چاپ اول
جوادی آملي ،عبداهلل ،تفسیر تسنیم ،1131 ،قم ،مركز نشر اسراء ،چاپ دوم
ـــــــــــــ ،تفسیر تسنیم ،1133 ،قم ،مركز نشر اسراء ،چاپ پنجم و ششم
ـــــــــــــ ،تفسیر موضوعي قرآن كريم(جامعه در قرآن) ،1133 ،قم ،مركز نشر اسراء،
چاپ دوم
راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن1411 ،هـ ،سوريه ،دار العلم ـ الدار
الشامیه ،چاپ اول
زراعت ،عباس ،حقوق جزای عمومي ،1131 ،تهران ،ققنوس ،چاپ اول
طرابلسى ،قاضى ابن براج عبد العزيز ،المهذب (البن البراج)1411 ،هـ ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول
طباطبايى حائرى ،سید على بن محمد ،رياض المسائل (ط ـ الحديثه)1413 ،هـ ،قم ،مؤسسه
آل البیت علیهم السالم ،چاپ اول
طباطبايي ،سید محمدحسین ،المیزان في تفسیرالقرآن1411 ،هـ ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمي حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم
طريحى ،فخر الدين ،مجمع البحرين1411 ،هـ ،تهران ،كتابفروشى مرتضوى ،چاپ سوم

جايگاه حق قسم در تحکيم کيان خانواده 33 

طوسى ،محمد بن حسن ،المبسوط في فقه اإلمامیه1131 ،ه ،تهران ،المکتبه المرتضويه
إلحیاء اآلثار الجعفرية ،چاپ سوم

عاملى ،زينالدين بن على ،الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى ـ سلطان
العلماء)1411 ،ه ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم ،چاپ اول
ـــــــــــــ ،الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى ـ كالنتر)1411 ،ه ،قم،
كتابفروشى داورى ،چاپ اول
ـــــــــــــ ،مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم1411 ،ه ،قم ،مؤسسه المعارف
اإلسالمیه ،چاپ اول
فاضل هندى اصفهانى ،محمد بن حسن ،كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام1411 ،ه،
قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول
فراهیدى ،خلیل بن احمد ،كتاب العین1411 ،ه ،قم ،نشر هجرت ،چاپ دوم
قرشى ،سید على اكبر ،قاموس قرآن1411 ،ه ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ ششم
مرواريد ،علي اصغر ،ينابیع الفقهیه1411 ،هـ ،بیروت ،الدار االسالمیه
مصطفوى ،حسن ،التحقیق في كلمات القرآن الکريم1411 ،ه ،تهران ،مركز الکتاب للترجمة
و النشر ،چاپ اول
مقرى فیومى ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي ،بي تا ،قم،
منشورات دار الرضي ،چاپ اول
مکارم شیرازی ،ناصر ،تعزير و گستره آن 1411 ،هـ ،قم ،انتشارات مدرسة اإلمام علي بن
أبي طالب

 ،چاپ اول

ـــــــــــــ ،تفسیر نمونه ،1114 ،تهران ،دارالکتب االسالمیه ،چاپ اول
موسوى بجنوردى ،سید محمد بن حسن ،قواعد فقهیه1411 ،ه ،تهران ،مؤسسه عروج،
چاپ سوم
موسوى خويى ،سید ابوالقاسم ،منهاج الصالحین1411 ،ه ،قم ،نشر مدينه العلم ،چاپ بیست
و هشت
نجفى ،محمدحسن ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم1414 ،ه ،بیروت ،دار إحیاء
التراث العربي ،چاپ هفتم

