بررسی فقهی ـ حقوقی لزوم سکونت زوجین در منزل
مشترک

1

پوريا رضي

2

ميثم رامشي

3

چکیده
قانون مدنی حکم صریحی در مورد وظیفه شوهر در قبال سکونت در منزل مشترک ندارد؛ ولی عرف مسلم
آن را از لوازم حسن معاشرت با زن میداند .عالوه بر این ،با توجه به الزام قانونگذار به سکونت در منزل
مشترک در دوران عده رجعی ،به نظر میرسد رویه عملی جاری بین زوجین ،خالف این قاعده است و
زوجین پس از اجرای صیغه طالق از یکدیگر جدا میشوند و بهندرت ،موردی پیش میآید که یکجا
سکونت نمایند .حتی در نظر عرف ،سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغه طالق امری
مذموم تلقی میشود و در عمل ،امکان اجرای این حکم وجود ندارد .سؤال مورد بحث این است که در
صورت امتناع یکی از زوجین از سکونت در منزل مشترک ،چه در ایام نکاح و چه ایام عده طالق رجعی،
آیا در عمل امکان الزام آنها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ در خصوص ماهیت
سکونت زوجین در منزل مشترک ،گرچه سکونت مشترک مقتضای اطالق عقد میباشد و تراضی خالف آن
امکانپذیر است ،اما این سکونت در منزل مشترک به نوعی حق شوهر نیز محسوب میشود و یکی از
لوازم حسن معاشرت است و اسقاط آن بهتنهایی ممکن نیست و باید با تراضی زوج باشد.
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مقدمه
مهمترين اهداف نکاح ،حفظ نسب ،ارضای غريزه جنسي ،برخورداری از آرامش و داشتن
فرزندان صالح دانسته شده است(صفار ،1391 ،ص .)11برخي نيز معتقدند هدف اصلي نکاح،
تشکيل خانواده و در كنار يکديگر بودن است(محقق داماد ،1311 ،ص .)221سکونت زوجين در
منزل مشترک الزمه تحقق اين اهداف است .در ماده  1111ق.م آمده است« :زن بايد در
منزلي كه شوهر تعيين ميكند سکني نمايد ،مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده
باشد» .قانون مدني در باب وظيفه شوهر حکم صريحي در مورد سکونت در منزل مشترک
ندارد؛ ولي عرف مسلم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن ميداند؛ بنابراين بر مرد واجب
است كه برای همسر خود خانهای مناسب شأن زن تدارک ببيند و متقابالً بر زن واجب است
در منزلي كه شوهر فراهم ساخته سکونت نمايد(دياني ،1311 ،ص.)116

قوانين در خصوص ماهيت حقوقي سکونت زوجين در منزل مشترک نظر روشني
ندارند و حقوقدانان نيز در اين خصوص اختالف نظر دارند .نوشتاری نيز كه منحصراً به
بررسي اين موضوع و روشن نمودن اختالف نظرهای موجود در اين خصوص پرداخته
باشد ،تا كنون نگارش نشده و اگرچه در كتب مربوط به حقوق خانواده استادان به اين
موضوع توجه داشته اند ،اما اين بررسي بسيار كوتاه بوده و اختالف نظرات مطرح در
كتب مختلف حصول به يک نظر جامع و كامل را دشوار مينمايد .اين اختالف نظر در
آرای دادگاهها نيز مشاهده ميشود.

بیان مسأله
از مهمترين آثار نکاح ميتوان به لزوم سکونت زوجين در منزل مشترک اشاره كرد.
قانون گذار در موارد خاص مانند ايام عده طالق رجعي نيز از لزوم سکونت زوجين در
منزل مشترک بحث كرده اس ت؛ اما ادامه سکونت زوجين در منزل مشترک پس از انحالل
نکاح محدود به مواد مصرح قانوني است .آنچه در اين مقاله محل بحث ميباشد اين
موضوع است كه ماهيت سکونت زوجين در منزل مشترک در ايام نکاح و پس از انحالل
آن حق است يا حکم؟ و آيا با تراضي قابل اسقاط است؟
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مفهومشناسی مصطلحات
1ـ نکاح
نکاح يک عقد است« .عقد» در لغت ،به معنای گره زدن ،بستن و محکم كردن چيزی
است(معين ،1316 ،ص .)101نکاح از ريشه نَکَحَ  ،يَنکَحُ ،به معني ازدواج كردن و زن گرفتن
است و به معني وطي و عقد نيز آمده است(آذرنوش ،1391 ،ص .)111در اين كه اين لفظ
داللت بر وطي دارد يا عقد و يا مشترک لفظي ميان عقد و وطي است ،اختالف نظر وجود
دارد ،ولي مقتضای كالم لغويان استعمال لفظ نکاح در «وطي» است و مشهور آن است كه
اين واژه شرعاً به مفهوم «عقد» است(حلي1121 ،هـ ،ص.)113

نکاح يا همان ازدواج در قانون مدني ايران تعريف مشخصي ندارد و بعضي از استادان
حقوق در تعريف نکاح گفتهاند «نکاح عبارت است از رابطه حقوقي كه به وسيله عقد بين
زن و مرد حاصل ميشود و به آنها حق ميدهد كه از يکديگر تمتع جنسي ببرند»(محقق

داماد ،1311 ،ص . )22اشکالي بر اين تعريف وارد است كه تمتع جنسي جزء ماهيت نکاح
نيست و اگر نکاح فاقد اين مؤلفه باشد ،باز هم نکاح تحقق مييابد .به نظر ميرسد بتوان
نکاح را در اصطالح حقوقي اين گونه تعريف كرد كه نکاح قراردادی است كه به موجب آن
مرد و زن در زندگي با هم شريک و متحد شده ،خانوادهای تشکيل ميدهند.

2ـ طالق رجعی
يکي از عوامل انحالل نکاح ،طالق است كه مختص انحالل نکاح دايم است و به دو نوع
رجعي و بائن تقسيم ميشود .در طالق رجعي مادام كه عده منقضي نشده است ،شوهر هر
زمان كه بخواهد ميتواند رجوع كند .نفقه مطلقه رجعي در ايام عده مانند ايام زوجيت بر
عهده زوج ميباشد؛ بنابراين زوج مکلف است كه همچنان مسکن زوجه را به عنوان يکي از
مصاديق نفقه ،تأمين نمايد .پس از طالق رجعي نيز قانونگذار زوجين را به سکونت در
منزل مشترک تا مدت معيني الزام كرده است ،با اين هدف كه شايد دوباره مهر و عطوفتي
بين زوجين برقرار گردد و به نکاح رجوع نمايند(موسوی خميني1112 ،هـ ،ج ،2ص.)131
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3ـ سکونت
در زبان فارسي ،سکونت ،مفهومي دوگانه را به ذهن متبادر ميسازد؛ اقامت و آرامش؛
به عبارتي ،دستكم در زبان فارسي ساكن شدن عالوه بر مفهوم فيزيکي بازايستادن از
حركت ،معني آرامش پيدا كردن را نيز ميرساند .اصطالح «آرام و قرار» حاكي از قرابت
مفهومي دو جنبه سکونت است(معين ،1316 ،ص.)319

4ـ حق و حکم
حق در لغت به معني راست كردن سخن ،درست كردن وعده ،يقين كردن ،ثابت شدن،
غلبه كردن به حق ،موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند متعال است(دهخدا ،1319 ،ج،6

ص9112؛ عميد ،1369 ،ص .)301همچنين به معنای «ضد باطل ،عدل ،مال و ملک ،حظ و نصيب،
موجود ثابت ،امر مقضي ،حزم ،سزاوار» آمده است(لويس معلوف1311 ،هـ ،ص .)111حق به
معنای فقهي ،نوعي سلطه قراردادی است بر عين(مانند حق تحجير و رهن) يا بر انساني
ديگر(مانند قصاص و حضانت) يا بر امری اعتباری(مانند حق خيار در عقد)(زرقاء1120 ،هـ ،ج،1

ص19؛ جرجاني 1911 ،هـ ،ج ،1ص91؛ يزدی طباطبائي1311 ،هـ ،ص11؛ نائينى1111 ،هـ ،ص .)106در علم
حقوق نيز تعاريف متعددی از حق شده است كه به نظر حقوقدانان اين تعدد تعاريف،
ناشي از اختالفنظر درباره مبنا و منشأ حق است(كاتوزيان ،1313 ،ج ،1ص .)261برخي
معتقدند كه حق سلطهای است كه شخص در حدود قوانين بر ديگری پيدا ميكند و مورد
حمايت قانونگذار است .به تعبير برخي حقوقدانان ،حق مصلحتي است با ارزش مالي كه
قانون از آن حمايت ميكند(جعفری لنگرودی ،1316 ،ج ،1ص .)16بنا بر آنچه گفته شد ،ميتوان
گفت كه حق ،امتيازی است كه قانون برای يک شخص نسبت به شخصي ديگر يا يک شي،
قائل ميشود.
حکم نيز در لغت به معنای امر كردن ،فرمان دادن و دستور آمده است .پس حکم در لغت
به معنای قضا و منع است(جمعى از مؤلفان ،بيتا ،ج ،1ص .)31در اصطالح ،به صورتهای
مختلفي مورد تعريف قرار گرفته است .ازجمله گفته شده است« :خطاب الشرع المتعلق به
افعال المکلفين»(محقق داماد ،1313 ،ج ،1ص11ـ .)19حکم به معنای اخص كلمه؛ يعني آن دسته از
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مجعوالت شارع يا ماهيتهای اعتباری قانوني كه اراده فردی نميتواند برخالف آن واجد
اثر حقوقي و معتبر باشد .حکم در اصطالح فقه و اصول ،خطاب ذات اقدس باریتعالي به
مکلفان است كه به دو نوع تکليفي و وضعي تقسيم ميشود(روشن 1391 ،ص196ـ.)191

توصيف حکم بهعنوان قاعده آمره ،خروج قواعد حکمي از قلمرو ارادههای اشخاص و عدم
وراثت موقعيتهای ناشي از قانون(برادران ،1310 ،ص.)296

ادله لزوم سکونت زوجین در منزل مشترک
1ـ مبانی سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام نکاح
در اين قسمت به بررسي مباني فقهي و حقوقي سکونت زوجين در منزل مشترک در ايام
نکاح ميپردازيم:

الفـ مبانی فقهی و شرعی
مهمترين مبنای سکونت زوجين در منزل مشترک ،آيه  19سوره نساء است .خداوند
در اين آيه ميفرمايد «عاشروهن بالمعروف»؛ يعني با زنان خود حسن معاشرت در حدود
متعارف داشته باشيد .با در نظر گرفتن قاعده فقهي معاشرت به معروف و اين آيه
شريفه ،ميتوان به اين نتيجه رسيد كه زوجين مکلف به سکونت در منزل مشترک نيز
مي باشند؛ زيرا در عرف ،سکونت زوجين در منزل مشترک(سکونت مشترک) يکي از
لوازم حسن معاشرت محسوب ميشود(طباطبايي ،1310 ،ص .)111در اين صورت ،اگر مرد
منزل مناسب تدارک ديد و زن از سکونت در آن امتناع ورزيد ،نشوز زن و تخلف از
وظيفه زناشويي درباره او صادق است(مرواريد1102 ،هـ ،ص .)111عالوه بر اين ،در روايات
متعددی بر لزوم سکونت زوجين در منزل مشترک تأكيد شده است 1كه جهت پرهيز از
اطاله كالم ،به توضيحات مذكور اكتفا ميشود.

1ـ برای نمونه ر.ک :صدوق1113 ،هـ ،ج ،1ص6
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بـ مبانی قانونی
در قانون قانون مدني ،موادی وجود دارد كه به مسکن و سکونت مشترک زوجين اشاره
دارد؛ از جمله مواد  2،1103 1،1001و ماده  .1101قانونگذار در ماده  1101ق.م مقرر
ميدارد« :نفقه عبارت است از همه نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل
مسکن .»... ،در اين ماده نيز هرچند بهصراحت صحبت از سکونت مشترک نيست ،اما عرفاً
مرد همسرش را در همان منزلي سکونت ميدهد كه خود نيز در آنجا سکونت دارد و كمتر
موردی پيش ميآيد كه جدا از يکديگر زندگي كنند .مطابق ماده  1111ق.م نيز «زن بايد در
منزلي كه شوهرش تعيين ميكند ،سکني نمايد؛ مگر اين كه اختيار تعيين منزل به زن داده
شده باشد» .هرچند در اين ماده اشاره نشده كه اين منزل لزوماً همان منزلي است كه زوج
در آن سکونت دارد ،اما با در نظر گرفتن ماده  1111اين قانون 3متوجه خواهيم شد كه اين
منزل ،همان منزلي است كه زوج در آن سکونت دارد.

2ـ مبانی سکونت زوجین در منزل مشترک پس از انحالل نکاح
سکونت زوجين در منزل مشترک ،صرفا محدود به دوران زناشويي نميشود و در
مواردی قانونگذار زوجين را ملکف كرده است پس از انحالل نکاح نيز تا مدتي به سکونت
خود در منزل مشترک ادامه دهند.

1ـ مطابق ماده  1001ق.م« ،اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است .»...در اين ماده صراحتاً
اقامتگاه زوجه را همان اقامتگاه زوج ميداند؛ و بيانگر اين است كه محل اقامت آنها مشترک است.
2ـ ماده  1103ق.م نيز مقرر ميدارد « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند» .در اين ماده
صراحتاً لفظ سکونت مشترک بکار برده نشده است؛ اما ازآنجا كه سکونت مشترک يکي از لوازم حسن
معاشرت محسوب ميشود؛ عمل به آن نيز الزم است.
3ـ كه مقرر داشته « اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني ،مالي و شرافتي برای
زن باشد ،زن مي تواند مسکن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ،محکمه حکم
بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادا م كه زن در بازگشتن به منزل معذور است ،نفقه بر عهده شوهر
خواهد بود».

بررسي فقهي ـ حقوقي لزوم سکونت زوجين در منزل مشترک 66 

الفـ مبانی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعی
برخي از آيات قرآن به صراحت به لزوم سکونت زوجين در منزل مشترک در ايام عده
طالق رجعي تأكيد كردهاند .خداوند در آيه  221سوره بقره 1به نفقه زوجه در ايام عده
اشاره كرده است .مسکن يکي از مصاديق نفقه است؛ اما اين نفقه مخصوص مطلقه رجعي
است؛ برای اين كه او همانند زوجه حقيقي است و در نتيجه حقوق و تکاليف زوجه بر او بار
ميشود؛ سکونت در منزلي كه زوج تعيين ميكند و عدم خروج بدون اذن او ،يکي از اين
تکاليف است(مکارم شيرازی ،1313 ،ص .)191همچنين ،خداوند در آيه  6سوره طالق 2نيز به
نحو صريح به لزوم سکونت زوجه در منزل زوج در ايام عده طالق رجعي اشاره كرده
است.
مطابق تبصره  1قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  ،1311مطلقه رجعي
مکلف بود در ايام عده در منزل مشترک سکونت داشته باشد .اگرچه اين قانون نسخ شده
است ،اما ماده  31قانون حمايت خانواده مصوب  1391حکمي مشابه حکم تبصره مذكور
دارد .3ماده  1109قانون مدني نيز مقرر ميدارد «نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده به عهده

1ـ وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَه قُرُوءٍ وَ ال یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَْرْاامِهِنَّ ِِنْ ُُنَّ یُْْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الََْْْ ِِ
ا لْآخِرِ وَ بُعُْلَتُهُنَّ أَاَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ ِِنْ أَْرادُوا ِِصْالااً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلََْهِنَّ بِالْمَعْرُوِِ وَ لِلرجااِِ عَلََْهِنَّ دَْرَاَه وَ اللَّهُ
عَزِیزٌ اَکَِمٌ.
2ـ اسْکِنُْهُنَّ مِنْ اََْثُ سَکَنتُم مِّن وُاْدُُِمْ وَ لَ ا تُضَاْرُّوهُنَّ لِتُضََِّقُْا عَلََْهِنَّ وَ ِِن ُُنَّ اوالتِ اَمْلٍ فَأَنفِقُْا عَلََْهِنَّ اَتَّی یَضَعْنَ
اَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَْرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُْهُنَّ أُاُْْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بََْنَکُم بِمَعْرُوٍِ وَ ِِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضُُِ لَهُ أُخْرَی.
3ـ مطابق اين ماده « در طالق رجعي ،صيغه طالق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه
مي شود ،ولي ثبت طالق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر اسکان زوجه مطلقه در منزل
مشترک تا پايان عده مي باشد ،مگر اينکه زن رضايت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع ،صورت
جلسه طالق ابطال و در صورت عدم رجوع صورت جلسه تکميل و طالق ثبت ميشود .صورت جلسه
تکميلي به امضای سردفتر ،زوجين يا نماينده آنان و دو شاهد طالق ميرسد .در صورت درخواست زوجه
گواهي اجرای صيغه طالق و عدم رجوع زوج ،به وی اعطا ميشود» .در اين ماده قانونگذار به سکونت
زوجه در منزل مشترک در ايام عده اشاره كرده است و گواهي كتبي آن را برای ثبت طالق الزامي ميداند،
مگر اين كه زوجه رضايت به ثبت داشته باشد.
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شوهر است؛ مگر اين كه طالق در حال نشوز واقع شده باشد .»...در ماده  1101ق.م يکي از
مصاديق نفقه ،مسکن است هر چند نميتوان از اين ماده به تنهايي سکونت مشترک را
استنباط كرد؛ اما همانطور كه قبالً گفته شد ،معموالً مسکني كه زوج فراهم ميكند ،همان
منزلي است كه خودش در آن سکونت دارد و زوجه نيز برای اين كه استحقاق دريافت نفقه
داشته باشد ،بايد از همسر خود تمکين نمايد و حق شوهر را رعايت نمايد؛ ازجمله اين كه
بدون رضايت او از منزل خارج نشود ،همانطور كه در ايام زوجيت نيز موظف به رعايت
آن بود.
بـ سکونت زوجین در منزل مشترک در طالق قضایی
طالق توسط قاضي بدون دخالت زوج ،در اصطالح طالق قضايي است؛ زماني كه
متقاضي طالق زوجه است و دادگاه به موضوع رسيدگي و حکم طالق صادر ميكند؛ يعني
رسيدگي و تصميم دادگاه تنها مربوط به اجازه ثبت طالق نيست ،بلکه در ماهيت امر وارد
رسيدگي ميشود و با احراز ذيحق بودن و موجه بودن درخواست زن ،شوهر را محکوم و
ملزم به انجام طالق ميكند و در صورت امتناع ،خود ،طالق را واقع ميسازد ،حال بايد به
بررسي اين مسأله پرداخت كه ماهيت اين طالق چيست؟ رجعي است يا بائن ،يا بايد برای
آن ماهيت خاصي در نظر گرفت؟ پس از بررسي اين موضوع ،به اين مسأله خواهيم پرداخت
كه سکونت در منزل مشترک در ايام عده در طالق قضايي موضوعيت دارد يا طريقيت؟ قبالً
گفته شد سکونت زوجين در منزل مشترک در ايام عده اختصاص به موردی دارد كه طالق
رجعي باشد ،حال چنانچه طالق قضايي را از نوع رجعي بدانيم سکونت مشترک الزم
ميآيد؛ در غير اين صورت و در صورت بائن تلقي كردن طالق ،سکونت مشترک زوجين
در ايام عده موضوعيت نخواهد داشت.
در پاسخ به ماهيت طالق قضايي ،ميان فقها و حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد؛
برخي بر اين عقيدهاند كه طالق قضايي(طالق به درخواست زوجه از طرف حاكم) ،رجعي
است و استدالل ميكنند كه «اصل در طالق ،رجعي بودن است و بائن بودن نياز به دليل
دارد»(كشوری ،1313،ص111؛ فقيه ،1319 ،ص121؛ مهرپور ،1311 ،ص .)32در مقابل ،برخي ديگر از
حقوقدانان بر اين عقيدهاند كه طالق قضايي بائن است و رجعي دانستن آن را امری غير
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عقاليي و لغو ميدانند كه با فلسفه طالق قضايي ناسازگار است(امامي ،1316 ،ج ،1ص61ـ66؛

روشن و مظفری ،1311 ،ص .)210از فقهای معاصر ظاهراً تنها كسي كه به بائن بودن طالق به
حکم حاكم فتوی داده است ،مرحوم آيتاهلل العظمي خويي است كه ميفرمايد «ظاهر اين
است كه اين طالق(طالق به حکم حاكم) بائن است و جايز نيست برای زوج كه در اثنای
عده رجوع كند»(موسوی خويي1110 ،هـ ه ،ج ،2ص301ـ.)302

عليرغم اختالف نظری كه در اين زمينه وجود دارد ،به نظر ميرسد طالق قضايي دارای
ماهيت مخصوص به خود است؛ بهگونهای كه نه ميتوان آن را بهطور قطع رجعي دانست و
نه بائن؛ بلکه با توجه به ويژگيهای اين نوع طالق ،بايد قالب خاصي برای آن در نظر گرفت.
بهويژه كه احکام طالق در اسالم امضايي است نه تأسيسي(روشن و مظفری ،1311 ،ص.)211

منظور از «در حکم بائن بودن طالق قضايي» اين است كه در مدت عده شوهر حق رجوع
نداشته باشد ،مگر با احراز مرتفع شدن علت طالق توسط دادگاه؛ زيرا اگر مرد بتواند در
طالق قضايي نيز به اراده خود رجوع كند ،فلسفه وجودی طالق قضايي زير سؤال ميرود.
از سوی ديگر ،مزيت اين نظر آن است كه رجوع در اختيار دادگاه قرار ميگيرد؛ يعني
درصورتيكه دادگاه تشخيص دهد علت طالق قضايي در مدت عده مرتفع شده است ،در
صورت درخواست مرد به او اجازه داده ميشود كه رجوع كند و از انحالل بيمورد نهاد
خانواده جلوگيری شود؛ عالوه بر اين در زمان عده به زوجه نفقه و ارث تعلق
ميگيرد(روشن ،1391 ،ص211؛ كشوری ،1313 ،ص 161ـ .)160پذيرش اين ديدگاه نهتنها با اصول
و انصاف سازگار است ،ايرادات نظرات ديگر را ندارد و متضمن حفظ نهاد خانواده نيز
ميباشد؛ زيرا از يکسو با مرتفع شدن علت طالق ميتوان از انحالل بيمورد نهاد خانواده
و آثار سوء آن جلوگيری كرد و از سوی ديگر راه سوءاستفاده احتمالي مردان از حق
رجوع را ميبندد(روشن و مظفری ،1311 ،ص.)212

با توجه به اختالف نظری كه در خصوص ماهيت طالق قضايي ميان فقها و حقوقدانان
وجود دارد ،چنانچه قائل به رجعي بودن طالق قضايي باشيم ،تکليف مربوط به سکونت در
منزل مشترک در ايام عده موضوعيت خواهد داشت و زن در اين مدت از حق نفقه و سکني
برخوردار خواهد بود و تمامي تکاليف مطلقه رجعي در مورد او صادق خواهد بود؛ اما در
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صورت بائن دانستن طالق قضايي ،تکليف مربوط به سکونت مشترک موضوعيت نخواهد
داشت و زوجين حق خواهند داشت آزادانه هركجا كه ميخواهند زندگي كنند؛ ضمن اين كه
زوجه در اين ايام حق دريافت نفقه نيز نخواهد داشت؛ مگر اين كه حامله باشد و اين مطابق
با عدل و انصاف نيست؛ زيرا زن بعد از طالق در تأمين مخارج زندگي و پيدا كردن محلي
برای سکونت دچار مشقت ميشود ،كما اين كه در مدت عده حق ازدواج مجدد نيز ندارد و
بايد صبر كند تا مدت تمام شود؛ بنابراين بائن دانستن چنين طالقي بهصورت مطلق عادالنه
نميباشد.

شرایط و ضمانت اجرای اختیار تعیین مسکن
در اين قسمت ابتدا به بررسي شرايطي كه در صورت وجود ،زوجين مکلف به سکونت
در منزل مشترک ميباشند ،خواهيم پرداخت و سپس ضمانت اجرای رعايت اين تکليف
مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

1ـ شرایط سکونت در منزل مشترک
برای اين كه زوجين در منزل مشترک سکونت داشته باشند ،شرايطي الزم است و
چنين نيست كه آنها به صورت مطلق مکلف به انجام آن باشند.

الفـ متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه
فقها معتقدند شوهر بايد مسکن مناسب در شأن زن و متعارف محل زندگي او تهيه كند و
درصورتيكه منزل مسکوني موافق شأن زوجه باشد ،متابعت در مسکن بر او الزم است؛
در غير اينصورت اگر منزل موافق شأن زن نباشد ،وی ميتواند تمکين نکند و ناشزه
محسوب نميشود(نجفي1101 ،هـ ،ج ،32ص312؛ طباطبايي حائری1111 ،هـ ،ج ،12ص .)310امام خميني
در اين خصوص ميفرمايد«زن استحقاق دارد كه شوهر او را در خانهای كه بهحسب
عادت ،اليق امثال اوست ،سکونت دهد و بايد خانه مرافقي كه احتياج به آنها دارد ،داشته
باشد»(موسوی خميني 1112 ،هـ ،ص .)163در نظام حقوقي ايران نيز مطابق ماده  1101ق.م«نفقه
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عبارت است از همه نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن .»...اين ماده مسکن را يکي
از مصاديق نفقه تلقي ميكند؛ در نتيجه در انتخاب مسکن ،زوج بايد شأن و مرتبه اجتماعي
زن را در نظر بگيرد .از طرفي ،اصل حسن معاشرت كه در ماده  1103ق.م نيز متجلي
است ،بر متناسب بودن مسکن با شؤون زوجه تأكيد ميكند.

بـ فقدان شرط خالف سکونت مشترک
فقها معتقدند زوجين ميتوانند هر شرطي را كه خالف مقتضای عقد نکاح نباشد ،در ضمن
عقد نکاح قيد كنند(مکي عاملي1911 ،م ،ص .)311ماده  1119ق.م نيز مقرر داشته طرفين
مي توانند هر شرطي را كه خالف مقتضای عقد نباشد ،در ضمن عقد بياورند .بنابراين،
هرگاه در ضمن عقد ازدواج يا عقد خارج الزم ديگر شرط شده باشد كه محل سکونت زن
جدای از مرد باشد و مرد اين شرط را پذيرفته باشد ،در ايام زوجيت ،محل اقامت زن و
مرد مشترک نيست و مستقل از يکديگر خواهد بود و ماده  1111قانون مدني نيز اين
موضوع را تأييد كرده است.

جـ فقدان خوف ضرر بدنی ،مالی و شرافتی
حق اوليه برای انتخاب محل سکونت مشترک ،با زوج است؛ اما اين حق نبايد موجب
ضرر برای زوجه باشد؛ بنابراين قانون درصورتيكه ضرری متوجه زن باشد ،از وی حمايت
كرده و محل سکونت وی را جدا خواهد نمود(ماده  1111ق.م) .برخي از حقوقدانان معتقدند
«در صورتيكه سکونت در خانه مشترک موجب ضرر و زيان زوجه باشد ،در اين صورت
بهموجب قاعده الضرر زن ميتواند در آن منزل سکونت نداشته باشد»(محقق داماد،1311 ،
ص.)311

در صورتي كه شرايط سکونت در منزل مشترک جمع باشد ،زن و شوهر مکلف به
سکونت در منزل مشترک هستند؛ چه در ايام نکاح و چه در ايام عده رجعي .به نظر ميرسد
در اين مورد تفاوتي بين اين كه زوجين در ايام عده باشند يا زوجيت وجود نداشته باشد
و درصورتيكه سکونت آنها در منزل مشترک منجر به ضرر و زيان آنها شود بهتر
است اين تکليف از آنها ساقط شود.

  66دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و دوم  /پاييز و زمستان  / 6936شماره 66

2ـ ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک
تکليف مربوط به سکونت در منزل مشترک به وسايل گوناگون از طرف قانونگذار
تضمين شده است؛ ازجمله اين كه به حکم قاعده ،زني كه حاضر به سکونت در خانه
شوهر نيست ،يا مردی كه زن خود را نميپذيرد ،ممکن است بهطور مستقيم و بهاجبار
ناگزير از انجام آن شود؛ ولي جنبه شخصي بودن اين تکليف مانع از آن است كه خواهان
اجبار بتواند از اجبار مستقيم نتيجه مطلوب را بگيرد(كاتوزيان ،1311 ،ص .)190با اين كه تنها
ضمانت اجرايي كه برای عدم تمکين زن به سکونت در منزل مشترک در قانون مدني به
آن تصريح شده ،همان عدم استحقاق نفقه است ،با اين وجود ،رويه عملي دادگاهها چنين
استوار شده است كه دعوای الزام به تمکين را ميپذيرند و زوجه را محکوم به تمکين
مينمايند؛ عده ای در مخالفت با امکان طرح دعوی تمکين معتقدند ،دعوی الزام زوجه غير
متمکن از ادای وظايف زوجيت ،قابل طرح در دادگاه نيست؛ اين عده اجرای حکم مزبور را
خالف شأن و منزلت انساني دانسته و موجب جريحهدار نمودن احساسات عمومي تلقي
1

كردهاند .

از ديگر ضمانتاجراهای سکونت زوجه در منزل مشترک اين است كه زني كه از ايفای
اين وظيفه امتناع ميكند ،حقي بر نفقه ندارد(امامي ،1311 ،ج ،1ص2)113؛ يعني شوهر ميتواند
در برابر تخلف زن ،از دادن مخارج زندگي او امتناع كند(كاتوزيان ،1311 ،ص .)191عالوه بر
تمام ضمانت اجراهای ويژه اين تکليف ،زن يا شوهری كه به تعهد خويش در باب سکونت
مشترک با همسر عمل نکرده باشد ،بر طبق قواعد عمومي مسؤوليت مدني ،ممکن است به
جبران خسارت(مادی يا معنوی) ناشي از تقصير خويش محکوم شود .همين قاعده در
مورد ساير تکاليف ،ازجمله حسن معاشرت و معاضدت نيز جاری است.

ــــــــــــــــــــ

1ـ طوسي1101 ،هـ ،ص 111به نقل از :دياني ،1313 ،ص12
2ـ جهت مطالعه اين حکم در فقه ر.ک :مفيد 1113 ،هـ ،ص 103به بعد
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ماهیت حقوقی سکونت زوجین در منزل مشترک
آيا زوجين ميتوانند توافق نمايند كه بهصورت مستقل از يکديگر زندگي كنند يا خير؛ و
آيا ماهيت سکونت در ايام زوجيت با ايام نکاح متفاوت است .ابتدا به منظور شناخت بهتر
ماهيت آن ،به بررسي مفهوم حق و حکم پرداخته ميشود ،سپس ماهيت سکونت را در
ايام نکاح و در ادامه ماهيت آن در ايام عده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

1ـ حق یا تکلیف بودن بودن سکونت در منزل مشترک
در اين قسمت پس از بيان تعريفي از حق و تکليف و ذكر اوصاف آن ،در خصوص
حق يا تکليف بودن سکونت زوجين در منزل مشترک توضيحاتي ارائه داده ميشود:

الفـ اوصاف حق
در خصوص اوصاف حق ،ديدگاههای گوناگون مطرح شده است .مشهور فقهای اماميه
برای حق در مقايسه با حکم دو ويژگي را برشمردهاند1 :ـ اسقاط پذيری حق 2ـ نقل
پذيری حق(خوانساری1121 ،هـ ،ج ،1ص )101برخي نيز ويژگي سومي را با عنوان امکان تعهد
به سلب حق نيز اضافه كردهاند(مکي عاملي1991 ،م ،جلد  ،3ص .)193اسقاطپذيری حق از
مسلمات فقهي بوده ،مورد اتفاق فقهای متقدم و متأخر است و ترديد در آن سزاوار نيست
و مشهور فقها در باره اسقاط حق اعتقاد دارند كه از جمله ايقاعات

است(محقق داماد،1311،

ج ،2ص .)211بنابراين ،يکي از گزارههای كلي كه در تبيين و توصيف حق ميتوان اظهار
كرد ،اين است كه حق به طور مطلق قابل اسقاط است .يعني قاعده كلي در باب حق اين
است كه هر آنچه عنوان حق بر آن صادق باشد ،قابل اسقاط است و قابليت نقل دارد و
مقصود از نقل اين است كه صاحب حق ميتواند حق خود را به ديگری منتقل كند؛ اعم از
اين كه اين نقل حق ،معوض باشد يا مجاني ،بيع باشد يا صلح و يا عقود ديگر(فروغي،
 ،1391ص.)9
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بـ اوصاف حکم
قاعده آمره ،ازجمله ويژگيهايي است كه برای حکم بيان شده است و اولين مفهومي
است كه در مقايسه بين حق و حکم به ذهن متبادر ميشود و منظور از قواعد آمره(امری
ـ الزامي) آن دسته از قواعد قانون است كه اشخاص نميتوانند در توافقات خود برای
تشکيل عقود و معامالت از آن عدول نمايند يا در رفتار اجتماعي خود ،آنها را ناديده
انگارند؛ زيرا «جهات و مبنای قانون بهاندازهای در نظر قانونگذار مهم است كه به اشخاص
اجازه نميدهد برخالف آن تراضي نمايند»(كاتوزيان ،1311 ،ص )111پس در اين موارد
«هدف از وضع قانون ايجاد قاعده تخلفناپذير است»(همو ،1391 ،ج ،1ص .)119از اين بحث
دانسته ميشود كه قواعد امری بهطور مطلق ايجاد الزام ميكنند؛ مانند قواعد ناظر بر
تکاليف زوجين و ...برخالف قواعد تفسيری كه ايجاد الزام نميكند(برادران ،1310 ،ص.)291

بنابراين ،ميتوان گفت ماده  31ق.ح.خ كه در مورد تکليف زوجه به سکونت در منزل
مشترک است ،امری الزامي است؛ همانطور كه از تبصره  1قانون منسوخ اصالح مقررات
مربوط به طالق نيز ميتوان همين طور استنباط كرد.
حال اين سؤال مطرح است كه مصلحت آحاد جامعه اقتضا ميكند كه زوجين در منزل
مشترک سکونت داشته باشند يا مصلحت شخصي آنها؟ در پاسخ بايد گفت نهاد خانواده
نهادی است كه عالوه بر مصالح زوجين ،مصالح افراد ديگری نيز در آن مطرح ميشود؛
ازجمله سکونت در منزل مشترک كه به مصلحت فرزندان نيز هست و اين يک امر بديهي
است .از طرف ديگر اين موضوع به نفع آحاد جامعه نيز خواهد بود؛ زيرا از فساد و بيبندوباری
جلوگيری ميكند يا حداقل آن را كاهش ميدهد؛ بهعبارت ديگر ،فساد در ميان زنان و
مردان متأهلي كه جدا از يکديگر سکونت داشته باشند ،بيشتر خواهد بود و در نتيجه بايد
گفت سکونت زوجين در منزل مشترک امری است كه مصالح اجتماعي اقتضا ميكند و به
نفع اجتماع است كه آنها اين تکليف را رعايت كنند .بنابراين ،سکونت زوجين در منزل
مشترک ،از قواعد مربوط به نظم عمومي است .لذا به نظر ميرسد در ايام عده با توجه به
ماده  31ق.ح.خ و تبصره  1قانون اصالح مقررات مربوط به طالق كه ثبت طالق را منوط به
ارائه گواهي كتبي اسکان مطلقه رجعي در ايام عده ميداند ،سکونت زوجين در منزل مشتـرک
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الزامي است و توافق خالف آن معتبر نيست؛ در نتيجه يک قاعده الزامي است.

2ـ بررسی ماهیت سکونت مشترک زوجین در ایام نکاح و عده
در صورتي كه سکونت در منزل مشترک حکم باشد ،زوجين حق ندارند خالف آن را
توافق نمايند؛ اما در صورتي كه آن را حق بدانيم ،توافق خالف آن امکانپذير خواهد بود.

الفـ ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح
آيا سکونت مشترک جزء توابع عرفي عقد نکاح ميباشد؟ آيا سکونت در منزل مشترک
اقتضای ذات عقد نکاح است يا اقتضای اطالق عقد؟ آيا سکونت مصداقي از نفقه است و
در نتيجه حق زوجه است كه بتواند آن را اسقاط كند يا اين كه حق زوج بوده ،نوعي از
تمکين است؟
ـ نتايج عرفي حاصل از عقد نکاح :ماده  220ق.م 1مقرر داشته است در صورتيكه
متعاملين در عقد تصريح به اجرا و انجام چيزی كرده باشند ،متعهد به انجام آن خواهند
بود و در صورتيكه موضوعي به موجب قانون يا عرف جزء توابع عرفي عقدی باشد و
طرفين خالف آن را شرط نکرده باشند ،ملزم به انجام آن نيز خواهند بود .در ماده 221
ق.م نيز بيان شده «متعارف بودن امری در عرف و عادت ،به طوریكه عقد بدون تصريح
هم منصرف به آن باشد ،بهمنزله ذكر در عقد است» .ميتوان گفت سکونت مشترک يکي از
لوازم عرفي حسن معاشرت محسوب ميشود .لوازم در عرف به معنای رسم و رسوم
است(بندر ريگي ،1311 ،ص .)311زن و شوهر اغلب پس از ازدواج در يک منزل سکونت دارند و
به ندرت ديده ميشود كه جدا از يکديگر زندگي كنند؛ در واقع اين موضوع به صورت يک
رسم و عادت درآمده است و امری متعارف در عرف و عادت محسوب ميشود؛ به گونهای
كه الزم نيست در ضمن عقد نکاح شرط شود زوجين بايد در منزل مشترک سکونت داشته
باشند؛ مطابق اين موارد ،حتي اگر در ضمن عقد نکاح شرط نشده باشد كه زوجين بايد در

1ـ « عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چيزی كه در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلکه متعاملين به
كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند».
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منزل مشترک سکونت داشته باشند ،بازهم مکلف به انجام آن خواهند بود؛ زيرا سکونت در
منزل مشترک امری متعارف است و متعارف بودن امری در عرف و عادت به منزله ذكر در
عقد است .با اين همه ،از آنجا كه ماده  220ق.م ،يک قاعده تکميلي است و جزء قواعد آمره
محسوب نميشود و همچنين سکونت زوجين در منزل مشترک يکي از رسوم ،عادات و امور
عرفي محسوب ميشود ،ميتوان خالف آن را شرط كرد؛ بنابراين زوجين ميتوانند توافق
كنند در منزلي مستقل سکونت داشته باشند .هرچند عقد نکاح با توجه به حساسيت ويژه آن،
مقررات خاص خود را دارد ،هر جا كه قانونگذار قواعد عمومي قراردادها را در مورد عقد
نکاح جاری ندانسته صراحتاً آن را بيان كرده است؛ در نتيجه ازآنجا كه خالف ماده  220ق.م
تصريح نشده است ،مفاد آن در مورد عقد نکاح نيز الزماالجراست.
ـ شرط خالف مقتضای عقد نکاح :ماده  1119ق.م مقرر ميدارد «طرفين عقد ازدواج
ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ،در ضمن عقد ازدواج يا عقد
الزم ديگر بنمايد  .»...فقها معتقدند مقتضای ذات هر عقد نتيجه و اثر مستقيمي است كه
طرفين به قصد حصول آن ،عقد را منعقد ميكنند و شرط خالف آن ،باطل است؛ مانند شرط
عدم رابطه جنسي زوجين در نکاح(حسيني مراغهای1111 ،هـ ،ص .)211برخي از حقوقدانان در
تعريف مقتضای عقد بيان داشتهاند «موضوع اصلي است كه عقد به خاطر ايجاد آن واقع
ميشود و به خواست طرفين يا احکام مترتب بر آن ،الزمه ماهيت عقد است»(كاتوزيان،1313 ،

ج ،3ص .)112اما مقتضای اطالق عقد به هر امری گفته ميشود كه شارع آن را بر عقد از اين
جهت كه عقد است ،مترتب نموده و آن را اقتضا كننده عقد قرار داده است؛ هرچند بدون
جعل شارع نيز امکان تحقق آن وجود داشته است؛ لذا هيچ مانعي ندارد كه برخالف آن
شرط شود .به بيان سادهتر ،مقتضای ذات عقد موضوع اصلي و اثری است كه اگر از عقد
گرفته شود ،جوهر و مفاد آنچه مورد تراضي است ،از بين ميرود و اين مقتضا بستگي به
نوع عقد دارد .هر عقدی مقتضای خاص خود را دارد؛ به عنوان مثال ،مقتضای عقد بيع،
انتقال مالکيت و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است .حقوقدانان در مبطل بودن اين
شرط و چرايي و چگونگي آن اختالفاتي دارند؛ اما به طور كلي توجيه شان اين است كه
طرفين عقد با آوردن اين شرط ،در حقيقت مفادی را كه قبال درعقد تراضي كرده بودند ،نفي
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ميكنند و به دو انشای متضاد بر ميگردد .به عنوان مثال ،اگر در عقد نکاح شرط شود كه
طرفين هيچ گاه رابطه جنسي با هم نداشته باشند ،اين شرط با انشا در عقد منافات دارد و
انشای عقد را باطل ميكند و اين تضاد موجب بطالن عقد ميشود .در مقابل مقتضای ذات
عقد ،مقتضای اطالق عقد قرار دارد كه عبارت است از آثار معمولي عقد كه عقد بدون ذكر
امری از متعاملين ،سبب حصول آن اثر ميشود و شرط بر خالف مقتضای اطالق عقد
صحيح ميباشد .مثال در ضمن عقد بيع شرط شود كه مشتری برای مدت معيني حق انتقال
مبيع را نداشته باشد(افتخاری ،1312 ،ص .)223از مصاديق مقتضای اطالق عقد در نکاح ميتوان
به مهر و نفقه اشاره كرد؛ زيرا زوجين ميتوانند نکاح بودن مهر(مفوضه البضع) منعقد كنند
و عدم ذكر آن موجب بطالن نکاح ميشود(ناييني1111 ،هـ ،ص.)302

در خصوص اين كه سکونت در منزل مشترک مقتضای ذات عقد نکاح است يا مقتضای
اطالق آن ،اختالف نظر وجود وجود دارد .برخي هدف از نکاح را تمتع جنسي ميدانند(امامي،

 ،1391ج ،1ص )261و معتقدند متابعت زن در سکونت از شوهر مقتضای اطالق عقد ميباشد و
بدين جهت شوهر ميتواند اختيار سکني را به زن خود بدهد(همانجا) .برخي ديگر معتقدند
نکاح عقدی است كه بهموجب آن زن و مرد بهمنظور تشکيل خانواده و شركت در زندگي
باهم متحد ميشوند(كاتوزيان ،1311 ،ص )19و لذا سکونت در منزل مشترک نيز به نوعي
شركت در زندگي و اتحاد محسوب شده ،مقتضای عقد نکاح ميباشد .گروهي ديگر معتقدند
نکاح رابطهای است حقوقي -عاطفي كه به وسيله عقد بين زن و مرد حاصل ميگردد و به
آنها حق ميدهد كه با يکديگر زندگي كنند ،هدف و مقصود از عقد نکاح زوجيت و تناسل
است(تناكحوا تناسلوا)؛ پس الزمه زوجيت نزديکي است و هدف از نکاح نزديکي مشروع
است؛ بنابراين ،شرط خالف آن ،خالف مقتضای عقد خواهد بود و اگر فرضاً خالف مقتضا
هم نباشد ،مسلماً خالف قانون آمره و باطل است(كاتوزيان ،1311 ،ص .)321برخي فقها نيز
نزديکي مشروع را هدف اصلي نکاح دانستهاند (خويي1110 ،هـ ،ص .)306برخي ديگر از حقوقدانان
نيز(جعفرپور و ذوالفقاری ،1390 ،ص )33به پيروی از برخي فقها معتقدند از عقد نکاح مقاصد
متعددی مد نظر شارع بوده كه برجستهترين آنها سکونت و آرامش است(مفيد1113 ،هـ،
ص.)10
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با وضع ماده  1001ق.م هرگونه ابهامي در خصوص اين كه سکونت در منزل مشترک
مقتضای ذات عقد نکاح است يا خير برطرف ميشود؛ زيرا مطابق اين ماده زن ميتواند با
اجازه دادگاه يا رضايت شوهر خود مسکن عليحده و مستقلي داشته باشد؛ بنابراين
سکونت مشترک مقتضای ذات عقد نکاح نبوده ،بلکه مقتضای اطالق عقد ميباشد و
تراضي خالف آن امکانپذير است؛ درصورتيكه زوجين در اين خصوص توافقي نکرده
باشند عقد بهصورت مطلق است و در اينصورت آنها مکلف خواهند بود در منزل
مشترک سکونت داشته باشند؛ مگر اينکه بعد از آن به نحو ملزمي راجع به سکونت در
منزل مستقل توافق نمايند كه در اينصورت ملزم به رعايت اين توافق خواهند بود
پـ حق سکنی
حق زوجه بر گردن زوج در اين كه مسکن او را تأمين كند ،مورد اتفاق همه فقهای
مسلمان است(مفيد1113 ،هـ ،ص )31و جای اختالفي نيست .اصل بر اين است كه هر حقي
قابل اسقاط است؛ پس ،اين حق نيز بايد از طرف زوجه قابليت اسقاط داشته باشد؛ اما بايد
در نظر داشت كه سکونت در منزل مشترک جدای از حق سکنای زوجه است؛ حقي كه
زوجه در ارتباط با محل سکونت دارد ،اين است كه متناسب با شأن او باشد كه ميتواند
آن را ساقط نموده ،در منزلي كه متناسب با شأن او نيست ،سکونت كند و تکليف شوهر
را به تهيه مسکن متناسب با شأن خويش ساقط نمايد .الزم به ذكر است سکونت زوجه
در منزلي كه زوج تعيين ميكند ـ كه اغلب همان منزل مشترک است ـ يکي از مصاديق
تمکين عام محسوب ميشود ،همچنين سکونت مشترک ،يکي از لوازم حسن معاشرت
است؛ بنابراين اسقاط آن بهتنهايي ممکن نيست و بايد با تراضي زوج باشد.
جـ حق تمکین
به طوركلي دو نوع تمکين وجود دارد :تمکين عام و تمکين خاص؛ تمکين عام برابر ماده
 1101ق.م وظايف عمومي زن در منزل شوهر است مثل حق شغل ،سکونت ،اطاعت از
شوهر و ...تمکين خاص برابر ماده  1011ق.م انجام وظايف خاص زناشويي است(دياني،

 ،1313ص .)11مستفاد از ماده  1111ق.م تعيين محل سکونت حق شوهر است و ميتواند
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اختياری را كه از اين باب دارد ،به زوجه بدهد؛ در واقع سکونت در منزلي كه زوج تعيين
مي كند و خروج به اذن زوج از مصاديق تمکين عام محسوب ميشود(موسوی خميني1112 ،

هـ ،ج ،1ص .)102از آنجا كه سکونت زوجين در منزل مستقل در ايام نکاح ،ممنوع نيست و
در قرآن كريم نهي نگرديده است و بعضي فقها نيز حرمت خروج را مربوط به موردی
مي دانند كه توأم با نشوز و منافي با حق زوج باشد ،ميتوان به اين نتيجه رسيد كه
سکونت زوجه در منزل مستقل در صورتي كه با توافق و تراضي زوج باشد ،امکانپذير
است(موسوی خويي1111 ،ه ،ص.)100

بـ ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام عده رجعی
تکليف مربوط به سکونت در منزل مشترک با انحالل نکاح پايان مييابد؛ اما در يک مورد
خاص(ايام عده طالق رجعي) قانونگذار زوجين را ملکف كرده است كه تا پايان مدت عده
در منزل مشترک سکونت داشته باشند .آيا سکونت در منزل مشترک در ايام عده حق
زوجين بوده ،توافق خالف آن امکانپذير است يا حکم است و توافق خالف آن امکانپذير
نيست؟
چنانچه مطلقه رجعي را زوجه حقيقي بدانيم ،يعني ايام عده رجعي را ادامه زوجيت
بدانيم ،در چنين صورتي بايد اين اختيار را برای زوجين قائل شد كه همانگونه كه در
ايام زوجيت ميتوانستند توافق نمايند جدا از يکديگر سکونت داشته باشند ،در ايام عده
نيز چنين حقي دارند؛ اما در صورتيكه مطلقه رجعي را در حکم زوجه بدانيم اين حقوق و
تکاليف تعبداً بر او بار ميشود و در نتيجه به نظر نميرسد زوجين بتوانند خالف آن
توافق نمايند.در مسأله مورد بحث ،سه قول وجود دارد :قول اول آن كه مطلقه رجعي،
زوجه حقيقي است و همه آثار زوجه را داراست ،مگر آنچه را كه شرع استثنا كرده است
(حسينآبادی جرقويئيي 1123 ،هـ ،ص12؛ طوسى 1101 ،هـ ،ص .)100قول دوم آن است كه مطلقه
رجعي در حکم زوجه است و همه آثار زوجه را داراست ،مگر آنچه را كه شرع استثنا
كرده است(غروی1111 ،هـ ،ج ،1ص 121؛ اردبيلي1103 ،هـ ،ج ،13ص .)12قول سوم آن است كه
مطلقه رجعي در حکم زوجه است؛ لکن تنها آثاری كه شارع فرموده است ،بر او مترتب
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ميگردد؛ بنابراين ،در هر اثری كه شک داشته باشيم برای مطلقه رجعي وجود دارد يا
خير ،اصل عدم ثبوت آن اثر است(همانجا) .به نظر ميرسد پذيرفتن نظری كه مطلقه رجعي
را در حکم زوجه ميداند ،اقوی است؛ زيرا بعضي از حقوقي كه برای زوجه مقرر شده
است ،برای مطلقه رجعي وجود ندارد؛ از جمله حق قسم .همچنين حق ندارد با توافق
همسر خويش در منزل مستقلي سکونت نمايد.
مستفاد از ماده  31قانون حمايت خانواده مصوب  1391نيز ثبت طالق رجعي منوط به
ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان
عده است .لذا مطلقه رجعي در ايام عده مکلف به سکونت در منزل مشترک است و توافق
زوجين برخالف آن كأن لم يکن است؛ زيرا در صورتي كه اين تکليف را رعايت نکنند ،با
ضمانت اجرای عدم ثبت طالق رجعي مواجه خواهند بود؛ اما در صورتي كه زن رضايت
به ثبت داشته باشد ،ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد الزم نخواهد بود و در واقع با
رضايت زوجه ،در صورتي كه شوهر رجوع نکرده باشد ،طالق رجعي ثبت خواهد شد.
ظاهر قسمت اخير اين ماده بهنوعي سکونت در منزل مشترک را حق دانسته است و به
نظر ميرسد توافق خالف آن را جايز ميداند؛ اما چنين برداشتي خالف قاعده است و
نميتوان به ظاهر آن اكتفا كرد .البته در حال حاضر بسياری از زوجين در ايام عده در
منزلي مستقل از يکديگر سکونت داشته ،اعتنايي به اين مسأله ندارند و علت آن در بيشتر
موارد ناآگاهي زوجين از اين تکليف است و از طرف ديگر تنفر و انزجار زوجين از
يکديگر مانع از رعايت اين تکليف ميشود .با وضع اين ماده ديگر جای نگراني برای ثبت
نشدن طالق وجود ندارد.

3ـ سکونت درمنزل مشترک تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک
زوجین
آيا سکونت در منزل مشترک تکليف اختصاصي زوجه است يا زوج نيز مکلف به سکونت
در آن منزل ميباشد؟ از بررسي عبارات فقها و قانونگذار چنين برميآيد كه آنها تنها زوجه
را مکلف به سکونت در منزل مشترک ميدانند و در خصوص تکليف زوج به سکونت به
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استثنای حق قسم ،1هيچ تصريحي نشده است(گيالني شفتي1116 ،هـ ،ص .)216شايد به اين دليل
كه سکونت زوجه در منزل مشترک را يکي از مصاديق تمکين و در نتيجه تکليف اختصاصي
او ميدانند؛ اما به نظر نگارنده ،سکونت در منزل مشترک تکليف مشترک زوجين است؛ زيرا
اوالً طبق قاعده معاشرت بمعروف ،چنانچه سکونت زوجين در منزل مشترک امری عرفي
باشد ،ملزم به رعايت آن هستند و دوم تصريح قانونگذار به اين كه زوجه بايد در منزل
مشترک سکونت داشته باشد؛ زيرا سکونت مشترک وقتي مفهوم پيدا ميكند كه زوج نيز در
آن سکونت داشته باشد .در فرض تعدد زوجات ،در صورتي كه مرد در فواصل زماني كه
عرف آن را به عنوان سکونت تلقي نمايد ،حتي اگر در بازههای زماني نسبتا طوالني باشد،
سکونت مشترک محسوب خواهد شد .اين تکليف در ايام عده طالق رجعي نيز از آنجا كه
ادامه نکاح محسوب ميشود ،همين حقوق و تکاليف بر آنها بار ميشود و در صورتي كه
شک شود با وقوع طالق رجعي اين تکليف همچنان باقي است يا خير ،بقای آن استصحاب
ميشود و در نتيجه معاشرت به معروف در ايام عده نيز الزامي است.

یافتههای پژوهش
1ـ مهمترين مبنای سکونت زوجين در منزل مشترک ،آيه  19سوره نساء است .در روايات
متعددی نيز بر لزوم سکونت زوجين در منزل مشترک تأكيد شده است .در قانون مدني نيز،
موادی وجود دارد كه به مسکن و سکونت مشترک زوجين اشاره دارد؛ از جمله مواد
 1111 ،1101 ،1103 ،1001و  1111اين قانون كه به نحو صريح يا ضمني به لزوم سکونت
زوجين در منزل مشترک در ايام نکاح تأكيد ميكند.

1ـ قسم چنان كه بفتح قاف خوانده شود ،مصدر و به معني بخش كردن چيزی است(معين ،1316 ،ص.)2611

چنان كه به كسر قاف خوانده شود ،اسم و به معني حظ و نصيب است(همانجا) .قسم در اصطالح ،عبارت از
تکليف شوهر به گذراندن شب نزد زن دايمي خود است .البته در برخي منابع حق قسم جزء حقوق مشترک
زوجين محسوب ميشود« :القسم حق مشترک بين الزوج و الزوجه الشتراک ثمرته فلو اسقطت حقها منه كان
للزوج الخيار»(شبيری زنجاني1119 ،هـ ،ج ،1ص .)1621
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2ـ برای اين كه زوجين تکليف به سکونت منزل مشترک داشته باشند ،شرايطي الزم
است؛ از جمله متناسب بودن مسکن با شؤون زوجه(ماده  1101ق.م) ،فقدان شرط خالف
سکونت مشترک(ماده  1111ق.م) و فقدان خوف ضرر بدني ،مالي و شرافتي(ماده 1111
ق.م) .چنانچه شرايط سکونت در منزل مشترک جمع باشد ،زن و شوهر مکلف به سکونت
در منزل مشترک هستند؛ چه در ايام نکاح و چه در ايام عده رجعي.
3ـ سکونت مشترک مقتضای ذات عقد نکاح نيست؛ بلکه مقتضای اطالق عقد است و
تراضي خالف آن امکانپذير است؛ در صورتي كه زوجين در اين خصوص توافقي نکرده
باشند ،مکلف خواهند بود در منزل مشترک سکونت داشته باشند .با اين همه ،به نظر
ميرسد در ايام عده طالق رجعي ،با توجه به ماده  31ق.ح.خ كه ثبت طالق را منوط به ارائه
گواهي كتبي اسکان مطلقه رجعي در ايام عده ميداند ،سکونت زوجين در منزل مشترک
الزامي است و توافق خالف آن معتبر نيست.
1ـ برخالف نظر برخي فقها ،سکونت در منزل مشترک تکليف مشترک زوجين است؛
زيرا اوالً مطابق قاعده معاشرت بمعروف چنانچه سکونت زوجين در منزل مشترک امری
عرفي باشد ،ملزم به رعايت آن هستند و دوم تصريح قانونگذار به اين كه زوجه بايد در
منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ زيرا سکونت مشترک وقتي مفهوم پيدا ميكند كه زوج
نيز در آن سکونت داشته باشد .اين تکليف در ايام عده طالق رجعي نيز از آنجا كه ادامه
نکاح محسوب ميشود ،همچنين است.
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غروی ،ميرزا علي ،التنقيح في شرح العروه الوثقي(1111هـ) ،تقريرات درس مرحوم آيت
اهلل العظمي خويي ،قم ،منشورات مدرسه دارالعلم
فروغي ،عليرضا ،آثار و ويژگيهای حق از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني( ،)1391دانش
حقوق مدني ،سال اول ،شماره1
فقيه ،عباس ،طالق قضايي در فقه و حقوق ايران( ،)1319مجله معرفت ،دوره بيست و يکم،
شماره 111
كاتوزيان ،ناصر ،حقوق خانواده ،1311 ،تهران ،ميزان
ـــــــــــــ ،قواعد عمومي قراردادها( ،)1391جلد  ،1تهران ،شركت سهامي انتشار
ـــــــــــــ ،قواعد عمومي قراردادها( ،)1313جلد  ،3تهران ،شركت سهامي انتشار
ـــــــــــــ ،مباني حقوق عمومي( ،)1313تهران ،نشر ميزان
ـــــــــــــ ،مقدمه علم حقوق( ،)1311تهران ،نشر ميزان
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كشوری ،عيسي ،ماهيت طالقهای به حکم دادگاه( ،)1313قضايي و حقوقي دادگستری،
سال سوم ،شماره 11گيالني شفتي ،سيد محمد باقر ،رسائل فقهي(1116هـ) ،اصفهان،
مؤسسه فرهنگي مطالعاتي الزهراء سالم اهلل عليها
لويس معلوف ،المنجد في اللغه( ،)1311ترجمه محمد بندر ريگي ،تهران ،انتشارات ايران
محقق داماد ،سيد مصطفي ،محقق داماد
ـــــــــــــ ،قواعد فقه( ،)1311جلد  ،2تهران ،سمت
ـــــــــــــ ،قواعد فقه( ،)1313جلد  ،1تهران ،مركز نشر علوم اسالمي
ـــــــــــــ ،حقوق خانواده ـ نکاح و انحالل آن( ،)1311تهران ،مركز نشر علوم اسالمي
مرواريد ،علياصغر ،ينابيع الفقهيه(1102هـ) ،قم ،دارالکتاب اسالمي
معين ،محمد ،فرهنگ فارسي( ،)1316نشر سخن ،تهران ،نشر اميركبير
مفيد ،محمد بن محمد ،أحکام النساء(1113هـ) ،قم ،كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد
مکارم شيرازی ،ناصر ،برگزيده تفسير نمونه( ،)1313تحقيق علي بابايي ،قم ،انتشارات
مدرسه امام علي
مکي عاملي ،محمد(شهيداول) ،اللمعه الدمشقيه(1911م) ،تصحيح سيد محمد كالنتر،
بيروت ،دار العلم االسالمي
موسوی خميني ،روحاهلل ،تحريرالوسيله(1112هـ) ،قم ،انتشارات دارالعلم
موسوعه اإلمام الخويي(1111هـ) ،قم ،مؤسسه إحياء آثار اإلمام الخويي
ـــــــــــــ ،منهاجالصالحين(1110هـ) ،قم ،نشر مدينه العلم
موسوی خويي ،سيدابوالقاسم ،المسائل الشرعيه(1110هـ) ،قم ،انتشارات مدرسه دارالعلم
مهرپور ،حسين ،طالق قضايي و طبيعت حقوقي آن( ،)1311مجله حقوقي دادگستری ،سال
اول ،شماره 3
نائينى ،ميرزا محمدحسين ،منيه الطالب(1111هـ) ،نگارش موسى نجفى خوانسارى ،قم،
مؤسسه النشراالسالمى
نجفي ،محمدحسن ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم(1101هـ) ،بيروت ،دار إحياء
التراث العربي
يزدی طباطبائي ،سيدمحمدكاظم ،حاشيه السيد(1311هـ) ،قم ،دار المعارف االسالميه

