بررسی حقوقی طرح دعوای منع حضور زوجین در شبکه های اجتماعی
ناصر نصیری فیروز
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه .دانشجو دوره دکتری حقوق خصوصی ( دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد علوم و تحقیقات تهران )
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ایمیل nasiri.lawyer@gmail.com :

چکیده :
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در این مقاله به سبکی تقریبا متفاوت از مقاالت حقوقی کشور  ،ابتدا داستانی واقعی از زوجین جوان که استفاده ی نامتعارف و افراطی آنها
از شبکه های اجتماعی باعث طرح دادخواست طالق توافقی شده است را بیان نموده ایم و در نهایت با تحلیل مبانی فقهی ریاست شوهر بر
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خانواده و ماده  1105قانون مدنی  ،از یک طرف طرح دادخواست منع یا تحدید استفاده ی زوجه از شبکه های اجتماعی را از طرف زوج
مورد بررسی قرار داده ایم و در نهایت به این جمع بندی رسیده ایم که قانون اجازه طرح چنین دعوایی را از طرف زوج علیه زوجه می
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دهد و عالوه بر آن با تحلیلی منبعث از ماده  220قانون مدنی و استناد به عرف به عنوان منبع حقوق  ،اختیار مطلق مرد بر منع مطلق
استفاده ی زوج از شبکه های اجتماعی رد شده است.

A

از طرفی دیگر با توجه به تکلیف زن و مرد در تشیید و تحکیم مبانی خانواده  ،امکان طرح دادخواست مذکور از طرف زوجه علیه زوج نیز
پذیرفته شده است.
کلمات کلیدی  :شبکه های اجتماعی  ،ریاست مرد  ،مدیریت زن  ،تلگرام  ،منع زوجین
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)1مقدمه
مردی جوان به همراه همسرش برای درخواست طالق به شعبه ای از دادگاه خانواده تهران آمده تا برای همیشه به زندگی مشترکش پایان
دهند .این مرد درخصوص علت درخواست طالقش به قاضی میگوید :آقای قاضی از دست رفتارهای همسرم خسته شدهام ؛ این زن کاری
کرده که من آبرویم جلوی دوستان و بستگانم برود .گلناز به من اهمیت نمیدهد و همیشه کاری میکند که من عصبی و ناراحت شوم.
این بار هم با رفتارش کاری کرد تا من دوباره ناراحت شده و پیش بقیه تحقیر شوم .برای همین دیگر زندگی در کنار این زن برای من
فایدهای ندارد و میخواهم برای همیشه از او جدا شوم .مجید ادامه میدهد ؛ ماجرا از این قرار است که چند وقت پیش همراه چند نفر از
دوستانم یک گروه گپ تشکیل دادیم تا در آنجا با هم صحبت کنیم .ابتدا فقط هفت نفر بیشتر عضو این گروه نبودیم ،این چند نفر هم
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فقط از دوستانم بودند .دوستان دوران دانشگاه و سربازیام ؛ اما کمکم تعدادمان بیشتر شد و هر روز یک نفر به این گروه اضافه میشد.
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من هم وقتی دیدم دوستانم خواهر یا همسران خود را به اعضای این گروه اضافه میکنند ،من هم گلناز را به عضویت این گروه درآوردم،
اما اشتباه کردم .چند وقت بعد از اینکه گلناز وارد این گروه شد ،رفتارش تغییر کرد .اوایل مرتب به من میگفت چرا در این گروه فعالیت
می کنم یا چرا با فالنی حرف زدم و با فالنی حرف نزدم .بعد از آن هم شروع کرد به صحبت کردن با اعضای گروه  ،گلناز کمکم به یکی از
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فعالترین افراد گروه تبدیل شد ،تا جایی که حتی زندگی ر وزمره خود را هم فراموش کرده و فقط گوشی به دست در حال حرف زدن و
بگو و بخند در گروه بود .او در مدت زمان کمی با دوستانم و حتی پسرهای غریبه گروه صمیمی شد و هر روز با هم چت میکردند.
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آنها یک روز دعوا و یک روز آشتی میکردند .حتی بعضی از آن پسرها آنقدر به خودشان جرات میدادند که به همسرم پیام خصوصی
میفرستادند و با او صحبت میکردند .کم کم رفتارهای گلناز مرا ناراحت کرد و از او خواستم فعالیتش را در گروه کمتر کند ،ولی به
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خواسته من اهمیتی نداد .من هر بارسراغ تلگرامم میرفتم پیامهای گلناز را میدیدم که با دوستان من چت میکند .آنها حتی برای هم
گل و قلب میفرستادند و پیامهای محبتآمیز رد و بدل میکردند .تا جایی که بهشدت عصبانی و ناراحت شدم و از گلناز خواستم گروه را
ترک کند .ولی او نهتنها حرفم را گوش نکرد ،بلکه به کار خودش و چت با دوستان من ادامه داد.

A

االن مدت زیاد ی است که ما هر شب سر این موضوع با هم دعوا داریم ،ولی گلناز حاضر نیست به خاطر پایان دادن به این دعواها هم که
شده از این گروه بگذرد .او این گروه و فعالیت در آن را بیشتر از من و زندگیاش دوست دارد .برای همین وقتی من این وضعیت را دیدم
تصمیم گرفتم برای همیشه به این زندگی پایان دهم.
در این لحظه قاضی از زن جوان میخواهد تا توضیح بدهد .وی نیز در پاسخ میگوید :آقای قاضی من تنها بازتابی از رفتارهای خود مجید
را به او نشان دادم .او فقط رفتارهای مرا می بیند ،در صورتی که خودش بدتر از من است .او هم از صبح تا شب در این گروه فعالیت داشت
و با دخترهایی که نمیشناختیم ،چت میکرد .همیشه با آنها بگوو بخند داشت .بارها میدیدم فالن دختر در گروه ناراحت میشد و قصد
ترک آنجا را داشت ،ولی مجید به او پیام میداد و خواهش میکرد گروه را ترک نکند .این رفتارهایش برایم خیلی عجیب بود .همیشه به
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مجید می گفتم رفتن این دخترها از گروه چرا تو را تا این اندازه ناراحت میکند .ولی او باز هم به کارهایش ادامه میداد .برای همین من
هم تصمیم گرفتم مثل خودش رفتار کنم تا ببیند این اخالق تا چه اندازه طرف مقابل را ناراحت میکند ( .وبسایت روزنامه جام جم )
استفاده ی غیرمتعارف از گوشی های هوشمند تاکنون صرفا منتهی به طالق و جدایی اعم از جدایی عاطفی و جسمانی نشده است ؛ بلکه
موجب وقوع جنایات مهم از جمله قتل نیز گردید  ( .وبسایت باشگاه خبر نگاران جوان )
در سالهای اخیر پیشرفت تکنولوژی بسیار چشمگیر بوده است ،یکی از مسائلی که به تبع پیشرفت مذکور بسیاری از افراد خصوصا جوانان
و میانساالن را جذب خود نموده است  ،استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد که با ظهور گوشی های هوشمند  ،استفاد از شبکه های
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اجتماعی سرعت و کثرت قابل مالحظه ای یافت  .به عبارتی دیگر استفاده از گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی و ارتباطی قابل
نصب در آن  ،از قبیل اینستاگرام  ،تلگرام  ،الین و  ،...تعداد کاربران شبکه های مذکور و همچنین سرعت استفاده از آن را افزایش داد .
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این موضوع خانواده ایرانی را نیز که بیشتر بر مبنای سنت استوار است درگیر خود نمود  ،به طوری که کمتر خانواده ای را می توان یافت
که الاقل از یکی از شبکه ها و نرم افزارهای اجتماعی و ارتباطی استفاده ننمایند.
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در ای دوره که به نظر میرسد که در حالِ گذر از سنت به مدرنیته هستیم  ،مشکالت گذار فرهنگی در بسیاری از خانواده ها خصوصا
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زوجین جوان ملموس است ؛ به طوری که از یک طرف هر یک از زوجین تمایل ندارد که از تکنولوژی و نرم افزارهای ارتباط جمعی فاصله
بگیرند و از طرفی دیگر نگران آثار مضر این نرم افزارها و حضور طرف مقابل در گروههای اجتماعی غیر اخالقی و به تبع آن ارتباط غیر
شرعی و غیر عرفیِ مجازی که ممکن است به ارتباط حقیقی منتهی شود می باشد و عالوه بر ان استفاده غیر عرفی از این شبکه های
اجتماعی زوجین را از وظایف اصلی ناشی از ازدواج باز می دارد .
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هرچند در این میان نقش ریاست مرد برخانواده و آثار آن که در فقه و حقوق ایران به موجب ماده  1105قانون مدنی می تواند موضوع

A

بحث قرار گیرد و اولین سوالی که ذهن مجید را درگیر خود نموده این است که آیا مرد می تواند به استناد ماده ی مذکور  ،زوجه را از
استفاده ی شبکه های اجتماعی منع یا تحدید نماید ؟

در مقابل  ،گلنار نیز بر این عقیده است که با توجه به تکلیف زوجین در تشیید مبانی خانواده و حسن معاشرت با یکدیگر بر اساس مواد
 1102الی  1104قانون مذکور آیا زوجه نیز می تواند زوج را از استفاده ی شبکه های اجتماعی منع یا تحدید نماید و دادخواستی با
عنوان منع یا تحدید استفاده ی زوج از تلفن همراه هوشمند و شبکه های اجتماعی تقدیم دادگاه خانواده نماید ؟
پاسخ به این سوال با تحلیلی فقهی حقوقی و جامعه شناختی می تواند بسیاری از ابهامات و مشکالت را تبیین و موضوعی جدید را وارد
مباحث علمی و عملی حقوق و قضا نماید .
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استفاده ی نامطلوب از نرم افزارهای اجتماعی و تلفن های هوشمند اخیرا عامل برخی از جنایات و جرایم مهم مانند قتل  ،تجاوز به عنف
 ،زنا  ،رابطه ی نامشروع و همچنین یکی از عوامل مهم افزایش طالق بین زوجین شده است ؛ لذا بررسی حقوقی این موضوع نوین می
تواند سرآغاز تفکر حقوقی در راستای استفاده ی مطلوب از تلفن هوشمند و شبکه های اجتماعی شود و به تبع آن میتواند آمار جرایم
،اختالفات خانوادگی و طالق را تقلیل دهد .
 )2بررسی حقوقی امکان طرح دادخواست منع یا تحدید زوجه از استفاده ی شبکه های اجتماعی :بررسی این امکان حقوقی ،
بیشتر از همه چیز بستگی به تحلیل قضات و حقوقدانان از آثار حقوقی ریاست شوهر بر خانواده دارد ؛ به عبارتی دیگر در این خصوص
بایستی قلمرو ریاست شوهر را مورد کنکاش قرار داد و با تفسیر قوانین و متون فقهی پاسخ مناسب حقوقی برای آن یافت .
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 )1-2بررسی و تحلیل آیه  34سوره نساء در خصوص ریاست مرد بر خانواده :
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« الرجال قوامون على النسإ بما فضل اهلل بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اهلل و
الالتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فى المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فال تبغوا علیهن سبیال ان اهلل کان علیا کبیرا»
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«مردان از آن ج هت که خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است ,و از آن جهت که از مال خود نفقه مى دهند بر زنان تسلط دارند ,پس
زنان شایسته فرمانبردارى و در غیبت شوى عفیفند و فرمان خداى را نگاه مى دارند و آن زنان را که از نافرمانیشان ,بیم دارید اندرز دهید
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و از خوابگاهشان دورى کنید و بزنیدشان  .اگر فرمانبردارى کردند از آن پس دیگر راه بیداد ,پیش مگیرید ,و خدا بلندپایه و بزرگ است».
 ) 1-1-2بررسی معنی لغوی لفظ " قوامون " در آیه ی مذکور :
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قوام از صیغه مبالغه بوده و ریشه آن «قیام» است ؛ در زبان عربی قیام بهمعنای ایستادن آمده است و در آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى
النِّسَاءِ» بهمعنای محافظت و اصالح است (.ابنمنظور 1414 ،ق )

A

در مجمع البحرین آمده است« :الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ »...؛ یعنی به عهده مردان است که به قیمومیت
و سرپرستی و تدبیر امور زنان قیام کنند؛ و این سرپرستی به دو جهت به مرد داده شده است :جهت اول ؛ موهبت و تفضل از جانب
خداوند متعال است که خداوند مردان را از جهات بسیاری بر زنان برتری داده است ازجمله برتری عقالنی و حسن تدبیر و نیروی بدنی که
بیشتر در مورد به جا آوردن اعمال و طاعات به همین جهت به نبوت ،امامت ،والیت ،اقامه شعائر ،جهاد و قبول شهادت آنان در همه امور و
فزونی سهمیه ارث و امثال آن اختصاص داده شده است  .جهت دوم ؛ اکتسابی است و از دادن نفقه و مهریه از جانب مردان به زنان ریشه
می گیرد ( .طریحی ) 1375 ،
برخی دیگر از صاحبنظران نیز از لفظ « قوام» سه معنا برداشت نموده اند :قیام به شخص ،قیام به شیء و قیام بر عزم و اراده بر چیزی
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قیام به شخص ،یا قیام به تسخیر است یا قیام به اختیار و آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ  »...از همین معنا است؛ یعنی مردان به اختیار
خویش به تدبیر امور زنان قیام مینمایند« .قوم هم بر زن و هم بر مرد اطالق میگردد ،درحقیقت برای مردان وضع شده و در مورد زنان
مجازا بهکار میرود( .طریحی  1412 ،ق )
بنابراین ؛ با توجه به نظر لغویون میتوان گفت که کلمه قوامون بهمعنای قیم و قوامیت نیست که نوعی تسلط در آن مطرح باشد  ،بلکه
قوّام از ریشه قیام بهمعنای ایستادن است؛ یعنی مردان برای انجام دادن امور زنان ایستاده اند
 )2-1-2بررسی نظر مفسرین در مورد لفظ قوام  :نظر مفسرین در خصوص قوامیت مرد و دایره ی شمول آن در چندین موضوع مطرح
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شده است که به اختصار بیان می شود :
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الف ) قوامیت به معنای والیت مطلق مردان بر زنان ،در محیط خانواده و جامعه :برخی بر این عقیده هستند که آیه ی مذکور داللت بر
اطاعت محض زنان از مردان دارد ؛ زیرا مرد بر زن برتری داده شده است .روشن است که طبق این مبنا ،محیط خانوادگی با خارج آن؛
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یعنی جامعه تفاوتی پیدا نخواهد کرد .در هر حال الزم است زن تحت والیت مرد قرار گیرد( .طباطبایی ) 1374 ،
ب ) والیت مردان تنها در محیط خانه  :بیشتر مفسّران به این قول گرایش دارند که مرد در خانه بر زن تسلط و والیت دارد همانند

iv

والیت والت بر رعیّت .آنان این مدعا را به دو امر تعلیل میکنند یکی موهبتی که «بما فضلهم» بدان اشاره دارد و دیگری کسبی که «بما
انفقوا» در آن ظاهر است( .زمخشری  1407 ،ق )

h
c

ج ) والیت مردان در بعد اقتصادی  :بعضی از مفسّران ،قوّام بودن مردان را بر زنان به دلیل پرداخت نفقه و کفایت امور ایشان میدانند و

r
A

در بعضی تفاسیر اهل سنت ،احادیثی نیز در تأیید این مطلب آمده است؛ مثالً جامع البیان در تفسیر این آیه روایتی از ابنعباس آورده
است که داللت بر برتری مردان بر زنان دارد بهخاطر دادن نفقه به او و همین سبب قوامیت مرد بر زن شده است  ( .طبری ) 1412 ،
بعضی از علمای اهلسنت ازجمله مالکی و شافعی از عبارت « بما أنفقوا» استنباط کردهاند که هرگاه مرد از دادن نفقه همسرش عاجز
باشد ،صفت قوام بودنش زایل میشود و زن حق فسخ عقد نکاح را دارد  ( .قرطبی ) 1364 ،
 )3-1-2نقد نظر مفسرین :

گلنار با مطالعه ی نظرات مختلف و متفاوت مفسرین به کمک برخی از دوستنا خود که در امور فقهی و مذهبی اطالعاتی داشته اند
انتقادات مستندی را به شرح ذیل نسبت به نظریه ی ریاست مطلق مرد بیان نموده اند و همین موضوع نیز باعث شد که در مقابل
دستورات مطلق مجید مبنی بر عدم استفاده از تلگرام مقاومت بیشتری نشان دهد :
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ریاست شوهر بر خانواده به هیچ وجه استبداد یا تحکم و یا به زعم بعضی ،اختیار مالکانه نیست ،بلکه به تعبیر یکی از حقوقدانان  ،ریاست
شوهر یک سلطه حکیمانه اداری است; نه استبدادی( .وهبة الزحیلی 1420 ،ق )
عالمه طباطبایی در تفسیری از آیه «فال جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف » می فرماید:
« همچنین قیمومت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است بکند و معنای
قی مومت مرد این نیست که استقالل زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او در دفاع از منافعش سلب کند پس زن همچنان استقالل و
آزادی خود را دارد و هم می تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم می تواند از آن دفاع نماید و هم می تواند برای رسیدن
به این هدفهایش به مقدماتی که او را به هدفهایش می رساند متوسل شود» ( .طباطبایی ) 1374 ،
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همچنین در تفسیر نمونه  ،ذیل آیه «الرجال قوامون علی النساء  »...آمده است:
« قرآن در اینجا تصریح می کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود  .منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدی نیست بلکه
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منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسؤولیتها و مشورتهای الزم است و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است ».
(مکارم شیرازی و همکاران) 1374 ،
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از این رو زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان ،حق دخالت در اموال و
درآمدهای اقتصادی زنان را ندارند و حتی وظیفه رسیدگی به کارهای شخصی شوهر ،اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند ؛
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نه این که چنین وظیفه ای ندارد بلکه در امور شخصی زن ،شوهر موظف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن ،برای او خادم بگیرد.
بدین جهت ،موضوع ریاست شوهر و اطاعت زن از او محدود می شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهایی که به تشخیص شوهر
به عنوان سرپرست و مسؤول این جامعه ،آن را به مصلحت نداند و یا به نظر برخی از فقها خروج از منزل شوهر در صورتی بر زوجه ممنوع
است که با حق شوهر منافات داشته باشد( .موسوی خویی 1410 ،ق )
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تفسیر های متعدد و بعضا متعارض توسط فقها و پژوهشگران از آیه  34سوره نساء " ،مجید و گلنار" را از جهت مسائل فرعی فقهی نیز
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در مقابل هم قرارداد و هریک از آنها تفاسیر به نفع خود را به صواب نزدیکتر می پنداشتند و به تبع آن هردو بیش از پیش برای طالق
توافقی و جدایی از همدیگر لحظه شماری می کردند و به همین جهت دادخواست طالق توافقی را مطرح نمودند و پرونده آنان به شعبه
ای از دادگاه خانواده ارجاع گردید .

قاضی دادگاه خانواده در راستای حفظ کیان خانواده و جلوگیری از وقوع طالق زودرس و از آنجایی که به این نتیجه رسید که مشکالت
اصلی آنها استفاده ی غیر متعارف از شبکه های اجتماعی  ،خصوصا " تلگرام " می باشد ؛ قبل از صدور رای گواهی عدم سازش جهت
اجرای طالق توافقی  ،از طرفین دعوا خواست که به دف تر یکی از وکال برای گوشزد نمودن مسائل قانونی مراجعه نمایند  .وکیل نیز قلمرو
یاست شوهر و مباحث حقوقی ناشی آن و همچنین حقوق زوجه در موضوع اختالف را به شرح ذیل بیان نمود :
 )2-2قلمرو ریاست شوهر برمبنای ماده 1105قانون مدنی و رویه قضایی :
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ماده  1105قانون مدنی مقرر می دارد « در روابط بین زوجین  ،ریاست از خصایص شوهر است » مبنای اصلی این ماده  ،آیه  34سوره
نساء و نظریات فقها در خصوص تحلیل و تفسیر آیه ی مذکور می باشد .
در توجیه جامعه شناختی ماده برخی بر این عقیده اند که هر اجتماعی باید رئیسی داشته باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت
بروز اختالف نظر او قاطع باشد .
برخی از حقوقدانان نیز عقیده دارند « ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و
حق فردی محسوب نمی شود .ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه ی اجتماعی است که برای سعادت خانواده به مرد محول شده است و
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نمی تواند برخالف عرف و مصلحت خانواده آن را بکار ببرد » ( صفایی و امامی ) 1384 ،
در همین راستا مرحوم استاد کاتوزیان نیز عقیده دارند « مفهوم ریاست مرد بر خانواده برحسب عادات و رسوم هر اجتماع تفاوت می کند
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و در سده های پیشین تص ور می کردند که مرد رهبر بی چون و چرای خانواده است و وظیفه ی زن اطاعت محض از شوهر است و مرد
هرگونه که بخواهد می تواند از حق ریاست خود استفاده کند  .ولی امروزه ریاست مرد به یک وظیفه ی اجتماعی شبیه تر است» (
کاتوزیان ) 1388 ،
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 )3-2نقش ریاست شوهر در منع زوجه از استفاده ی شبکه های اجتماعی :
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هر چند که اکثر فقهای متقدم  ،ریاست و قوام مطلق مرد بر زن را بر همسر خویش پذیرفته اند و حتی خروج زن از منزل مشترک را حتی
برای مدت کوتا نیز منوط به اذن شوهر نموده اند ؛ اما فقهای متاخر به ریاست مطلق مرد بر خانواده قیود و شرایطی را اضافه نموده اند .
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حقوقدانان معاصر نیز ریاست مرد بر خانواده را مطلق نمی دانند و در تعدیل و تقییدِ ریاست مرد تا جایی پیش رفته اند که پیشنهاد
نموده اند «  ....باید پذیرفت که واژه "ریاست" ( در ماده  1105قانون مدنی ) که یادگار دوران فرماندهی شوهر بر خانواده است  ،با مفهوم
کنونی آن مناسب نیست و باید جای خود را به واژه "اداره" بدهد »
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اما نباید قلمرو ریاست شوهر را آنقدر محدود نماییم که ماده مذکور و همچنین آیه  34سوره نساء عمال کارآیی خود را از دست بدهد ؛
بلکه به نظر می رسد که راه حل میانه می تواند سرنوشت حقوقی و اجتماعی خانوده را در این حالت گذار فرهنگی و پیشرفت سرسام آور
تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی به بهترین شکل ممکن تضمین نماید .
بنابراین در مورد نقش ریاست شوهر در منع استفاده ی زوجه ار شبکه های اجتماعی مواررد ذیل قابل بیان است :
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ــ استفاده از شبکه های اجتماعی در عرف پذیرفته شده است و این پذیرش عرفی را نمی توان با قواعد حقوقی از بین برد  ،بلکه قانون
باید خود را با عرف سازگار نماید یا قدر متیقن تفسیر قوانین باید طوری باشد که نه استفاده از شبکه های اجتماعی را به طور کلی برای
زنان منع نماید و نه اینکه آزادی کامل به آنها اعطا نماید .
ــ اکنون که دیدار حضوری و صله ی ارحام به صورت گذشته مرسوم نیست  ،استفاده از شبکه های اجتماعی می تواند صله ی رحم که
مورد تاکید فراوان قرار گرفته است را به گونه ای دیگر رونق ببخشد .
ــ شبکه های اجتماعی مانند هر پدیده ی نوین دیگ ر اثرات مطلوب و نامطلوبی دارد و به تبع آن نمی توان نه به طور مطلق استفاده از آن

D
I

را منوط به اجازه شوهر نمود و نه می توان آزادی کامل و بی حد و حصر به زوجه اعطا نمود .
ــ هرچند ریاست شوهر بر خانواده در فقه و قانون پذیرفته شده است اما شوهر نمی تواند از این ریاست سوء استفاده نماید و به طور کلی
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زن را از استفاده ی شبکه های اجتماعی منع نماید چه آنکه اصل  40قانون اساسی نیز در همین راستا مقرر می دارد « هیچ کس نمی
تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد »
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ــ محدود شدن ریاست شوهر نیز نباید به حدی فراتر رود که شوهر نتواند در راستای حفظ و بقای خانواده و رعایت مصلحت خانواده از
این حق خود استفاده منطقی کند .
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ــ نکاح هرچند عقد نکاح با سایر قراردادها تفاوت هایی دارد ؛ اما از نظر حقوقی یک نوع عقد و قرارداد محسوب می شود و می تواند گفت
که همانند سایر عقود  ،عرف نیز می تواند به عنوان یک منبع الزام آور مورد استناد قرار گیرد و در همین راستا ماده  220قانون مدنی
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مقرر می دارد « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیهی نتایجی
هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند».
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هم راستا با تحلیل فوق یکی از حقوقدانان در شرح ماده  1105قانون مدنی بیان می دارند « منظور از ریاست  ،تصمیم گیری نهایی در
امور خانواده و مراعات مصالح آن بوده که بعضی از آنها را قانونگذار مشخص نموده است مانند انتخاب محل سکونت  ،انتخاب شغل زن و
نظائر آن  .اما مواردی که قانون پیش بینی نکرده مطابق عرف  ،عادت و رویه مشخص و اعمال می شود » ( محقق داماد ) 1384 ،
عرف استفاده ی متعارف و بدون مفسده ی زوجه از شبکه های اجتماعی را پذیرفته است  ،لذا شوهر نمی تواند این شرط عرفی را به طور
کلی نادیده بگیرد و مانع مطلق استفاده زن از شبکه های اجتماعی شود .
بنابراین ؛ بهترین راه حل این است که نه ریاست شوهر مطلق باشد که در مقام سوء استفاده از حق خود باشد و نه آزادی زن در استفاده
از شبکه های اجتماعی طوری باشد که کیان خانواده و مصلحت آن را خدشه دار کند ؛ لذا در صورتی که زوج احساس نماید که استفاده
ی نامطلوب زوجه از شبکه های اجتماعی زوجه را از وظایف زناشویی باز می دارد و بیم ایجاد مفسده می رود می تواند دادخواست منع
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زوجه از استفاده ی شبکه های اجتماعی در دادگاه خانواده تق دیم نماید و دادگاه با بررسی موضوع و دالیل حقوقی زوج مبنی بر استفاده
ی غیر متعارف زوجه از شبکه های اجتماعی  ،حکم محکومیت مشارالیها را مبنی بر منع استفاده از شبکه های اجتماعی صادر نماید .
 )3بررسی حقوقی امکان طرح دادخواست منع زوج از استفاده ی شبکه های اجتماعی:

هرچند در قرآن و فقه و همچنین در قوانین موضوعه  ،مستقیما ریاستی برای زن بر خانواده وضع نشده است اما منزلت و حقوق زن و
همچنین تکالیف متقابل مرد و زن در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد مورد تاکید شرع و قوانین موضوعه قرار گرفته است که به تبع
آن می تو اند تکلیفی را برای زوج به نفع زوجه ایجاد نماید و سرپیچی از این تکالیف مورد حمایت قانونی در دادگاهها قرار گیرد .

D
I

 )1-3نقش زن در خانواده از دیدگاه قرآن و فقه :

 ) 1-1-3زن در نقش مادری  :یکی از مهمترین ،سازندهترین و ارزشمندترین نقشهایی که زن میتواند ایفا کند ،نقش مادری است .در
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آموزههای دینی ،مادری یک ارزش بهشمار میآید که به دلیل ویژگیهای زیستی و روانی ،بر عهدهی زنان نهاده شده است .نقش مادری
تنها در وضع حمل و شیر دادن خالصه نمیشود ،بلکه یک سلسله مسئولیت-های پرورشی و تربیتی بر عهدهی مادر گذاشته شده است که
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ثمرهی آن در هدایت کل جامعهی بشری خود را نمایان میکندهمانگونه که لقمه و غذا و شیر مادر در تربیت فرزند تأثیر مستقیم دارد،
اندیشه و تربیت و رفتار مادر نیز در روح فرزند تأثیرات غیرقابل انکاری دارد که مسئولیت زنان را در این بُعد بسیار واال و بزرگ مینماید.
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به این سبب ،برای زحمات مادر ،پاداشهای عظیمی همانند ثواب جهاد و شهادت قرار داده شده است ( .مظاهری ) 1391 ،
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 ) 2-1-3کارکرد انسانسازی  :یکی از مهمترین علل تأکید اسالم بر تشکیل خانواده ،بعد انسانسازی این امر مهم است .محیط خانواده
مکتب بسیار ارزنده و سازندهای است ،بهطوری که منشأ بسیاری از صفات خداپسندانه است .در صورتی که انسان متوجه این امر باشد و از
فرصت استفاده کند ،میتواند هم خودسازی کند و هم دیگران را تربیت نماید.
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 )3-1-3زن در نقش همسری  :در روایتهای اسالمی «حسن تبعّل» (خوب شوهرداری کردن) در حد جهاد در راه خدا ارزشمند است(.
مجلسی  1403 ،ق ) از سوی دیگر ،به مردان دربارهی همسرداری بسیار سفارش شده است؛ از جمله آنکه« :هر کس دوست دارد خداوند
را پاک دیدار کند ،باید همسردار باشد ( ».مظاهری  ) 1391در اینجا به برخی از مهمترین شاخصهای مثبت همسری در متون دینی
اشاره خواهد شد:
الگوی دینی همسری آن است که همه ی کارکردهای مورد انتظار از زوجیت در آن دیده شود .در این الگو مهارتهای ارتباطی اهمیت
دارند .اساس ماهیت زوجیت ،پیوند و ارتباط است .بنابراین هر آنچه ارتباط زن و شوهر را تعمیق کند در این الگو وجود دارد و هر آنچه به
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این ارتباط آسیب میرساند در آن دیده نمیشود .مهارت کالمی در این زمینه نقش مهمی دارد و گفتوگوهای زن و شوهر باید به غنی
سازی فضای انس و الفت کمک کند .در این الگو ،زن و شوهر لباس یکدیگرند .این استعار به عیبپوشی و کمک به یکدیگر در رفع
نیازهای غریزی و جنسی بازمیگردد.
بنابراین ؛ همانطور که مالحظه می شود در متون فقهی و قرآن زن نیز مورد توجه اساسی قرار گرفته است که برخی از محققین از آن به «
مدیریت پنهان زن » در خانواده یاد می کنند  ( .زیبایی نژاد  ،وبسایت مقام معظم رهبری ) و در مواردی می تواند در مقابل اقدامات
نامتعارف ریاست خانواده ( مرد ) ایستادگی کند و موضوع را جهت حل اختالف در دادگاه خانواده مطرح نماید .
 ) 2-3نقش مدیریتی زن در قوانین موضوعه :
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ــ تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد  :ماده  1104یکی از مهمترین نقش های مدیریتی را هم برای زن و هم برای مرد مقرر نموده است
.
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تشیید در لغت به معانی ؛ استوار کردن و بر افراشتن آمده است ؛ لذا زن میتواند برای تحکیم مبانی خانواده و همچنین تربیت اوالد
نقش اساسی ایفا کند  .و با توسل به روش های منطقی و حقوقی این حق و تکلیف قانونی خود را اعمال نماید .
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ــ رعایت مصلحت خانواده در منع اشتغال زوج  :ماده  18قانون حمایت از خانواده مصوب  1353مقرر می دارد « شوهر میتواند با تأیید
دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند .زن نیزمیتواند از دادگاه چنین
تقاضایی را به نماید .دادگاه در صورتی که اختاللی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند».

v
i
h

 )3-3نقش مدیریتی زوجه در منع زوج از استفاده ی شبکه های اجتماعی :

هرچند که قانونگذار مستقیما به نقش مدیریتی زوجه بسان زوج اشاره ننموده است  ،اما قدرمتیقن قانونگذار از نقش زن در تحکیم مبانی

c
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خانواده یاد نموده است و به عبارتی دیگر می توان گفت که زن حق دارد از تمامی راههای عرفی و قانونی در راستای تشیید مبانی خانواده
و تحکیم آن استفاده نماید و قاعده ی عقلی « اذن در شیء اذن در لوازم آن است » نیز این نکته را تایید می کند که زن می تواند برای

A

جلوگیری از تزلزل خانواده و تربیت صحیح فرزندان خود زوج را از استفاده ی نامتعارف شبکه های اجتماعی منع نماید و این منع از
مفسده ی احتمالی و همچنین تقلید فرزندان از رفتارهای نامتعارف پدر جلوگیری می نماید .

بنابراین ؛ اگر روش های غیر حقوقی از قبیل گفتگوی و توافقات مسالمت آمیز  ،اهمال کدخدامنشانه دیگر ان  ،مراجعه به مشاور و
روانشناس خانواده و ...مانع از استفاده ی نامتعارف زوج از شبکه های اجتماعی نشد با این استدالل که ادامه ی استفاده ی مذکور به
مصلحت خانواده نمی باشد ؛ دادخواست منع یا تحدید استفاده ی زوج از شبکه های اجتماعی را تقدیم دادگاه خانواده نماید .
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 )4نتیجه گیری و پیشنهادات :
 )1-4در گذشته ی دور  ،زن صرفا کار های منزل را انجام می داد و خروج او از منزل بدون اذن شوهر موضوع بحثهای فقهی
و حقوقی بود ؛ اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن شبکه های اجتماعی " ،خروج مجازی" زن از منزل
مشترک از مباحثی است که علت بسیاری از اختالفات خانوادگی و حتی وقوع جرائم مهم شده است .
 )2-4ریاست شوهر بر خانواده بر اساس مباحث فقهی و ماده  1105قانون مدنی همواره مورد تاکید بوده است  ،اما به مرور
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زمان پذیرش ریاست مطلق شوهر با وجود اصل  40قانون اساسی  ،تغییر عرف و استناد به قاعده الضرر به ریاست مصلحت
گرایانه و مدیریتی تعدیل و دایره ی اطالق ریاست شوهر با قیود فراوانی مواجه گردید .
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 ) 3-4امکان طرح دعوای منع زوجه از استفاده شبکه ی اجتماعی با وجود ماده  1105و همچنین ایه شریفه  34سوره نساء با
تردید خاصی همراه نیست ؛ اما با توجه به عرف و ماده  220قانون مدنی و همچنین اصل  34قانون اساسی مرد نمی تواند
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بدون دلیل موجه همسر خود را از استفاده ی شبکه های مجازی منع نماید  ،اما اگر دادگاه دالیل زوج را موجه و موافق
مصلحت خانواده تلقی نماید می تواند حکم منع استفاده ی زوجه از سبکه های اجتماعی یا شبکه یا گروههای خاص مجازی
را صادر نماید .
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 ) 4-4این تصور که زوجه نمی تواند دادخواست منع استفاده ی زوج از شبکه های اجتماعی را مطرح نماید با روح قوانین
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موضوعه در تضاد است و با توجه به نقشی که عرف و قانون به زوجه در تشیید و تحکیم مبانی خانواده اعطا نموده است می
تواند دادخواست مرتبط با این موضوع را در دادگاه خانواده مطرح نماید .
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 ) 5-4دادخواهی بر اساس اصل  34قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و موضوعات جدید از قبیل دادخواست منع یا
تحدید استفاده ی زوجین از استفاده ی شبکه های مجازی می بایستی در صورت طرح توسط یکی از طرفین در دادگاهها ی
خانواده پذیرفته شود تا با بررسی حقوقی  ،روانشناختی و جامعه شناختی آن در ابتدا دادگاه آنها را به سوی مصلحت
خانواده ارشاد نماید یا اینکه حکم مقتضی صادر نماید .
 ) 6-4بررسی حقوقی این موضوعات می تواند مسائل جدید و راهکارهای مناسب برای آن در عالم تئوریک و عمل ایجاد
کند و به تبع آن از آثار سوء آن از قبیل وقوع جرائم مهم و طالق و از هم پاشیدن بنیان خانواده جلوگیری نماید .
با توجه به موارد فوق " مجید و گلنار" از ادامه ی مراحل طالق توافقی منصرف شده اند و دعوای خود را مسترد نمودند و به
توصیه ی وکیل موصوف به روانشناس خانواده جهت حل و فصل غیر حقوقی موضوع معرفی شده اند و پیشنهاد گردید که
اگر حتی با راهنمایی های مشاور خانواده و سایر طرق کدخدامنشانه امکان حل و فصل موضوع فراهم نگردید هر یک از
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زوجین قبل از اینکه مجددا دادخواست طالق مطرح نمایند  ،دادخواست منع یا تحدید استفاده ی شبکه های اجتماعی را در
دادگاه خانواده مطرح نمایند .
با این وصف هم از وقوع طالقهای زودرس و جلوگیری می شود و هم عنوان جدید دادخواست مرتبط با حقوق خانواده به
سیستم حقوقی قضایی کشور معرفی می گردد .
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