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 چکيده
 که ای گونه به باشد می ای جامعه هر اساسی و مهم مسائل از یکی زن حقوق مسأله

 امر این از باشد می وحیانی تعالیم از برگرفته که اسالم مبین دین. دارد بشر زندگی طول به قدمتی

.   است پرداخته جامعه از اهمیت با قشر این حقوق احقاق به خاص قوانین وضع با و نبوده غافل

 و امامیه فقه دیدگاه از زوجه برای آن مبانی و طالق حق موجبات بررسی عنوان با حاضر نوشتار

 حق موجبات  که این:  باشد می ذیل قبیل از سواالتی به پاسخ یافتن صدد در ، ایران مدنی قانون

 از یکی عنوان به وحرج عسر مصادیق مبانی و مالک شود؟ می مواردی چه شامل زوجه طالق

 حق موجبات بررسی مورد در مقاله این است؟ چگونه زوجه برای طالق حق مصادیق مهمترین

 زوجه که ، است شده تدوین ایران مدنی قانون و امامیه فقه دیدگاه از زوجه برای آن مبانی و طالق

 زوج غیبت ، زوج سوی از انفاق ترک. کند طالق خواست در تواند می خاصی موارد اثبات صورت در

 حق موجبات این که است ذکر به الزم باشد می جمله این از زوجه حرج و عسر طوالنی،، مدت به

 همان فقها نظر از آن حکم که شود می مطرح زوج نشوز عنوان تحت امامیه فقه در زوجه طالق

 قبیل از فرعی موارد ای پاره در اگرچه ؛ اند داشته ملحوظ مدنی قانون کنندگان تنظیم که است

 دارد وجود نظراتی تکثر...  و طالق سال چهار محاسبه مبدأ نفقه، پرداخت از زوج عقد بر عجزالحق

 را طالق خواست در توان می نیز نکاح عقد ضمن شروط از استفاده با ، اوقات گاهی همچنین.

 در و نیست پذیر امکان آسانی به( وجود صورت در حتی) موارد این از بعضی اثبات. کرد مطرح

 از برخی که است معظالتی از یکی این و شود نمی پذیرفته زوجه سوی از  طالق درخواست نتیجه

 عرف، مالک ، حرج و عسر مصادیق تشخیص مبانی دیگر طرف از. دارند سروکار آن با جامعه بانوان

 در وحرج عسر مصادیق تعیین در وسیله مهمترین که باشد می قضایی رویه و مفاسد، و مصالح

 در انفاق عدم علت به طالق دعوای طرح مراحل که آنجا از. باشد می قضایی رویه فعلی شرایط

 برای ، مربوط مقررات اصالح با گذار قانون آید می نظر به فلذا باشد می طوالنی بسیار ایران حقوق

 ،حذف طالق دعوای طرح مقدمه عنوان به را ، انفاق دعوای طرح دادرسی،شرط اطاله از جلوگیری

 ذکر عدم به توجه با همچنین. بپردازد طالق دعوای طرح به مستقیم ای گونه به زوجه تا کند

این نوشتار با . گیرد قرار بازنگری مورد ماده این تا است ضروری 1130 ماده در عسروحرج مصادیق

 ای و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته استبهره گیری از منابع کتابخانه 
 

 .حق طالق زوجه، فقه امامیه، قانون مدنی ، موجبات طالق زوج :يديکل واژگان
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 مقدمه

یکی از مسایل مهم و مورد توجه جامعه امروزی مسأله حفظ و رعایت حقوق زوجه و مراعات شأن اوست . اکنون به نظر می آید 

به ارزیابی های گذشته بسنده نشود . که از جمله  مقتضیات عصر ما ایجاب می کند که بسیاری از مسایل مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد و

این سلسله مسایل حق طالق باشد چنانچه جامعه امروز بخواهد در صدد رفع این معضالت برآید باید بر طبق بینش و نظریات دین مبین 

و تغییر سازنده ای در سیر اسالم اقدام کند و هر چند عملکرد دستگاه های تقنینی در طول قرن اخیر نشان می دهد که چندان تحول 

رت تکوینی حقوق خانواده تحقق نیافته و هر زمان که بنا به مصلحت اندیشی ها و مالحضات ناپایدار و گذرا الزاماً تغییری در این مقررات صو

اد علقه زناشویی و عقد گرفته ، جنبه تعالی نداشته وبعد از مدتی به فراموشی سپرده شده است .در حقوق کشور ما زوج و زوجه در مورد ایج

نکاح از وضعیت یکسانی بر خوردارند یعنی قصد و اراده  و رضای هر یک از آن دو شرط صحت نکاح است اما در مورد طالق این وضعیت 

که در موارد  وجود ندارد . از نظر حقوق اسالم زوج این اختیار را دارد که هر گاه بخواهد زوجه خود را طالق دهد و زوجه نیز این حق را دارد

رد خاص از حاکم شرع تقاضای طالق نماید . قانون کشور ما نیز به تبعیت از فقه امامیه اختیار طالق را به زوج داد ه است و در عین حال موا

ضای خاصی در فقه و قانون پیش بینی شده است که در صورت تحقق هر یک از موارد زوجه می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و تقا

خود را مطرح سازد . نوشتار حاضر برای بررسی همین موارد و تحت عنوان بررسی موجبات حق طالق و مبانی آن برای زوجه از دیدگاه فقه 

 امامیه و قانون مدنی ایران به رشته تحریر در آمده است.

 تعریف اصطالحی نفقه در فقه و حقوق2-

( می توان از این 319، ص 1403ذا ، لباس ، مسکن و ... گرفته اند .)محقق حلی ،فقهای امامیه معموال نفقه زوجه را به معنای غ

ا به عبارات آنان برداشت کرد که نیازمندی های  زن که ، از دیدگاه آنان محصور است ، نفقه نامیده می شود . البته ، عده معدودی نیز نفقه ر

(. نجفی در جواهر الکالم این گونه آورده 156، ص 1389ده اند.)منتظری ، معنای خوراک زوجه گرفته و در مقابل لباس و مسکن قرار دا

مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسائل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن  »در جواهرالکالم بیان شده: است :

تهیه منزل با خریدن ، اجاره کردن ، یا غیر آن جز نفقه »( در تعریف دیگری آمده است :33، ص31، ج 1911نجفی ، «)شهر متناسب باشد

( شهید ثانی نیز این گونه 424، ص 3،ج1382)جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی هاشمی ، « به شمار می آید و برزوج واجب است

( 469، ص 1، ج 1404شهید ثانی ، «.)زوسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه ، کرم ، صابون و هزینه های حمام در صورت نیا»آورده است : 

همچنین در تعریف دیگری نفقه زن در فقه آن هزینه ای است که به محض انعقاد عقد ازدواج به نفع زن بر عهده زوج قرار می گیرد 

جه برعهده زوج قرار می )خوراک، پوشاک ، ابزار بهداشت ،و...( فقیهان در این باره اتفاق نظر دارند که در صورت انعقاد نکاح صحیح نفقه زو

گیرد ودر فقه و حقوق به هر آنچه چیزی گویند که برای مونث یک فرد از قبیل خوراک ، پوشاک وخانه کفایت کند )باب نکاح(  نفقه عبارت 

ر نفقه درتعریفی دیگ (2068،ص3،ج 1384از تامین مایحتاج ضروری  زن )خوراک ، پوشاک ، خانه ، توسط شوهر است ()انصاری و طاهری ،

که انسان برای خانواده و همسر و نزدیکان و بستگانش خرج می کند و شامل خوراک و پوشاک و مسکن می شود »به چیزی گفته می شود 

(. قانون 480، ص1،ج1998.)الصاوی ، « و برخی نیز گفته اند نفقه چیزی است که عادتاً بقای حیات انسان به آن منوط است بدون اسراف

(به پیروی از روح فقه اسالمی ، نفقه را شامل مجموع نیازهای متعارف و متناسب با 19/8/1381)اصالحی 1107ز در ماده مدنی ایران نی

از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا » وضعیت زن به شرح زیر مقرر داشته است : نفقه عبارت است

ارکان و اجزایی که برای نفقه در «.مانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض، اثاث منزل ،وهزینه های در

قانون مدنی آمده ، نمونه و مثال است و جنبه انحصاری ندارد و شوهر باید به عنوان ریاست ، تامین معاش زن و فرزندان خود را  1107ماده 

مادی هر زندگی با عرف است ، هزینه های درمان و دارو و نظافت جزو نفقه وبه عهده شوهر است نه  به عهده دار شود و تعیین نیازهای

(. مالی که به عنوان نفقه و برای مصرف و برای مصرف در اختیار زوجه قرار داده می شود و با 673، 1389خانواده پدری زن .)کاتوزیان ، 

والی که درباره انتفاع باقی می ماند , عنوان بخشش باشد ، )مانند هدایا ، لباس ، زیورهای انتفاع از بین می رود ملک اوست ولی درباره ام

( اما این تعریف نیز جامع 673،ص1389زنانه ، ملک زن است ودر مورد خانه و اثاث منزل تنها اذن انتفاع به زن داده می شود .)کاتوزیان ، 

ز تامین مخارج ضروری خود یا افرادی که تحت تکفل شخص بوده و شخص قانونا ملزم به نفقه از نظر حقوقی عبارتست ا» تر به نظر می رسد

  ( .   64، ص 1379نوری ، «.) رعایت و پرداخت ان باشد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 حقوق قابل اعمال زوجه در صورت ترک انفاق از جانب زوج3-
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اصوالً ترک انفاق از جانب زوج به دو شکل ممکن است نمود پیدا کند ، یکی این که زوج با وجود تمکن مالی از پزدلخت نفقه 

ضعیت اقتصادی نامطلوب قادر به پرداخت نفقه به زوجه نباشد .بنابراین مسأله را در دو خودداری کند و دیگری این که شوهر به علت و

 بخش جداگانه بررسی می کنیم:

 الف: استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

هرگاه مردی با وجود مالئت و با فرض استحقاق زوجه نسبت به نفقه از انفاق به وی خودداری کند، مستنکف محسوب می گردد. 

برخی  از نویسندگان زوجی را هم که با داشتن مهلت معقول و مکان تالش برای معاش ، حاضر به کار کردن و تحصیل در آمد نیست ، البته 

(، که به نظر صحیح نمی رسد؛ زیرا استنکاف به معنای خودداری 226مستنکف محسوب نموده اند)جعفری لنگرودی ، حقوق خانواده ،ص

وانایی انجام آن برای وی موجود است ودر فرض مذور ، این وضعیت موجود نیست؛ یعنی زوج به هر دلیل ولو شخص از انجام امری است که ت

 تالش ، فاقد استطالعت مالی از جهت پرداخت نفقه می باشد.

این صورت  از نظر فقهی این امر از مصادیق نشوز زوج بوده و زوجه می تواند با مراجعه به حاکم حقوق خود را استیفاء نماید. در

 حاکم با احراز نشوز زوج ، وی را ملزم به پرداخت انفاق می نماید و اگر این امر صورت نگرفت ، حاکم به درخواست زوجه و در صورت امتناع

( ، مبنای فقهی این حکم را می توان به اختصار 33و336،صص2، ج 1405زوج از اجرای صیغه طالق زن را مطلقه می نماید. )اصفهانی ،

 ن بیان نمود:چنی

طالق قابل رجوع  دوبار است، پس «الطالق مرتان فامساک بمعروف او تسریح با حسان »سوره طالق بقره 229آیه  آیات:-1-الف

 «باید یا به خوشی و سازگاری زوجه را نگهدارد و یا به خوبی او را رها کند.

او سرحوهن بمعروف وال تمسکوهن ضراراً لتعتدوا و من یفعل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن  بمعروف »سوره 231و آیه 

هرگاه زنان را طالق دادید و به پایان زمان عده نزدیک شدند ، آنا را به خوبی نگهدارید یا به خوبی رهایشان سازید . «»ذلک فقد ظلم نفسه 

 «چنین کند ، پس همانا به خود ستم کرده استمبادا آنان را به گونه ای زیان آور نگهدارید تا بر آنان ستم روا دارید. هرکس 

از این آیات بر می آید که زوج در زندگی مشترک با همسر خود باید یکی از این دو راه را برگزیند ؛ یا به وی به نیکی رفتار کند و 

از طالق دادن او)علوی قزوینی، طالق یا او را طالق دهد.از این رو شوهر نمی تواند هم از ایفای حقوق زوجه از جمله نفقه امتناع کند و هم 

 (109حاکم و ماهیت آن ، ص

روایت ابن اب عمیر عن ابی عبدهلل علیه السالم  قال اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت » روایات :-2-الف

دهد،زوجه ملزم است با وی ادامه دهد و گرنه مناسب  امام صادق )ع( فرمود: هرگاه مردی همسرش را پوشاک و خوراک«معه و اال طلقها 

 (4،ابواب نفقات ،حدیث15،ج1391مرد باید او را طالق دهد)حرعاملی ، 

قال سمعت ابا جعفر علیه السالم یقول:من کانت عنده امره فلم یکسها ، یواری عورتها و »و روایت دیگر، روایت ابی بصیر : 

امام باقر )ع(فرمودند :هرکس همسری دارد و او خوراک و پوشاک ندهد ،امام حق « »یفرق بینهما یطعمها،یقیم صلبها کان حقاً علی االمام ان

 (.12،ابواب نفقات ، حدیث 15،ج 1391دارد بین آنها جدایی بیندازد)حرعاملی ،

رو زوجه می تواند در  روایات مذکور به خوبی نشان می دهد که مستنکف از انفاق ، استحقاق ادامه زوجیت به همسر را ندارد . از این

 این حالت جدایی اختیار کند .

 :عجز شوهر از پرداخت نفقه-ب

قانون مدنی رفتار کند و می تواند مستقیماً مسأله طالق را 1111در مورد عجز شوهر از پرداخت زوجه الزامی ندارد که مطابق ماده 

 مطرح سازد . عجز از پرداخت نفقه نیز به دوشکل ممکن است ظاهر شود:

 عجز سابق بر عقد -بند اول:

قانون مدنی مشخص نشده است ، در این حالت زوج قبل از عقد ازدواج قادر به پرداخت نفقه نبوده  1129تکلیف این حالت در ماده 

و به این است که برای این امر دو فرض می توان متصور شده: یکی این که اگر زوجه هنگام عقد جاهل به اعسار زوج و عجز از انفاق باشد 

سخ گمان با مرد ازدواج نموده است که عادتاً مرد فاقذ معاش مبادرت به ازدواج تشکیل زندگی نمی کند ، می تواند از خیار تدلیس ، عقد را ف

( ، به نظر می 129،ص1384و صفار ،223،ص1367کند و سکوت قانون گذار را دلیل تمایل به خیار تدلیس دانسته است)جعفری لنگرودی، 

که سخن از تدلیس در این زمینه چندان صحیح نباشد زیرا در تدلیس وجود عملیات فریبکارانه شرط است و دراین حالت عملیات  آید

مذکور صورت نگرفته است ، چون تدلیس به سکوت را اگر به معنای خودداری از سخن گفتن)فعل مثبت( در نظر بگیریم ، عملیات 

 (223، ص1367حقق گردیده و خیار فسخ ایجاد شده است)جعفری لنگرودی، فریبکارانه رخ داده است پس تدلیس م

اما پذیرش این استدالل دشوار است؛ زیرا برای اغوای طرف مقابل فعل مثبت الزم است و نمی توان در حالی که تدلیس نیازمن 

انجام عملی عمدی و مثبت است ، با مفروض گرفتن سکوت به عنوان فعل مثبت ، با وجود این که اصواًل سکوت فاقد هر گونه اثر است و 
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ردد ، این وضعیت را به استناد تدلیس موجد حق فسخ برای زن دانست. مگر این که زوج خود را شخص نمی تواند فعل مثبت تلفی گ

ثروتمندی معرفی کرده باشد و بدین وسیله موجبات فریب زوجه را فراهم آورده باشد در غیر این صورت بلکه توجه به تعریف تدلیس که آن 

گردد اگر مرد واقعا زوجه را فریب نداده باشد زوجه با تصورات شخصی خود دچار این  عبارت است از : عملیاتی که موجب فریب طرف معامله

اشتباه شده باشد عنوان تدلیس بر این مسأله صادق نیست اما در عین حال این گونه نیست که برای زوجه راهی موجود نباشد این مسأله را 

وجه قایل شد چرا که متبایناً عقد بر این مبنا واقع می شود که زوج نفقه قانون مدنی دانست و حق فسخ برای ز 1128می توان مشمول ماده 

اهد زوجه را بدهد و این توانایی را داشته باشد و حال اگر بعد از عقد معلوم شده که زوج فاقد این توانایی می باشد زوجه حق فسخ عقد را خو

ر از پرداخت نفقه مطلق است و اختصاص به عجز شوهر پس از عقد قانون مدنی در مورد عجز شوه 1129داشت.مضافاً این که حکم ماده 

 ندارد  ومی تواند آن را شامل عجز سابق بر عقد نیز دانست و به آن استناد نمود.

 عجزالحق بر عقد:-بنددوم:

داشت از دادگاه  هرگاه زوج هنگام ازدواج قادر به پرداخت نفقه نفقه بوده و بعد از ادای آن ناتوان شده باشد، زوجه حق خواهد

تقاضای طالق نماید.قانون گذار در این حکم تفاوتی بین زوجه ثروتمند و زوجه نیازمند قایل نشده است . به عبارت دیگر چو علت تامه 

حق  استحقاق زوجه نسبت به نفقه ، عقد دائم و تمکین او از زوج است و عجز و مالئت زوج یا زوجه تاثیری در استحقاق وی ندارد ، ایجاد

درخواست طالق  برای زوجه منوط به نیاز وی به نفقه نگردیده است. در نتیجه زوجه ثروتمندی که خود قادر به تامین نیازهای مالی خویش 

 است نیز حق دارد در صورت عجز زوج از انفاق  تقاضای طالق نماید.

گفته اند که نظرات آن ها را می توان به سه دسته  فقهای امامیه نیز در خصوص عجز شوهر از پرداخت نفقه ، بعد از انعقاد سخن

 تقسیم نمود:

،شهید ثانی ، 105،ص30،ج1911برخی بر این باورند که در این حالت زوجه ملزم است صبر پیشه کند و تحمل کند )نجفی ، -1

صل استصحاب ، به حدیثی از ( . معتقدان به این عقیده ، برای اثبات ادعای خود افزون ، افزون بر استفاده از ا398،ص1،ج1416

امیرالمومنین )ع( استناد کرده اند که در پاسخ به زنی که به دلیل عجز در انفاق از سوی همسرش، خواستار حبس او شده بود؛ ضمن 

نگرفته ( اما این نظر در فقه مورد اقبال قرار 218، ص15،ج 1408خودداری از زندانی کردن او فرمودند: ان مع العسر یسرا)شیخ طبرسی،

است، زیرا از مفاد حدیث روشن می شود که درخواست زوجه از امیرالمومنین)ع(اجرای طالق نیست ، بلکه او راضی به ادامه زندگی مشترک 

 فایبوده و از انجا که پرداخت نفقه، دینی بر عهده زوج است و زوج به دلیل اعسار از پرداخت دین خود عاجز بوده ، از این رو به منظور استی

طلب خود به امام مراجعه کرده تا امام از راههای معمول و متداول از قبیل حبس مدیون و ... طلب او را استیفاء نماید. شاهد این مطلب 

می باشد ؛ زیرا به قرینه این عبارت معلوم می شود که تنها در خواست زوجه ، حبس شوهر تا ایفای دین بوده که « فانی ان یحسبه»عبارت 

دنبال این درخواست از اجابت آن امتناع نموده و زوجه را از امر به صبر کرده و فرموده اند ان مع العسر یسرا بنابراین این حدیث برای امام به 

 ، (130،ص1384اثبات این ادعا ، قابل استناد نیست.)صفار، 

حاکم، خواستار فسخ نکاح شود و اگر  دسته دوم فقها بر این باورند که وجود این حالت به زوجه حق می دهد با مراجعه به-2

(.دلیل 22و21،صص6،ج 1384،شیخ طوسی،15،ص1،ج 1416دسترسی به حاکم نبود، خودش می تواند نکاح را فسخ کند.)اصفهانی ،

د ، که نشان می ده«الطالق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان »سوره بقره است که می فرماید: 229معتقدان به این نظر ، آیه 

نگهداشتن زوجه بدون پرداخت نفقه نگهداری به نیکی نیست ، از این رو وظیفه زوج رها کردن زوجه به احسان است . افزون بر این آیه به 

روایت ابا بصیر نیز اشاره شده که حضرت امام باقر فرموده اند:هرکس زوجه اش را خوراک و پوشاک ندهد، امام حق دارد بین آنها جدایی 

 (.277،ص15،ج1391حرعاملی ، بیندازد )

قول مشهور در فقه که دسته سوم فقها به آن معتقدند ، آن است که در این فرض، برای زوجه حق طالق پدید می آید. )حلی ، -3

 (.367،ص 1380،محقق داماد ،187و186،صص1405

 مبناي فقهی طالق به علت غيبت زوج-4

بر اساس قول مشهور فقها ، اگر زوج گم شود به گونه ای که هیچ خبری از او  طالق زوجه غایب یکی از حقوق غیر مالی زوجه است

عی در دست نباشد و وفوت و حیاتش معلوم نگردد، اگر مالی از او باقی مانده یا ولی ای داشته باشد که امور او را سرپرستی  نماید، یا متبر

رای زوجه خرج کند بر زوجه واجب است که صبر کند؛ در غیر این صورت داشته باشد که امور او را سپرستی نماید، یا متبرعی باشد که ب

 مسأله طالق زوجه مطرح می شود.

عامل دیگری که باعث ایجاد اختیار زوجه در طالق درخواست طالق می شود غیبت زوج است ؛ که این مورد شایع ترین موردی 

ست اعم از این که غایب مفقود الخبر باشد یا به علت دیگری مانند است که در کتب فقهی ذکر شده است. درفقه زنی که همسرش غایب ا

مسافرت و حبس غیبت نموده باشد، فرقی ندارد که مفقود در داخل شهر یا در سفر یا درجنگ باشد و کسی از حال او اطالع نداشته باشد ؛ 
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اشد که از آن نفقه زوجه تادیه شود یا متبرعی نفقه او را زیرا نصوص شامل همه این موارد می شود در صورتی که غایب مال و دارایی داشته ب

بپردازد باید صبر کند تا وضعیت تو روشن شود ، اما اگر غایب هیچ گونه مالی برای تامین نفقه زوجه برجای نگذاشته باشد و متبرعی هم 

یأس از پیداشدن او از حاکم در خواست طالق  نباشد که نفقه او را بپردازد زوجه می تواند بعد از گذشت چهار سال از جستجوی شوهر و

دارد و پس از سپری شدن عده می تواند با شخص دیگری ازدواج کند)شهید  نماید بعد از طالق زوجه به دستور حاکم عده نگه می

این که خود (، حاکم می تواند بعد از درخواست زوجه و جستجو در مدت چهارسال ، زوجه را طالق دهد اعم از 287،ص2،ج1404ثانی،

مستقالً به این امر مبادرت بورزد یا به ولی غایب یا شخص دیگری امر کند این کار را بکند. ابته بهتر است که بگوییم امر ولی بر تصدی 

(، شیخ مفید)شیخ 537،ص3،ج 1389(فخر المحققین )فخر المحققین ،65،ص6،ج1404حاکم مقدم است.شهید ثانی )شهید ثانی، 

(معتقدند، با امکان اذن ولی الزم است از او اجازه بگیرند و اگر اجازه نداد ، حاکم خود 385،ص2،ج1403)محقق حلی، (،وحلی537،ص1413

 به تنهایی طالق را به عهده گرفته و زوجه را مطلقه می کند.

 مبدأ محاسبه چهارسال در فقه -5

این چهار سال از ابتدای انقطاع خبر از غایب  بحث دیگری که در این خصوص مطرح است مبدأ انتظار چهارسال است که آیا

محاسبه می شود یا از تاریخی که زوجه غایب برای تعیین تکلیف خود به دادگاه مراجعه می کند. در این خصوص فقهای امامیه دو قول 

ر نکرده و ضرب االجل از سوی حاکم عمده دارند.بعضی معتقدند زمان رفع االمر ای الحاکم ،مبدأ این تربص است و اصوالً اگر زوجه، رفع االم

معین نشده باشد ، اعتدادی در کار نیست . یعنی برای جواز  اعتداد انقضای چهار سال از حین فقدان غایب کافی نیست ، بلکه انقضای چهار 

ربص کند مجوز شروع به سال  از زمان رفع االمر الزم است .بنابراین اگر زوجه غایب شخصاً و بدون ضرب االجل حاکم ، یکصد سال هم ت

( از 137،ص11،ج1404،طباطبایی،358،ص1380،صانعی،124،ص18،ج1416،فاضل هندی،353،ص3،ج 1389اعتداد نخواهد بود )حلی،

 (.304،ص2،ج1403معاصران  نیز صاحب وسیله النجاه و حضرا امام در تحریرالوسیله از جمله طرفدارن این نظریه هستند)موسوی خمینی،
روایاتی از جمله صحیحه برید بن معاویه ، که راجع به وظیفه زوجه غایب مفقود االثر از امام صادق)ع(سوال کرده  مستند این نظر

 است. امام در پاسخ فرمود:

هر مقدار که شخصاً انتظار کشیده  برای او سودمند نیست مگر که او رفع االمر به حاکم نموده و حاکم تعیین اجل چهار ساله ذکر 

 (.389،ص15،ج1391عاملی،کرده باشد)

بعضی دیگر از فقهای امامیه انقضای چهار سال از زمان فقدان غایب را مجوز شروع به اعتداد دانسته اند و معتقد شده اند که اگر 

یأس از  تاریخ انقطاع خبر از غایب برای حاکم محرز شود،مبدأ تربص همان تاریخ انقطاع خبر است و با انقضای چهار سال و فحص از غایب و

پیدایش او حاکم می تواند ولیّ غایب را مجبور به طالق کند و در صورت فقدان ولیّ یا استنکاف او از طالق ،رأسا طالق زوجه غایب را به 

انجام برساند. از جمله این فقها صاحب حدائق است و از جمله مستندات این قول،ظهور صحیحه حلبی است که از آن مرور چهارسال بدون 

 (390،ص15،ج 1391تعیین اجل از سوی حاکم فهمیده می شود)عاملی، لزوم

مستند دیگر  این قول اطالق روایاتی است مانند صحیحه کنانی است، زیرا در این دسته روایات صرفاً انقضای چهار سال مورد توجه 

،طباطبائی 351،ص2،ج1402فیض کاشانی،،390،ص15،ج1391است و قیدی راجع به شروع و محاسبه آن از حین رفع االمر ندارد.)عاملی،

 (71،ص2،ج 1414یزدی،

 مبدأ محاسبه چهار سال در حقوق-6

در این خصوص قانون مدنی ساکت است و با توجه به اختالف عقیده بین فقها ،در نظریات حقوق دانان اختالف عقیده وجود دارد در 

قانون مدنی همان زمان انقطاع خبر از غایب  1029ا براساس ظاهر ماده مورد مبدأ محاسبه مدت انتظار زوجه ، نوعاً حقوق دانان مبدأ ر

 دانسته اند:
هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود دادگاه دادگاه حکم طالق صادر می کند .بنابراین قبل از 

حکم طالق به علت غیبت شوهر صادر کند)امامی و صفایی  گذشتن الاقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر از غایب دادگاه نمی تواند

 (.209،ص1،ج1375،

برخی از شارحان قانون مدنی اعتقاد دارند که جمالت مندرج در ماده مذکور مطلق است و شامل صورتی هم که قبل از مراجعه به 

از مراجعه به حاکم منظور نخواهد شد.ناچار باید  حاکم زوج غایب بود،است، می شود. حال آنکه مطابق فتوای اتفاقی فقها ، مدت های قبل

 اطالق ماده را مطابق نظریه فقها تفسیر نمود و مبدأ چهار سال را از تاریخ مراجعه زوجه به دادگاه قرار داد.هرچند که چنین سال قبل از

ویسندگان و شارحان قانون مدنی معتقدند (.اما اکثریت ن871،ص2مراجعه ،زوجه صبر کرده و مراجعه نکرده باشد)حائری،شرح قانون مدنی،ج

 (124،ص 1384که نظر قانون مدنی بر این است کع قبل از رجوعبه دادگاه مدت غیبت قابل احتساب باشد.)صفار،

 استناد به قاعده الضرر در فرض غيبت زوج-7
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چرا که کاربرد این قاعده، ریشه در صدر قاعده الضرر در میان قواعد فقهی ، از قلمرو وسیعی در نظام قانون گذاری برخوردار است؛ 

اسالم دارد و از زمان پیامبر)ص( به طور مستمر در فقه متقدمین تا معاصرین ، منشأ نفی احکام ضرری واقع شده است ؛ از مستندات مهم 

نصاری بر رفع  زیان یا است که پیرامون قضیه سمره بن جندب و خواسته فرد ا« الضرر و الضرار فی االسالم»این قاعده ، حدیث نبوی 

جلوگیری از استمرار آن در جهت حمایت از حقوق مرد انصاری صادر شده است ؛ توضیح آن که مقتضای حدیث ناظر به زیان ناشی از ورود 

 (.182,201،صص1،ج1389غیر ماذون سمره بن جندب ، به خانه مرد انصاری بوده است )بجنوردی،

 ادعا که بقای زوجیت برای زوجه ای که شوهر وی غایب مفقوداالثر است، موجب ضرر است ،حاکمبا تمسک به قاعده الضرر، با این 

می تواند با توجه به شرایطی زوجه را طالق دهد، حتی در فرضی که به حاکم دسترسی نباشد یا حاکم نتواند متصدی چنین اموری شود،   

،عدول مومنین ، قائم مقام حاکم خواهند بود.)طباطبای  ظاهر عبارات این است که که به دلیل قاعده الضرر و الحرج

( ، لذا با استناد به قاعده الضرر، حتی در فرضی که امکان مراجعه به حاکم نباشد و یا حاکم در این زمینه  مبسوط 71،ص1،ج1414یزدی،

ای مدت طوالنی غایب باشد ، بقای حق طالق الید نباشد ، مراجعه به عدول مومنین امکان پذیر است ؛ به بیان دیگر در صورتی که زوج بر

 برای زوج موجب إضرار به زوجه می شود؛لذا جهت نفی این ضرر، اختیار طالق به حاکم شرعی تفویض می گردد.

البته الزم به ذکر است ، برخی فقها ، تاثیر قاعده الضرر در انحالل نکاح از راه طالق ، توسط حاکم شرع را نهی کرده و به چنین 

قی ، رضایت نمی دهند . به عنوان نمونه ، احکام سنگینی که درباره شوهر مفقود االثر در قانون مدنی وجود دارد و زوجه باید پس از طال

در  مراجعه به حاکم ، چهار سال صبر کند ، برگرفته از این نظر فقهی است. توضیح آن که عقد ازدواج را نباید با عقد بیع مقایسه کرد . زیرا

یع ، هریک از بایع و مشتری می تواند با بهانه قرار دادن یک عیب و ایراد ، بالفاصله عقد بیع را فسخ کند ، در حالی که عقد نکاح ، عقد ب

عقد مقدسی است که فقط در شرایط ضروری می توان آن را برهم زدضمن این که ازدواج پیوند یک سویه نیست تا زوجه با در نظر گرفتن 

ند این پیوند را قطع کند. اگر برای او ضرر مطرح است برای شوهر نیز ضرر مطرح است و اگر او می خواهد خود را از ضرر شرایط خود، بتوا

 (.477و397،صص1419رها کند ، حق ندارد با اقدام خود طرف دیگر را در ضرر قرار دهد.)شبیری زنجانی،

برخی ضررها بایستی تحمل کرد . چرا که تحمل برخی ضررها ، حتی برخی از فقها معتقدند که هر ضرری ، رفع حکم نمی کند و 

فقه برای ادامه زندگی مشترک الزم است. به عنوان نمونه ، شوهری که با وجود تمکن مالی ، نفقه زوجه را نپردازد و وادار کردن وی به ادای ن

کالت مالی از ادای نفقه ناتوان است ، نمی توان الزاماً ممکن نشود ، امکان طالق همسر او وجود دارد. ولی در مورد شوهری که به دلیل مش

 (.335،ص2،ج1412بالفاصله زندگی آنان را متالشی کرد و مسیر طالق را در پیش گرفت.)حلی،

بنابراین حق طالق از آن زوج می باشد و تنها در بعضی شرایط خاص زوجه می تواند در خواست طالق کند؛ زیرا اگر به طور مطلق 

که تنها مرد حق طالق دارد، آنگاه اگر در زندگی زناشویی ، زوجه ای مورد آزار و اذیت همسر خود واقع شود و نتواند به هیچ حکم شود 

نحوی موجبات جدایی خود را از همسرش فراهم آورد. در نتیجه ، این امر به طور یقینی سبب ورود ضرر به زوجه و تحمل ضررهای ناشی از 

 (.167،ص2،ج1388ی او خواهد شد)حکمت نیا،این زندگی زناشویی برا

بنابراین گرچه حق طالق قابل انتقال به زوجه نیست ؛ اما محدود کردن تاثیر حاکمیت یک جانبه اراده زوج در موارد قصد إضرار ، با 

 به کارگیری از ظرفیت های فقهی قاعده الضرر در جهت وضع مقررات آمره یا تکمیلی موثر ، مطلوب است.

فعلی گرچه تا حدود زیادی وضع زنان را در انحالل نکاح ، از طریق طالق بهبود بخشیده؛ اما پیشنهاد می گردد که اقدامات  قوانین

قانون گذاری و راهکارهای اجرایی جهت حمایت های قانونی از حقوق زوجین ، با بهره گیری از ظرفیت های فقهی قاعده الضرر ، در جهت 

 وق هریک از زوجین گام بردارد.ترمیم خسارات وارده به حق

 قانون مدنی 1130مبانی فقهی و اجتماعی ماده -8

قانون مدنی ، قاعده نفی عسروحرج  است اما این که آیا خود فقها  نیز در این  1130تردیدی نیست که مبنای فقهی وضع ماده 

طالق بحث کرده اند یا خیر بررسی خواهیم کرد. باید مورد یعنی عسروحرج  برای زوجه و قرار گرفتن  این امر از موجبات  در خواست 

ن دانست که حکم  این ماده از نظر پیشینه تاریخی در فقه امامیه کم سابقه است و با نظریه مشهور  فقها که غالباً مبنای قانون گذار قانو

خصوص  عیوب موجب فسخ  نکاح در زوج   ( شیخ انصاری در پایان کتاب مکاسب در86،ص1380مدنی بوده است تعارض دارد .)محق داماد، 

این مطلب را مطرح می کند که آیا وجود جذام  و برص در زوج موجب حق فسخ نکاح  برای زوجه می شود یا خیر؟ در پاسخ با استناد به به 

د ثانی  نقل شده که قول مشهور می گوید: قول مشهور این است که حق فسخ برای زوجه ایجاد نمی شود ولی برخی از فقها من جمله شهی

وقتی وجود این دو عیب در زوجه برای زوج ایجاد حق فسخ می کند)درحالی که زوج این اختیار را دارد که زوجه را طالق دهد( به طریق 

حرج که در اولی وجود آنها در زوج باید برای زوجه ایجاد حق فسخ کند زیرا زوجه اختیار طالق ندارد و بنابراین برای خالصی از این ضرر و 

اثر ادامه زندگی مشترک ا شوهر جذاامی با مبتال به برص برایش پیش آمده  جز از طریق داشتن حق فسخ راه دیگری وجود ندارد)شهید 

( ،شیخ انصاری ، ضمن رد استدالل شهید ثانی مبنی بر وجود حق فسخ  ، یا پذیرش امکان استناد به عسروحرج  384،ص6،ج 1404ثانی،

http://www.joih.ir/


 132-152، ص 1395فروردین، 5جلد ،  10، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

د: چنانچه ادامه زندگی مشترک برای زوجه موجب ضرر و حرج  باشد ، رهایی وی از طریق اجبار شوهر به طالق از سوی حاکم اظهار می دار

 (.348،ص3،ج1411ممکن خواهد بود.)انصاری، 

در این خصوص مرحوم  سید محمد کاظم طباطبایی نخستین کسی است که مستقالً قاعده  نفی عسروحرج را از موجبات 

طالق برای زوجه دانست ؛  نظر روشن و جالب توجهی دارد وی در بحث مربوط به زوجه مردی که غایب مفقود االثر است و درخواست 

بعید نیست که حاکم شرع بتواند در مورد شوهر مفقودی که :» شرایط و ترتیباتی که باید اعمال شود تا حاکم او را مطلقه نماید می گوید 

همسرش نمی تواند صبر کند و انتظار بکشد در صورت درخواست زوجه ، او را طالق دهد همچنین شوهری  زنده بودن او معلوم است ولی

که مفقود نیست ولی در حبس ابد به سر می برد و یا شوهری که ظاهر است و لی معسر و توانایی دادن نفقفه ندارد و زوجه هم نمی تواند با 

ر مختلف و نظایر آنها هرچند که ظاهر کلمات فقها این است که حاکم نمی تواند زوجه را این حال صبر کند پس در تمام این اقسام و صو

طالق دهد و او را آزاد کند زیرا طالق به دست زوج است )الطالق بید من اخذ بالساق( ولی ممکن است گفته شود به استناد قاعده نفی ضرر 

مشقت شدید برای او باشد حاکم شرع می تواند او را طالق دهد . وی پس از و حرج مخصوصاً اگر زوجه جوان بوده و صبر کردنش مستلزم 

از این روایت استفاده می » نقل چند روایت مبنی بر این که اگر زوج نفقه زوجه خود را ندهد ملزم می شود تا او را مطلقه سازد می گوید:

صورتی که بقای زوجیت موجب وقوع زوجه در معصیت و حرام  شود که در صورت ندادن نفقه شوهر اجبار به طالق می گردد بنابراین در

 (.76-68،صص1410باشد باید حاکم شرع اختیار طالق او را داشته باشد.)طباطبایی یزدی،

از فقیهان معاصر نیز امام خمینی )ره( عقیده دارند در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زوجه موجب عسروحرج باشد وی می 

گاه درخواست طالق نماید و دادگاه نیز حکم طالق را بر این مبنا صادر کند ، نظر ایشان در پاسخ به پرسشی که از سوی فقهای تواند از داد

 ابراز شده که متن سوال و جواب به این شرح است: 1130شورای نگهبان هنگام اصالح قانون مدنی و ماده 

انقالب اسالمی  ایران حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی پس از سالم و  بسم اهلل الرحمن الرحیم، محضر مبارک رهبر عالیقدر» 

اهدا تحیت پاره ای از مسایل در شورای نگهبان مورد اختالف قرار می گیرد و بالنهایه نظر شریف متبع است من جمله این مسایل مواردی 

ی از مواد مربوط به طالق این است در صورتی که ادامه زندگی است از قانون مدنی که اخیراً مورد بررسی و اصالح قرار گرفته است که یک

زناشویی برای زوجه موجب عسروحرج باشد می تواند با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طالق کند و حاکم پس از بررسی و شدت موضوع 

ین جا بعضی از فهای شورا نظر منفی دارند و می شوهر را اجبار به طالق کند و چنانچه زوج از طالق ابا کند حاکم اقدام به طالق نماید . در ا

گویند آنچه مستلزم حرج است لزوم عقد در نکاح است و بر فرض که ادله حرج در این جا حاکم باشد   می تواند لزوم عقد را بردارد و برای 

نیست پس حق فسخ قهراً منتفی می شود زوجه حق فسخ ایجاد کند و با توجه به این که موارد فسخ اجماعاً محدود است و این مورد جز آن 

عده ای از فقها می گویند علت حرج در این جا تنها لزوم عقد نیست بلکه انحصار طالق به دست زوج منشأ  حرج است و ما به ادله این 

و یا حاکم طالق می دهد با  انحصار را بر می داریم و با مراجعه به حاکم احتیاطاً و ثبوت موضوع در نزد حاکم ، مرد مجبور به طالق می شود

بسم تعالی ، طریق احتیاط آن است که زوج را با »حضرت امام )ره( در پاسخ فرمودند:« توجه به این نظرات نظر مبارک را مرقوم فرمایید...

 )مرادی پشت.« نصیحت و اال با الزام وادار به طالق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طالق داده شود 

 (.161،ص1393دربندی،

 بررسی برخی مصادیق  عسر و حرج -9

 الف: محکوميت قطعی زوج به حبس طوالنی

عسروحرج زوجه در این مورد یک عسروحرج واقعی است دوری از همسر آن هم به مدت طوالنی فلسفه زندگی مشترک را تضعیف 

ولی در موردی که می داند شوهرش برای مدتی طوالنی در زندان  می کند. زوجه در برخورد ا مصائب مختف بردباری از خود نشان می دهد

به سر خواهد برد در مشقت و سختی غیر قابل وصفی قرار خواهد گرفت به عبارت دیگر اصوالً حبس های طوالنی باعث در هم ریختن اساس 

ه در تامین معیشت خود به تنگدستی و عسرت خانواده می شود و همسر و فرزندان زندانی بی سرپرست و بدون یار و یاور می مانند و گا

دچار می گردند و اقتضا می کند تا خانواده تجدید سازمان کند و نهالی تازه به جای درختی آفت زده بنشیند . شناختن حق طالق تحت 

ی می کند)شریف عنوان عسروحرج برای زوجه در چنین شرایطی عادالنه است و به جاست و از بسیاری فساد ها و تباهی ها جلوگیر

 (.145،ص1،ج1386،

یکی از دالیل طالق محکومیت به حبس طوالنی  مدت هر یک از طرفین بود که  1353قانون حمایت خانواده سال  8ماده  8در بند 

من عقد در تقریباً عین آن بند با این تغییر که این بار حبس طوالنی شوهر مورد توجه قرار گرفت در حال حاضر به عنوان یکی از شرایط ض

عقدنامه ها درج شده و ضمناً بروز این امر یعنی حبس طوالنی شوهر می تواند به عنوان یکی از مصادیق عسروحرج مورد استناد قرار بگیرد 

سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی  5محکومیت شوهر به حکم قطعی شوهر به مجازات » متن شرط مورد نظر به این شرح است:

فلسفه برقراری این موجب شخص است. مردی که « سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد 5اً منتهی به که مجموع
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محکوم به حبس رازمدت می شود زن و فرزندان او بی سرپرست مانده و مسلماً امور زندگی مختل خواهد شد و بایستی به زوجه حق داد تا 

بیندیشد تردیدی نیست که اگر زوجه بیشتر به مسایل اخالقی توجه داشته ودر عین حال قادر به اداره امور  در این زمان بتواند چاره ای

ه زندگی باشد و بتواند خانواده را اداره کند در صدد برخواهد آمد که در غیاب شوهر به شکل شایسته ای زندگی را بگرداند اما بدیهی است ک

را نداشته و از طرفی گاهی همین پایبندی به اخالق آن ها را وا میدارد که تقاضای طالق کنند در زمانی  همیشه زنان توانایی انجام این کار

که شوهر به علت ارتکاب جرم محکوم به حبس طوالنی شده زوجه ممکن است این مسئله را تحمل نکند و نخواهد همسر مردی باشد که 

 مرتکب جرم گردیده و محکم به حبس شده است.

برخی از فقیهان  زندانی شدن کسی در جایی که امکان بازگشتش نباشد ، در صورتی که زوجه وی توان صبر نداشته باشد  همچنین

و یا در صورتی که جوان باشد و مستلزم صبر باشد طوالنی مستلزم افتادن در مشقت شدید باشد ، به استناد قاعده نفی حرج و ضرر مجزی 

 (.115،ص6،ج1414ق بر شمرده اند)طباطبائی یزدی،برای رجوع به حاکم و تقاضای طال

 الزم به ذکر است که این بند از زمان حاکمیت قانون حمایت خانواده با انتقاداتی به شرح ذیل از جانب حقوق دانان مواجه بود:

قرار گرفته و  چه بسا محکومیت زوج به حبس های کوتاه مدت مشمول قوانین مربوطه به عفو و بخشیدگی و یا آزادی مشروط-1

 احتمال آزادی زوج زیاد است و صحیح نیست که برای چنین امر زودگذری پیمان مقدس زناشویی از هم گسیخته و خانواده منحل شود.

دربازداشت های بدل از مجازات نقدی این انتقاد مشهودتر است چرا که ممکن است زوجه با وجود تمکن و توانایی پرداخت -2

 (.89،ص1374از این کار خودداری کند تا به نحو غیر اخالقی از شوهر خود طالق بگیرد )دانای علمی، جزای نقدی شوهر خود

 ابتالي زوج به بيماري هاي صعب العالج-ب

قانون مدنی قبل از اصالحات  1130ماده  3شرط فوق  قبل از اصالحات  اخیر در قانون مدنی به عنوان علت مستقل طالق در بند 

قانون حمایت خانواده مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. اما نخستین سوالی که در مورد این موضوع به  8ماده  5بند و در  1361سال 

ذهن می رسد این است که آیا پیمان  زناشویی فقط می بایستی تا زمان سالمت طرفین تداوم داشته باشد و به محض بیماری شوهر ، زوجه 

از قید زناشویی رها سازد؟ آیا زن و مردی که برای یک عمر پیمان زندگی مشترک می بندند حق دارند که به حق پیدا می کند که خود را 

هنگام گرفتاری های سخت یکدیگر را رها کنند و مثالً در صورت دچار شدن یکی از آنها به یکی بیماری سخت و درمان ناپذیر دیگری از او 

ر این مطالب با آنها مواجه بوده ایم پاسخ به این سوال را نیز بایستی از دو دیدگاه داد که این جدا شود؟ همانند بسیاری از مسایلی که د

دودیدگاه نیز باهم متفاوتند از لحاظ اخالقی بایستی زن و شوهر در غم ها و شادی ها شیک یکدیگر بوده و در هر شرایطی از هم جدا نشده 

دو به بیماری سختی دچار شد اعم از این که بیماری روانی باشد یا جسمی طرفی که سالم است و با هم به سربرند بنابراین اگر یکی از این 

 وظیفه دارد که پرستاری همسر خود را به عهده بگیرد نه این که خود را از زندگی او کنار کشیده و او را به حال خود واگذارد و این گونه

ین گیر شده است به نحو أحسن پرستاری می کند لب به تحسین می گشاییم . اما در است که اگر می شنویم زنی شوهر بیمار خود را که زم

عین حال ناچاریم بپذیریم که میزان و تحمل بردباری افراد محدود است و به همین دلیل است که از یدگاه حقوقی پاسخی دیگر به این 

نمی گیریم و در این فرض قانون گذار حالتی را در نظر گرفته که سوال می دهیم و در عین حال حتی االمکان اصول اخالقی را نیز نادیده 

ادامه زندگی زناشویی واقعاً برای زوجه ممکن نیست و در واقع قانون به یاری زوجه آمده است تا او را از رنج و مشقت نجات دهد . بدیهی 

او را به این امر مجبور نخواهد ساخت در عین قانون  است که اگر خود زوجه راضی به تحمل این وضعیت باشد و رضایت به طالق ندهد کسی

 (.136و135،صص1374انتظار فداکاری بیش از حد از افراد نداشته و توان و قدرت را در سطح متعارف در نظر گرفته است)دانای علمی،

جه  به علم پزشکی و به هر حال اظهار نظر در خصوص صعب العالج بودن بیماری و شدت تاثیر آن بر زندگی زناشویی ، با تو

وضعیت زوجین ، برعهده قاضی است و مطمئناً زمان در آن تاثر بسیار زیادی دارد . بسیاری از بیماری هایی که چند سال قبل صعب العالج 

ین است که تلقی می شدند ، با پیشرفت علم پزشکی ، امروزه بیماری معمولی و قابل عالج تلقی می شوند. در این گونه موارد وظیفه زوجه ا

اری نوع بیماری زوج را با اسناد و مدارک پزشکی یا تقاضا از دادگاه  جهت ارجاع امر به پزشکی قانونی ثابت نماید. دادگاه پس از احراز بیم

زوج در خصوص تاثیر این بیماری در زندگی مشترک زوجین و درجه ایجاد وضعیت حرجی برای زوجه ، بررسی های الزم را صورت می دهد 

در صورتی که عسروحرج را احراز کند ، حکم به طالق میدهد. بدون شک قاضی در احراز این وضعیت متکی به قضاوت عرف است و      و

نمی تواند نظر شخصی خود را در این خصوص اعمال نماید. بنابراین در مواردی مثل قطع نخاع ، ایدز ، سرطان غیر قابل عالج  که در عرف ، 

 و وجود آنها زندگی سخت و مشقت باری را برای زوجه ایجاد می کند ، موجد حق طالق خواهد بود. صعب العالج بوده 

اما سوال دیگری که به ذهن می رسد این است که تکلیف زوجه در برخورد با بیماری های که واجد منشأ روانی هستند چگونه است 

می باشند؟ این مسأله از نظر بعضی اساتید نه تنها از حیث نوع و خصلت  قانون مدنی1130ماه 3؟ آیا بیماری های روانی از مصادیق بند 

در روانی بودن چنین بیماری هایی ، بلکه از نظر وضع و موقعیت  بیمار نیز مخاطره امیز است. چنانکه استاد دکتر ناصر کاتوزیان می نویسد: 

است صدور حکم به طالق وضع بیمار را وخیم تر سازد و گاه موجب مرگ او پاره ای از بیماری ها ، به ویژه آنها که ریشه روانی دارد ، ممکن 
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شود . در چنین مواردی انصاف حکم می کند که خطر ناشی از زندگی مشترک برای همسر بیمار و خطر طالق برای خود او مقایسه شد و در 

نباسد . در قوانین ما اجازه چنین مقایسه ای به  صورتی دادگاه با طالق موافقت کند که برای حفظ سالمت و حیات مدعی چاره دیگری

دادرس نشده است . و او همین که وضع درخواست کننده را در مخاطره ببیند باید حکم به طالق دهد ، چرا که دادرس می تواند  در مورد 

در جایی حکم به طالق دهد که  بیماری ساری و صعب العالج  شوهر ، به شرایط زندگی زناشویی و سن و شخصیت زوجه توجه کند و تنها

 (.405،ص1،ج1371زوجه به واقع دچار مشقتی بیرون از طاقت خود باشد)کاتوزیان،

 جنون زوج در مواردي که فسخ نکاح ممکن نيست:-ج

ون در مورد جنون زوج یا زوجه موادی در قانون مدنی آمده است که به آنها خواهیم پرداخت اما قبل از آن الزم است که تعریف جن

ر را مشخص کنیم. قانون مدنی تعریفی از جنون به عمل نیاورده ولی فقها از آن به عنوان فساد عقل یاد کرده اند بنابراین نسیان های زودگذ

، بی هوشی ناشی از هیجانات ، بیماری صرع ، جنون محسوب نمی گردد و منظور از فساد عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و 

زانه خویش نامتعادل بوده و اعمال بدون هدف از وی سر بزند. از نظر حقوقی در تعریف جنون می توان گفت جنون عبارت است : معمولی رو

و از اختالل گذرا با دایمی بودن در روان شخص که مانع از اداراک مفهوم و طبیعت آثار اعمال او می شود چندانکه به فرمان اراده او نیست 

ی ندارد . بنابراین جنون اختالل در شعور و اراده است اختاللی که مانع از انتساب اعمال بیمار به اراده و وجدان او  می وجدانش از آن آگاه

 (.37،ص2،ج1371شود و او را نسبت به خود بیگانه می سازد)کاتوزیان،

جنون هر یک از زوجین به شرط :»ی قانون مدن 1121اما موادی از قانون مدنی که در مورد جنون آمده است عبارت است از ماده 

استقرار اعم از این که مستقر باشد  یا ادواری برای هریک از زوجین موجب حق فسخ است.مجنون ادواری کسی است که جنون او مستقر 

هد قانون مدنی جنون و عنن ممرد هرگاه بعد از عقد حادث شود موجب حق فسخ برای زن خوا 1125ماده «»نیست یعنی متناوب است

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد » قانون مدنی  1126و ماده « . بود

 «داشت

بنا بر موارد فوق جنون در زوج چه مستقر باشد و چه ادواری به شرط آنکه از لحاظ پزشکی در فرد استقرار یافته باشد برای زوجه 

حق فسخ می کند که ما در بخش اول این مطلب از تفاوت های فسخ و طالق سخن گفتیم. در حق فسخی  که برای زوجه ایجاد می ایجاد 

 شود تفاوتی نخواهد داشت به جنون مرد قبل از عقد نکاح حادث شده باشد یا بعد از آن اما در عین حال اگر زوجه آگاه از وضعیت زوج باشد 

به ضرر خود اقدام کرده است زوجه حق فسخ نخواهد داشت همچنین اگر زوجه با علم به خیار فسخ  به دلیل جنون  چون عالماً و عامداً  

 قانون مدنی(. 113فوریت اعمال خیار تعلل در اعمال این حق نماید خیار او ساقط می شود)ماده  1130شوهر و ماده 

یش بینی شده است اما ممکن است مواردی پیش بیاید که مشکل بنابر مطالب فوق در صورت  جنون زوج را خالص برای زوجه پ

 هرکدام از فروض قانون مدنی نباشد مثل این که زوجه به جنون زوج در هنگام عقد عالم باشد و با این حال به عقد او در آید و پس از مدتی

جه به امید بهبودی شوهر پس از حدوث جنون با وجود در یابد که واقعاً ادامه زندگی با این مرد برای او غیر ممکن است. همچنین اگر زو

علم به فوریت  خیار حق خود را اعمال نکند و بعد از مدتی از بهبودی شوهر قطع امید نماید در این حاالت مطابق موارد قانون مدنی زوجه 

ادگاه بدهد. الزم به ذکر است که زوجه حق فسخ نخواهد داشت اما این امکان را خواهد داشت که به استناد عسروحرج تقاضای طالق به د

:» قانون مدنی برای او مشخص شده است عمل نماید ، ماده مذکور می گوید  1221قبل طرح تقاضای طالق بایستی به تکلیفی که در ماده 

ام تکلیف مقرر در ماده باید برای او نصب قیم شود زن یا شووهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انج 1218اگر کسی به موجب ماده 

در قانون جدید دادگاههای «)اطالع دادن جنون طرف مقابل به دادستان»عبارت است از 1219تکلیف مقرر در ماده « خواهد بود. 1219

 عمومی رئیس دادگستری شهرستان( می باشد.

جنون زمانی مبنای صدور حکم طالق مسئله قابل ذکر دیگر در مسئله مورد بحث این است که مطابق قاعده کلی در علل طالق ، 

 قرار      می گیرد که تا هنگام صدور حکم زایل نشده باشد و دادگاه به استناد جنون سابق حکم به طالق صادر نخواهد کرد.

د به بنابراین چنانچه جنون زوج به هر صورتی در صورت استمرار از موارد بارز ایجاد عسروحرج برای زوج می باشد و  زوجه می توان

قانون مدنی برای رفع ضرر و حرج  از دادگاه تقاضای طالق بنماید و دادگه در صورتی که ادعای وی را مقرون به واقع  1130استناد ماده 

 (.407،ص1371دید به حکم عدالت و انصاف و برای رفع ضررو حرج  با طالق وی موافقت می نماید. )کاتوزیان،

 اعتياد مضر زوج-د

واد مخدر ویا الکلی از جمله مواردی است که که با تغییر و ضعیت طبیعی و ارگانیک زوج باعث عسروحرج زوجه می اعتیاد زوج به م

گردد . این عامل از آن رو طبیعی نامیده می شود که بر حسب اعتیاد زوج به آن خود به خود جسم و روح فرد مبتال در معرض تغییر و 

 (.103،ص1370حرج حاصله از چنین وضعیتی عسروحرج حقیقی است)موگوئی،دگرگونی قرار می گیرد و بدین سبب عسرو
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مسئله اعتیاد در قانون حمایت خانواده نیز مورد توجه قرار گرفته و هم اکنون نیز به عنوان یکی از شروط تحقق وکالت زوجه در 

عتیاد بالی خانما سوزی است که وقتی آتش آن عقدنامه ها مندرج است و در عین حال می تواند از دالئل عسروحرج نیز باشد. چرا که ا

برای شعله ور شود نه تنها خود فرد معتاد  را در کام می کشد بلکه اثرات و پیامدهای آن دامن افراد  جامعه ر نیز گرفته و مصایب بسیاری را 

 آنها به همراه دارد.

منظور از اعتیاد مضرر نوع ابتالی به مواد » ه آورده بود:این گون1346در تعریف اعتیاد مضر آیین نامه قانون حمایت خانواده سال 

مخدر یا نوشابه الکی یا قمار یا امثال و نظایر آن است که استمرار داشته و موجبات صدمات و خسارات بهداشتی مادی و معنوی شخص 

و به اساس آن لطمه وارد آورد.)دانای  معتاد ویا همسر او گردد  به عبارت دیگر هر نوع  عادت مستمری که مضر مصالح خانوادگی بوده

 (90،ص1374علمی،

اعتیاد زوج به یکی از از انواع مواد مخدر یا ابتالی وی به مشروبات الکی که به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد در واقع تکرار بند 

رت هر گونه اعتیاد مضری که إدامه زندگی ماده قانون حمایت می باشد که با تغییراتی به تصویب رسیده است . در قانون اخیر از عبا 9

مشترک را تحمل ناپذیر می نماید ، استفاده شده است که شامل اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی ، قمار و سایر اعتیادهای مضر می 

ه هر حال اعتیاد به طور کلی و در گردد. اما بند دوم تبصره الحاقی فقط از اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی سخن گفته است . ب

رأس آن اعتیاد به انواع موا مخدر ، به عنوان یکی از بالیای خانمان سوز قرن حاضر ، زندگی های زیادی را به نابودی کشانده است و 

 متاسفانه هر روز نیز به تعداد معتادین و تنوع اعتیاد افزوده می شود.

ین که شخص معتاد ، هیچ انگیزه ای در زندگی غیر از تامین موادی که بتواند وی را از قانون گذار با درک درست این واقعیت و ا

خمارآلودگی در آورده و عذاب ناشی از آن را کاهش دهد ندارد و برای رسیدن به این هدف از هیچ کار مشروع و غیر مشروعی رویگردان 

و اجازه داده است که در صورت اعتیاد مضر زوج از دادگاه تقاضای نیست ، وجود چنین وضعیتی را موجب عسروحرج زوجه دانسته و به ا

 طالق کند.

چنانکه مالحظه می گردد قانون گذار در این بند فقط دونوع از اعتیاد را برشمرده و از بقیه اعتیادهایی که می تواند به اساس زندگی 

یاد های مضر را اعتیاد به مواد مخدر تشکیل می دهد. اما مواردی خانوادگی خلل وارد آورد ،سخنی به میان نیاورده است. اگرچه عمده اعت

در  مثل اعتیاد به قمار ، یا اعتیاد به اینترنت و بازی های رایانه ای  نیز در صدمه رساندن به ارکان زندگی دست کمی از اعتیاد های مذکور

به استناد ذیل تبصره ، موارد منصوص در آن حصری نیست و اعتیاد بند دوم تبصره ، خصوصاً مورد دوم آن ندارد. از این رو با وجود این که 

های دیگری هم که موجب عسروحرج  برای زوجه است ، می تواند به وی اختیار طالق دهد ، بهتر بود قانون گذار  به جای قانون حمایت 

را به صورت تمثیلی ذکر نماید تا بتوان همه مصادیق  از لفظ هرگونه اعتیاد مضر استفاده نماید و پس از آن مصادیق ، آن 1353خانواده سال 

 اعتیاد زیان آور را تحت شمول  این بند و موجد حق طالق برای زوجه به شمار آورد.

 مبانی تشخيص مصادیق عسرورحرج-10

 مالک عرف:-الف

یر موارد از شمول آن مستثنی تعیین مصادیق عسروحرج به نحوی که موارد معینی در دایره شمول قاعده عسروحرج قرار گیرد و سا

شود به عنوان یک تعریف جامع و مانع از مصادیق عسر وحرج با دشواری های خاصی روبرو است . مصادیقی که تاکنون چه در قانون حمایت 

ز هر چیز ارائه مقرر شده است به مدد تالش مستمری بوده است که انگیزه آن قبل ا 1130خانواده و چه در قانون مدنی قبل از اصالح ماده 

 مصادیق خاصی از عسروحرج بوده است که شیاع و دامنه و قلمرو گسترده تری را در برگرفته است .

بدین ترتیب آنچه که می باید به عنوان مبانی تعیین مصادیق عسروحرج در مرحله تدوین قانون گذاری مالک و منبع واقع شود 

شمول بیشتری دارد و موارد فراوانتری از قاعده را در برمی گیرد. روش معمول و متداول  اتخاذ مصادیقی از قاعده عسروحرج است که دایره

در این خصوص همان تیکه بر عرف و مصادیق عرفی رایج در جامعه است این موضوع مستندات فقهی نیز دارد یکی محققین حوزه علمیه قم 

دار در تشخیص عسروحرج کیست؟ از سخنان بسیاری از فقیهان  در این خصوص قائل به این است که )باید دانست که مرجع صالحیت

روشن است که مرجع صالحیت دار تعیین قلمرو مفاهیم قرآن ، سنت و عرف است و عرف به خوبی می تواند مصادیق عسرو حرج را تعیین 

است مثالً ممکن است در زمانی و مکانی کند و نکته بسیار مهم در این جا آن است که این مصادیق در زمان ها و مکان های مختلف متغیر 

عسروحرج صدق کند و همان مورد در زمان و مکان دیگری صدق نکند. پس نظر عرف و تشخیص عرف در این زمینه متغیر بوده و خواهد 

 بود. 

اع فقها است. توجه به زمان و مقتضیات هر عصر در تعیین مصادیق عسروحرج و سایر قواعد فقهی امری است که مورد اتفاق و اجم

در نتیجه در شرایط کنونی تعیین مصادیق عسروحرج با توجه به اوضاع و احوال ، یک نیاز حیاتی است و بدین جهت بسنده کردن به کلیات 
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و قالب های کلی بدون در نظر گرفتن مصادیق قانونی و مبتال به آن امری موجه و متکی به مبانی فقهی  نمی 

 (.132،ص1379باشد.)موگوئی،

 

 

 

 مالک مصالح و مفاسد-ب

صرف نظر از عرف به عنوان یکی از مبانی تعیین مصادیق عسروحرج یکی دیگر از مبانی مشخص نمودن قلمرو عسروحرج و تعیین 

مصادیق آن در نظر گرفتن مصالح و مفاسد است . اعتبار مصالح و مفاسد اجتماعی به عنوان یکی از مالک های اتخاذ تعیین مصادیق 

بسیار گستره و عام الشمول است. ارتباط تنگاتنگ مصالح و مفاسد با نیازهای اجتماعی هر جامعه امر پوشیده ای نیست و به  عسروحرج

همین رو برای  شناخت عناصر و ارکان یک موضوع و تحولی که در عرصه مقتضیات زمانی و مکانی به خود دیده است می بایست از عنصر 

د موجود تبعیت نمود و با مالحظه یک مصداق معین و تطبیق آن با نیازهای زوجه و اثرات مصالح و مفاسد اساسی و مبنایی مصالح و مفاس

 مترتب بر آن به راهکار دقیق و متکی بر مبانی فقهی دست یافت .

جز  اهمیت در نظر گرفتن مصالح و مفاسد به عنوان مبنای تعیین مصادیق از آن جهت است که همه فرق و مذاهب اسالمی به

اشاعره قوانین اسالمی را تابع مصالح و مفاسد می دانند محقق خراسانی در بخش های مختلفی از کفایه االصول درباره مصلحت هایی که در 

قوانین اسالمی وجود دارد سخن گفته است و این یک نمونه آن است :قوانین ظاهری از مصلحت هایی برخوردار است که در خور قانونگذاری 

 (.40،ص1،ج1376و قوانین و احکام واقعی از مصلحت هایی مایه می گیرد که در متعلق آن هاست )فیض، آنهاست .

ضرورت مالحظه مصالح و مفاسد اجتماعی در نگرش به احکام و قوانین از آنجایی ناشی می شود که تاثیرات هر امری و حکمی یکی 

خود نباشد و از مالحظه اثرات و عواقب وضع حکم و قاعده فراتر رود یا از آن  از علل وضع آن احکام است اگر حکمی پای بند به علت موجبه

فت روی گرداند نمی تواند در عرصه تحول و تغیر اجتماعی و در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی پایدار بماند: از اینجا می توان نتیجه گر

ی تواند ضامن صالح و فالح جامعه باشد و حقیقتاً نه در  ادعا بر پایه عدالت که هر قانونی به معنی صحیح کلمه قانون نیست . فقط قانونی م

فته وضع شده باشد که قانون گذار آن، به آن جامعه و روابط گسترده و زنجیروار و تودرتو افراد  آن را که چون تارپودی یکدیگر را در هم  گر

الح فرد و اجتماع با خود و با خدا و در جامعه نسبت به جوامع دیگر هماهنگی اند احاطه کامل و همه جانبه داشته باشد تا بتواند میان مص

( وهمان گونه که یک حقوق دان اسالمی دیگر گفته است : احکام و قوانین شرعی معلول مصالح بندگان خداست و 39برقرار کند.)همان،ص

 (.438المدخل علی علم اصول الفقه،ص محمدمعروف الدوالیبیند)قانون گذار اسالم بدان گونه که مصالح آنان اقتضا کند قانون گذاری می ک

 نقش رویه قضایی -ج

در این میان مهمترین وسیله در تعیین مصادیق عسروحرج در شرایط فعلی و در نتیجه جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی به 

خصوص دکتر کاتوزیان معتقد است : در چنین حالتی قانون مدنی توسل به رویه قضایی است. در این  1130لحاظ ابهامات و کلیت ماده 

ت رویه قضایی نقش تعیین کننده ای دارد و باید بی درنگ جای خالی را پر کند و ابهام را برطرف سازد استقرار این رویه  می تواند ار قضاو

 بیاراید و نوعی و کلی سازد. های خصوصی و پراکنده و آمیخته با غرض جلوگیری کند و اجرای قانون را به اوصاف اعده حقوقی

نویسندگان حقوقی وظیفه دارند که به هدایت رویه قضایی بپردازند تنها به همیاری منابع دیگر حقوق می توان از داوری های  

 (.385،ص1،ج1371خصوصی کاست وقاعده انعطاف پذیر را محل تجلی اخالق اجتماعی کرد .)کاتوزیان،

روشن نمودن نکات تاریک و منفی که مستمسک آراء متضاد و متناقض است ، بر کسی پوشیده به هر جهت اهمیت رویه ضایی در 

نیست . توسل به رویه قضایی در غیاب اصالحات قانون گذاری یک منبع ویژه حقوق است چرا که هم دادرسان را از تفسیر و تعبیر شخصی 

 ه اصالح قانون در غیاب اصالحات قانون گذاری  مدد رساند.باز می دارد و هم در صورت وضع قانون نارسا و ضعیف می تواند ب

 قانون مدنی  1130و  1129مقایسه مواد -11

توجه به این نکته ضروری است که ندادن نفقه به زوجه نیز به نوعی موجبات عسرو حرج او را فراهم می آورد و این سوال پیش می 

 قانون مدنی بود؟1129ده دیگر چه لزومی به وضع ما 1130آید که با وجود ماده 

ظاهراً در فقه و قانون نسبت به ترک انفاق توجه ویژه ای شده و به همین دلیل آن را به صورت جداگانه در قانون مدنی ذکر کرده 

ه را به گونه اند ، ضمن این که با توجه به مفاد مواد مذکور این گونه به نظر می آید که انفاق لزومی ندارد که عدم پرداخت نفقه وضعیت زوج

 ای در آورد که ادامه زندگی برای او غیر قابل تحمل باشد بلکه صرف این که احراز شود شوهر نفقه زوجه را نمی پردازد کافی خواهد بود تا

دیگر این  زوجه بتواند اقدامات قانونی خود را انجام دهد و ما در مبحث ترک انفاق این مسئله را از نظر فقهی و حقوقی بررسی نمودیم نکته

وجود ندارد  1129وجود دارد به آن اشاره شد و درماده  1130که در ماده « دادگاه می تواند زوج را اجبار به طالق کند »که مشکل عبارت 
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از این جهت این ماده  1130و از سوی دیگر تصریح دی این که خود حاکم شرع می تواند زوجه را در صورت امتناع زوج طالق دهد. درماده 

 ا کامل تر از ماده قبلی نشان می دهد.ر

مسئله مهم دیگر این که در صورت تک انفاق زوجه نمی تواند مستقیماً تقاضای طالق را مطرح کند بلکه ابتدا بایستی طبق ماده 

کند البته در مورد  قانون مدنی الزام شوهر به انفاق را از دادگاه تقاضا کند و در صورتی که الزام شوهر ممکن نباشد تقاضای طالق 1111

 عجز شوهر از پرداخت نفقه وضع متفاوت است و همانند عسروحرج  زوجه می تواند مستقیماً تقاضای طالق را مطرح کند.

توجه به آرای دادگاه ها این نتیجه را به دست می دهد که حتی در صورت تقاضای طالق به علت ترک انفاق نیز دادگاه ها مسئله 

ر قرار می دهند و شاید علت امر این باشد که اوالً ترک انفاق نیز خود می تواند موجب ایجاد عسروحرج شود و دیگر عسروحرج را مورد نظ

این که مسلماً ترک انفاق همراه با عدم ایفاء سایر وظایف زوجیت است و مردی که از دادن هزینه زندگی به همسر و فرزندان خودداری می 

 68/111/653خود نیز عمل ننموده و موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم می کند . در پرونده کالسه  کند در کنار آن به وظایف دیگر

خواهان بانو )ح( اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت آقای )ب( به خواسته طالق نموده و ضمن آن اعالم کرده است که خوانده مدتهاست او 

خودداری می کند ، دادگاه پس از استماع شهادت شهود  و احضار خوانده به شرح ذیل به انشاء و فرزندانش را ترک نموده و از انفاق به آنها 

در خصوص دعوی خواهان بانو )ح( به طرفیت شوهرش آقای )ب( به :» 111شعبه  7/3/69مورخ  297رأی مبادرت نموده است.ردی شماره 

تقدیمی و محتویات پرونده  پیوست از آنجا که زوج بنا به مودای شهادت  علت ترک انفاق و امتناع از سایر وظایف زوجیت نظر به دادخواست

همسر و فرزندان را رها نموده و در خالل این مدت مراجعه و مالقاتی با همسرش  1365شهود در مقام فروش اموال زوجه برآمده و از سال 

سکونت در منزل والدین خود و با استمداد از آنان ارتزاق نماید و نداشته و نفقه ای نیز نپرداخته است ، به طوری که خواهان مجبور بوده با 

ی خوانده به علت اخراج از شهربانی قادر به اشتغال نبوده و فاقد هرگونه در امد معینی بوده است و تاکنون نیز از تدارک حتی یک اتاق برا

نموده است بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص و از آن  اسکان خانواده اش عاجز بوده و خود در منزل متعلق به مادرش سکونت اختیار

جایی که خوانده دلیلی بر نشوز همسر یا پرداخت نفقه و ایفا سایر حقوق واجبه اقامه ننموده است و عذر موجهی برای ترک زندگی 

ان است شده ودر آینده  او را دچار مشقت خانوادگی ابراز نکرده است به نظر دادگاه ادامه این وضعیت مستلزم عسروحرج خواهان که زنی جو

اصالحی قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طالق صادر می  1130و دستخوش مفسده و تباهی قرار خواهد داد بنابراین به استناد ماده 

 «نماید.

وجب ایجاد عسروحرج زوجه با توجه به حکم در می یابیم که دادگاه با در نظر گرفتن این که ادامه این وضعیت یعنی ترک انفاق م

مبادرت به صدور حکم نموده است حال این که امکان این نیز وجود داشت که به استناد قسمت اخر ماده  1130خواهد شد و به استناد ماده 

 (.164و163،صص 1393قانون مدنی نیز همین رأی صادر نماید.)مرادی پشت دربندی 1129

 قانون مدنی  1130نقد و بررسی ماده -12

 با نظر در عبارت ماده ، چه متن قبل از اصالح و چه تغییرات انجام شده اصالحی آن مطالب زیر به نظر می رسد:

، « در مورد زیر زن می تواند به حاکم...»عبارت متنی ماده به صورت فعلی از نظر ادبی ناقص است ؛ زیرا صدر ماده گفته است:-1

ت؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود ، منظور نیست ؛ زیرا هیچگاه جواز رجوع معلوم نیست منظور از صورت )زیر( کدام اس

معلق بر اثبات در محکمه نمی گردد . ظاهراً صدر ماده کماکان به همان صورت قبلی باقی مانده ، بدون آنکه قابل انطباق با ذیل ماده به 

 صورت فعلی باشد.

اده بعد از اصالح وارد کردند این بود که به جای ضوابط نسبتاً روشن مذکور در متن دومین اشکالی که که عده ای به این م-2

(، ضابطه ای آورده شد که تا حدی مبهم است و تشخیص آن اسان نیست و به همین جهت ممکن است در 61پیشین )قبل از اصالح سال 

 (.245،ص1،ج 1375امامی،عمل اشکاالتی ایجاد کند و موارد درخواست طالق را افزایش دهد)صفایی و 

سومین اشکال آن است که در فقه امامیه تقاضای طالق در صورت عدم ایفای حقوق واجبه زوجه که سوء معاشرت زوج از -3

مصادیق آن است مشروط به عسروحرج نشده است یعنی زوجه حتی در صورتی که مشقت شدید وجود نداشته باشد می تواند تقاضای طالق 

که در باب نشوز زوج عده ای از فقها قائل شده اند که اگر زوج از دادن نفقه خودداری و یا در انجام وظایف زناشوئی کوتاهی کند و می دانید 

کند ، زوجه می تواند به دادگاه مراجعه کند و حق خود را مطالبه نماید و اگر امر ونهی حاکم شرع هم سودی نبخشید و به نشوز خود ادامه 

به طالق الزام می نماید و در صورت استنکاف از طالق از باب این که الحاکم ولی الممتنع  می تواند زوجه را مطلقه سازد  داد ،دادگاه او را

( و عده دیگری از فقها اضافه می کنند که در صورت نشوز زوج و خودداری از انجام مطلق وظایف زوجیت ، 216،ص2،ج1405)اصفهانی ،

اه مراجعه نماید .دادگاه پس از رسیدگی زوج را به انجام وظایف زوجیت الزام می نماید ، و اگر باز هم از ادای زوجه        می تواند به دادگ

( از متون این دسته از فقها چنین استنباط می گردد که در این مسأله نیز 376وظیفه همسری سر باززند ، او را تعزیر می نماید)مامقانی،ص

الزام دادگاه و نهایتاً  اقدام دادگاه برای انجام طالق ، هیچکدام به هیچ وجه ر وجود عسروحرج متوقف  درخواست طالق توسط زوجه ، حکم
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نیست ؛ بلکه وجود نشوز زوج و عدم اطاعت از اوامر حاکم نسبت به انجام وظایف زناشوئی ، مجوز درخواست طالق و اقدامات بعدی دادگاه 

 ز زوج در عسر و مشقت شدید باشد یا خیر.می باشد ، اعم از آن که زوجه از جهت نشو

 

 

 

 گفتارسوم: بررسی وکالت براي طالق در فقه اماميه -13

 در فقه امامیه در خصوص امکان وکالت به زوجه در طالق  سه قول دیده می شود:

است)حلی،ایضاح قول مشهور فقهای فقهای امامیه این است که وکالت زوجه در طالق جایز جواز توکيل طالق به زوجه: -1

 ( ؛ زیرا:23،ص6،ج1404؛شهید ثانی،312،ص1ج1394؛حکیم،4،ص2،ج1416؛شهید ثانی، 293،ص3،ج1389

اوالً طالق از جمله اعمالی است که مباشرت در آن شرط نمی باشد و امکان نیابت در آن موجود است. عمومات جواز توکیل در 

 ین که اصاله الصحه نیز موءید  جواز است ، مگر این که دلیلی بر خالف آن باشد.افعال قابل نیابت شامل طالق نیز می شود به اضافه ا

ثانیاً: زن موجودی کامل است و همان طور که می تواند سایر اعمال حقوقی را انجام دهد ، امکان انجام وکالت را نیز دارد؛ زیرا برای 

 انجام امر وکالت تفاوتی بین زوج و زوجه وجود ندارد.

صوصی که بر جواز وکالت در طالق داللت دارند ، مطلق بوده و اطالق آن ها زوجه را نیز شامل می شود ؛ مثل صحیحه سعید ثالثاً: ن

االعرج  از امام صادق )ع( که در مورد مردی که امر زوجه اش را به دیگری واگذار کرده ، گفته است: شاهد باشید که من امر فالنی را 

ر کردم و او زن را طالق می دهد ، از او سوال شده که آیا عمل وکیل صحیح است یا خیر ، فرموده اند:بله.)شیخ )همسرش را( به فالنی واگذا

(. بنابراین در این مورد تفاوتی ندارد  که خود زوج در مجلس طالق حاضر باشد یا غایب. البته عده ای از 2،حدیث15،ج1391حر عاملی،

گر زوج حاضر باشد باید خودش مبادرت به انجام طالق نماید ودر این حالت)یعنی حالتی که زوج فقهای امامیه و فقهای عامه معتقدند ا

 (404،ص 1380حاضر است( طالق از طریق وکالت را صحیح ندانسته اند)محقق داماد،

اگر زوج  شیخ طوسی معتقد است که در طالق مطلقاً نمی توان به زوجه وکالت داد  حتی عدم جواز توکيل طالق به زوجه:-2

)وکالت در طالق جایز نیست(.  «ال یجوز الوکاله فی الطالق»صادق )ع( استناد کرده اند که فرمود:  غایب باشد و در این باره به روایت زرارهاز

ر رد ست. دشیخ برای جمع بین این روایت و روایات دیگری که بر صحت وکالت در طالق داللت دارند روایت مزبور را حمل بر حاضر کرده ا

این استدالل گفته اند: سند این روایت ضعیف است و از این رو نمی تواند معارض صحیحه سعیداالعراج باشد و آن را تخصیص دهد . 

 (30،ص5همچنین شیخ به دالئل ذیل نیز استناد کرده است:)شیخ طوسی، المبسوط،ج

دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شده اند . برخی از فقها که نتوانسته اند یکی از  :توکيل طالق به زوجه  توقف-3

و عندی فی المسئله نوع من توقف و ان کان القول المشهور الیخلو من قوه بالنظر الی هذه التعلیالن .اال ان »صاحب حدائق از این دسته است

بتوقف علی دلیل واضح  االعتماد  عندنا فی االحکام انما هو علی النصوص و الزوجیه قد ثبت فرفعها 

 (.172،ص2،ج1985بحرانی،«)منالنصوص

 شرط وکالت ضمن عقد نکاح-14

هرچند نکاح جزو عقود معینه است ولی اهمیت و اعتبار آن از لحاظ اجتماعی باعث شده است که قانون گذار توجه بیشتری نسبت 

گفته شد در مورد همه عقود صادق است که در باب نکاح نکاح به آن نشان دهد که با وجود ذکر قواعد عمومی در مورد شرط ضمن عقد که 

اختصاصاً در مورد شرایط ضمن عقد نکاح تاکید نموده و شرط وکالت در طالق را برای نمونه نام برده است .در این گفتار قصد برآن است که 

ت  در طالق برای زوجه است که گفته شده مبنی کلیه شرایط ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار گیرد و آنچه که مد نظر است شرط وکال

قانون مدنی  قیده که شرط ضمن عقد نکاح نبایستی خالفف مقتضای این عقد باشد و  1119قانون مدنی می باشد  در ماده  1119بر ماده 

رفتار یا سوء قصد علیه حیات از جمله این شرایط از شرط وکالت در طالق نام برده شده است و مواردی از جمله غیبت طوالنی زوج ، سوء 

زوجه برای تحقق وکالت زوجه در این ماده است یعنی وکالت زوجه منوط است به تحقق یکی از این موارد ، تا زمانی که یکی از این موارد 

ه نیز تحقق نخواهد محقق نشده ، باشد وکالت زوجه نیز تحقق یکی از این موارد ، تا زمانی یکی از این موارد محقق نشده باشد وکالت زوج

داشت. باید دانست که موارد ذکر شده در ماده مزبور حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارند یعنی وکالت زوجه فقط نمی تواند منوط به موارد 

. نکته بسیار  ذکر شده در قانون شود. بلکه زوجه می تواند در موارد دیگری از جمله اعتیاد زوج، ارتکاب جرم از سوی او... نیز وکالت بگیرد

مهمی که تذکر آن ضروریست این است که با توجه به  عملکرد دادگاه ها به نظر می رسد که تحقق وکالت زوجه بایستی منوط به امری 

شود که زندگی را غیر ممکن سازد یعنی برای مثال زوجه نمی تواند از زوج وکالت بگیرد که اگر در کنکور رشته پزشکی پذیرفته شد وکیل 

طالق خود باشد. البته این امر از کالم قانون گذار به صراحت بر نمی آید اما گفتیم که رویه قضایی بر این اساس عمل نموده ودر غیر در 
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صورت رأی به طالق نخواهد داد. به هر حال در صورت درج شرط وکالت مطابق مفاد این ماده زوجه نه تنها خود وکیل در طالق است )در 

 لکه وکیل در توکیل نیز می باشد به این معنی که می تواند برای امر دیگری نیز وکالت دهد.صورت تحقق شرط(ب

 شرط وکالت ضمن عقد الزم-15

بنابراین شرط وکالت در ضمن عقد الزم دیگر پذیرفته شده است و این شرط از نظر حقوقی شرط نتیجه محسوب می شود و ان  

عبارت از شرط تحقق اثری به دنبال تحقق امری بدون این که برای تحقق آن اثر ، اراده جدیدی به کار رود و به عبارت دیگر شرط وکالت 

ط ضمن عقد الزمی است که به موجب آن متعهد به متعهد له وکالت می دهد که تحت شرایطی اقدام به نفع نیز نامیده شده است یعنی شر

خود و به ضرر متعهد بکند و البته این شرط را می توان در ضمن عقد اصلی گنجانده نشده باشد که در این حالت شرط وکالت خارج نامیده 

قد اصلی گنجانده نشده باشد و در ضمن عقد الزم دیگری شرط می شود که هرگاه می شود و منظور از آن شرطی است: که در ضمن ع

مشروط علیه در عقد نخست به تعهد خود عمل ننماید مشروط له از طرف او به صورت شرط نتیجه وکیل باشد که به نفع خود اقدامی را 

یلی را به زوج می فروشد به شرط آن که تحت شرایط وکیل (. به عنوان مثال زوجه خانه یا اتومب385،ص 1381انجام دهد)جعفری لنگرودی،

در طالق باشد در این مورد وکالت در طالق به صورت شرط وکالت خارج می باشد یعنی شرط در ضمن عقد الزم دیگری غیر از عقد نکاح 

از زوجه وجود ندارد یعنی زوج می شده است. البته چنانچه اصل وکالت در طالق پذیرفتع شود فرقی میان توکیل زوجه وش خص ثالث غیر 

قانون مدنی در مورد وکالت در معمالت به طور کلی و عام می 198تواند زوجه خود یا فرد دیگری را برای امر طالق وکیل نماید.چنانکه ماده 

ز طرف متعاملین این اقدام را ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنمایدو نیز ممکن است که یک نفر به وکالت ا»گوید:

بنابر مطالب گفته شده زنان می توانند برای این که جلوی سوء استفاده مردان از حق وکالت را بگیرند با آوردن شرط و «. به عمل آورد 

است. اما اشکال مطرح همان قانون پذیرفته  1119قراری در سند ازدواج به این مقصود دست یابند. قانون مدنی نیز این راه حل را در ماده 

در عقد خارج الزم این است که در اسناد این جمله را می نویسند ؛ ولی در خارج و حقیقت عقدی وجود ندارد . بسیاری  از زوجین شروط را 

.)مکارم امضا می کنند . در حالی که از عقد دیگری غیر از نکاح خبر ندارند و نمی دانند عقد خارج الزم چیست ، و این صیحیح نیست 

 (.274،صص2؛ج58،ص5،ج1424شیرازی،

 شرط وکالت براي زوجه به صورت مطلق-16

در وکالت مطلق ، تحقق امری در عالم خارج ، شرط نمی باشد .بدین صورت که زوج به زوجه وکالت می دهد هر وقت که بخواهد 

که طالق می دهد ؛ ولی اثر آن با موردی که زوجه رأساً خود را از جانب زوج مطلقه سازد. هر چند در این موارد نیز در حقیقت زوج است 

مبادرت به طالق می کند ، یکسان است و زوجه نیز حق خواهد داشت رابطه زوجیت خود را به مردی که ادامه نکاح با وی مضر را مضر به 

واعد عمومی مربوط به وکالت و نکاح و طالق حال خود می بیند ، خاتمه دهد . این امر صریحاً در قانون مدنی پیش بینی نشده است.ولی از ق

در حقوق مدنی چنین امکانی را تایید نمود البته شاید وجود مصالحی با گسترش نهضت فمینیسم یا عقالنیت غیر طالقی ، وجود چنین 

ضمن عقد نکاح ، چنین شرطی را توجیه کند ؛ ولی بر نویسنده دقیقاً مکشوف نیست کدام مردی و تحت چه انگیزه هایی حاضر می شود در 

(. حال بحث ما در این گفتار این است که آیا وکالت به زوجه محدود به 18، ص 1379وکالت بی قید و شرطی را به زوجه خود بدهد)دیانی،

ورت نمونه های پیش بینی شده است و اصوالً آیا وکالت دادن به زوجه برای طالق بایستی مشروط به شرطی باشد یا این که وکالت به ص

مطلق نیز می تواند به زوجه داده شود به این معنی که زوج به زوجه وکالت دهد که بدون تعلیق به هیچ شرطی و هر زمان که بخواهد خود 

 را مطلقه نماید این مسئله را از دو دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم:

 دیدگاه فقهی-الف

در فقه اسالمی اشکالی در این گونه وکالت نیست زیرا اطالق ادله فرقی بین توکیل طالق به زوجه و غیر او قایل نشده است چرا که 

طالق از اموری است که مباشرت شخص در آن شرط نیست و همان گونه که زوج می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق برای طالق زوجه 

طور مطلق وکیل در طالق قرار دهد به عبارت دیگر وقتی شوهر می تواند به کسی غیر از همسر خود وکالت  بدهد می تواند زوجه را به

مطلق یا عام برای طالق همسر خود دهد ، امکان اعطای این وکالت را به همین وسعت به زوجه نیز خواهد داشت به اضافه این که برخی از 

ق را به طور مطلق بدون هیچ گونه قید وشرطی را صحیح دانسته اند و از آن تعبیر کرده فقهای شیعه شرط کردن وکالت زوجه در امر طال

اند که از این طریق زمام طالق به دست زوجه قرار می گیرد . متن استفتایی گروهی از زنان مبارز از محضر امام خمینی)ره( و پاسخ ایشان 

ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان می  به این شرح است: مسأله اختیار طالق به دست زوج ، موجب

کنند که دیگر به هیچ وجه حق طالق ندارند و از این موضوع افرادی سوء استفاده کرده و می کنند .نظر جنابعالی  راجع به این مسأله 

ی زنان محترم ، شارع مقدس را سهل معین فرموده است تا چیست؟  پاسخ امام خمینی به این استفتاء: بسم اهلل الرحمن الرحیم.... برا

خودشان زمام طالق را به دست گیرند . به این معنی که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط بکنند که وکیل باشند در طالق ، به صورت مطلق 
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رد یا مثالً زن دیگری گرفت ، زن وکیل یعنی هر موقعی که دلشان خواست طالق بگیرند و یا به صورت مشروط ، یعنی اگر زوج بد رفتاری ک

 (.78،ص10،ج 1374باشد که خود را طالق دهد ، دیگر هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمی آید و می توانند خود را طالق دهند )خمینی،

 دیدگاه حقوقی-ب

این مسئله را استنباط کرد که اگر  قانون مدنی می توان 1119قانون ازدواج و ماده  4از نظر حقوقی با توجه به عموم بند اول ماده 

وکالت مطلق برای زوجه اشکالی ندارد .مطابق این دو ماده طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور 

ست و نامشروع هم نمی نباشد ، در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج الزم بنمایند . با توجه به این که چنین شرطی مخالف با مقتضای عقد نی

 باشد ، از این رو چنین توکیلی نمی تواند غیر قانونی باشد.

 عدم معافيت زوج از تحصيل اذن دادگاه در صورت وکالت در طالق-17

از دیدگاه فقه می توان گفت  با توجه به قول مشهور فقهای امامیه در خصوص جواز توکیل و  توکیل زوجه به صورت مطلق در 

دو دیدگاه فقه و حقوق مورد بررسی قرار دادیم که قائلین به هر دو دیدگاه معتقد به جواز وکالت زوجه به صورت مطلق می  طالق که از

باشند همچنین  و  نصوصی که بر جواز وکالت در طالق، داللت دارند مطلق بوده و مقید به رجوع زوجه به حاکم یا محاکم قضایی نیز نمی 

با داشتن وکالت در طالق  نیازی به مراجعه به دادگاه نیز نمی باشد و طی مراحل قضایی در خصوص اخذ گواهی  باشند به همین دلیل زوجه

 عدم امکان سازش نمی باشد و به صرف داشتن وکالت عام یا مطلق می تواند از  از همسر خود طالق بگیرد.

قانون مدنی به زوجه  1119ورت مشروط و بر مبنای ماده اما از دیدگاه حقوقی می توان گفت که عموماً وکالت برای طالق به ص 

 داده     می شود . وکالتی که امروزه در عقدنامه ها  نیز به زوجه داده می شود اعمال آن منوط به تحقق مسایل خاصی است با مشاهده مفاد

قانون  1119به محکمه معاف نخواهد بود.ماده  ماده مزبور و نیز شرایط مذکور در عقدنامه های جدید متوجه خواهیم شد که زوجه از رجوع

مدنی در قسمت آخر می گوید:زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه 

که در انجام این امر توفیق سازد.یعنی زوجه بایستی به دادگاه صالح رجوع نموده و آنچه وکالت او را محقق نموده ثابت کند ودر صورتی 

حاصل نماید می تواند مراحل بدوی را جهت طالق طی نمایدهمچنین است در مورد شرایط ذکر شده در عقدنامه ها که گفته شده 

ضمن عقد نکاح/خارج الزم به زوجه وکالت بالعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از »:است

بنابراین در صورت استناد به این شرایط نیز زوجه از تحصیل اذن محکمه معاف « دادگاه پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید...

 نبوده وبایستی تحقق شرط را در دادگاه صالح اثبات نماید. 

ایط مذکور در عقدنامه ها وجود نداشت و شر 1119به نظر می آید که حتی اگر عبارت )رجوع به محکمه( و مانند آن نیز در ماده 

ی بازهم زوجه نمی توانست بدون اذن دادگاه اقدام نماید زیرا اقداماتی که زوجه انجام می دهد به وکالت و نیابت از جانب شوهر است و بدیه

ل ملزم به طی آن است طی است که در یک امر خاص اختیار وکیل بیشتر از اختیار موکل نبوده و وکیل ملزم است همان مراحلی که موک

زوج »مجمع تشخیص مصلحت نظام  1371نماید. بنابراین در حال حاضر  مطابق ماده واحده  قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 

مه دعوا هایی که قصد طالق دارند و جدایی از یکدیگر را دارند ، بایستی برای رسیدگی به اختالف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقا

در جواب پرسش « نمایند... و دفاتر رسمی طالق حق ثبت طالق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند

فوق ولو این که وکالت به صورت عام یا مطلق نیز داده شود و زوجه ملزم نباشد تحقق شرط وکالت مقید و مشروط را اثبات نماید، یک پاسخ 

ندارد و آن این که چون برای تمامی انواع طالق ها نیاز به صدور گواهی عدم امکان سازش است ، زوجه در این خصوص نیز باید به بیشتر 

دادگاه مراجعه کرده ، با اثبات وجود وکالت ، در صورت مطلق و عام بودن و اثبات تحقق شرط وکالت در صورت مشروط بودن وکالت از 

در نظر  1371د. در نهایت این که قانون گذار  با توجه به ماده واحده  قانون اصلح مقررات مربوط به طالق مصوب دادگاه اجازه طالق بگیر

داشته که در هر حال برای امر طالق دادگاه مداخله نموده و دخیل در امر باشد در شرایطی که که خود شوهر برای طالق دادن زوجه ناچار 

 دعوی باشد  و بدیهی است که نمی توان وکیل او را از مراجعه به دادگاه و جلب نظر دادرس معاف دانست.از مراجعه به دادگستری و اقامه 

 ماهيت طالق  قضایی-18

این قانون مقرر می داشت : طالقی که به موجب این قانون و بر  8این بود که تبصره ماده  1353یک نکته قابل ذکر در قانون سال 

واقع می شود و فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است . می دانیم که مطابق  اساس گواهی عدم امکان سازش

قانون مدنی طالق بر دوقسم است: طالق بائن و طالق رجعی . طالق بائن طالقی است که در آن زمان عده زن و شوهر حق  1143ماده 

 قانون مدنی (. 1147و 1148زمان عده حق رجوع به زن را داراست .)مواد رجوع ندارند .ودر مقابل آن طالق رجعی است که شوهر در 

قانون مدنی نیز مواردی که طالق  بائن است نام برده شده است و غیر از این ها سایر طالق ها رجعی است ؛ طالقی  1145در ماده 

ع به عوض نکرده باشد، سومین طالق که بعد از سه که قبل از نزدیکی واقع شود، طالق یائسه ، طالق خلع و مبارات مادام که زوجه رجو

 وصلت متوالی به عمل آید أعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
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این بوده که در این نوع طالق یعنی طالقی که به حکم  8با توجه به آنچه که گفته شد منظور قانون گذار در بیان تبصره ماده 

قانون مدنی نبود،  1145ی شود نیز حق رجوع از زوج سلب نماید در حالی که این نوع طالق ، از طالق های قید شده در ماده دادگاه واقع م

دلیل أمر نیز روشن است ، چه بسا که زوجه با طی مراحل قانونی و دریافت گواهی عدم امکان سازش و پس از دوندگی زیاد موفق به طالق 

ه با استناد به مواد قانونی از حق رجوع خود استفاده می نمود تا تمامی اقدامات زوجه و دادگاه را بدون اثر می می شد و شوهر نیز بالفاصل

ساخت .سوالی که در اینجا پیش می آید این است که باتوجه به منسوخ شدن قانون حمایت خانواده و عدم امکان استناد به آن )گرچه بعضی 

( حداقل از جهت 60، ص1369ل حاضر نیز می توان در موارد خاصی به این قانون استناد نمود .)عراقی ،از حقوق دانان معتقدند که در حا

موجبات طالق در جهت موجبات طالق در حال حاضر چنین طالقی که به حکم دادگاه صورت می پذیرد چه وضعیتی دارد؟ رجعی است یا 

 بائن یا باید برای آن شق سومی در نظر گرفت؟

بع فقهی گویای این امر است که فقهای متقدم متعرض این مطلب نشده اند و آن را به سکوت گذارده اند وتنها در بررسی  منا

خصوص زنی که شوهرش غایب مفقود االثر باشد بحث نموده اند . از میان فقهای متاخر نیز تنها آیت اهلل خویی )ره( در این خصوص اظهار 

قضایی و به حکم دادگاه چه ماهیتی دارد حقوق دانان نظرات متفاوتی دارند: گروهی اعتقاد به باین نظر کرده است. در خصوص ان که طالق 

 بودن آن دارند وگروهی نیز بررجعی بودن آن حکم نموده اند که به بررسی این نظرات پرداخته می شود:

رجعی است و استدالل می کنند که اصل برخی از حقوق دانان برآن عقیده اند که طالق حاکم ، طالق قضایی رجعی است: -الف

قانون مدنی بیان کرده است.از این اصل نتیجه مهمی   1145در طالق رجعی بودن است ، و باین بودن محتاج دلیل است  این اصل را ماده 

رجعی دانست تا خالف می توان گرفت و آن این است که در مورد شک در رجعی بودن یا باین بودن طالق باید آن مورد را محکوم به طالق 

 (247، ص1367آن اثبات شود)جعفری لنگرودی،

دکتر کاتوزیان معتقد است که طالق قضایی در همه حال رجعی است، منتها در جایی که طالق به درخواست زوجه انجام می شود ، 

ین از دالیل دیگری که این گروه قائل به ( همچن440، ص 1، ج1371رجوع شوهر با مانع الهام گرفته از نظم عمومی روبه رو است )کاتوزیان،

 رجعی بودن است را به شرح ذیل می باشد:

بر اساس مقتضای عموم آیه والمطلقات یتربصن بانفسهن ثالثه  قروء وال یحل ان یکتمن ما خلق اهلل فی ارحامهن ان لن یومن -1

( با نگرش به این که ال موجود در المطلقات نشان 281وره بقره، آیه باهلل و الیوم االخر و بعولتهن احق بردهن فی ذالک ان ارادوا اصالحاً)س

دهنده استغراق است و بعولتهن مرجع ضمیر المطلقات است در می یابیم که هر طالقی رجعی است مگر آنکه  یکی از گونه های شش گانه 

ه منطبق بر مصادیق طالق بائن نباشد ، رجعی برآن منطبق شود که در این صورت طالق بائن خواهد بود بنابراین  طالق حاکم چنانچ

 (115، ص2، ج1414است.)طباطبایی یزدی ،

چنانکه پیش تر گفته شد  طالق بائن منحصر به اقسام ششگانه است . این موارد با  با تجدید شارع حصری است و نمی توان -2

 مورد دیگری به آن افزود.

شت دوباره زوجین و فرزندان آنان به کانون خانواده است. بنابراین در جایی که مصلحت قانون گذار حفظ مصالح خانوادگی و بازگ-3

معذور منجر به طالق )عسروحرج( برطرف شود، زوجین باید بتوانند به زندگی بازگردند و این در صورتی است که طالق رجعی باشد .از این 

 زوجین می پسندد. رو بائن دانستن این طالق بر خالف مصلحتی است که قانون گذار برای

اما در رد رجعی بود طالق قضایی می توان گفت اوالً که نقض غرض است چرا که مواردی که زن مجاز دانسته شده است که از 

دادگاه درخواست طالق نماید محدود به موارد خاصی است که در آن موارد ادامه زندگی زناشویی برای زوجه غیر قابل تحمل شده است ، لذا 

ی شود که پس از طی مراحل مختلف دادرسی و تحقق طالق قضایی ، به یک باره با رجوع زوج مواجه گردد به ویژه که اراده مرد در چگونه م

 تحقق طالق هیچ تاثیری نداشته ولی همین اراده در رجوع از آن طالق نقش اصلی را ایفاء نماید. ثانیاً اصل رجعی بودن طالق و روایاتی که

د مربوط به طالقی است که به اختیار و اراده زوج واقع شود ، نه طالقی که شوهر به حکم دادگاه ملزم آن می گردد. ثالثًا مبنای آن می باش

 (251، ص1، ج1371نظم عمومی و حرمت احکام طالق ایجاب می کند که حق رجوع برای شوهر نباشد)کاتوزیان،

 طالق قضایی بائن است -ب

اند که طالق قضایی باین است دکتر امامی معتقد است که چنین طالقی باین است و رجعی دانستن  اکثر حقوق دانان بر این عقیده

قانون 1145آن امری غیرعقالیی و لغو می داند که با فلسفه طالق قضایی ناسازگار است از سوی دیگر ایشان معتقدند آن چه که در ماده

(و قائالن به بائن بودن طالق به 71و70،صص5،ج1377واقع می گردد.)امامی ،مدنی آمده است ناظر به طالق هایی  است که توسط شوهر 

 حکم حاکم نیز چنین دالئلی برمیشمرند:

اصل رجعی بودن طالق در جایی است که طالق در دست زوج است حتی در طالق خلع این زوج است که باید تصمیم بگیرد و -1

طالق می دهد .ولی هنگامی که شوهر خود تصمیم به طالق نمی گیرد ، بلکه به حکم اگر راضی شد زوجه فدیه را می پردازد و زوج او را 
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قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به طالق داده می شود و در صورت امتناع او ، حاکم طالق را واقع می سازد و بین زوجین جدایی می اندازد 

موردی نیازمند بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج ، رجعی بودن طالق مفهومی ندارد وباید گفت طبیعت طالق در چنین 

 (.42، ص1374است.)مهرپرور،

این دلیل خدشه پذیر است زیرا اگر چنین استداللی درست باشد باید در طالق زوجه غایب مفقوداالثر نیز صدق کند ؛ در حالی که 

قسمت غیبت زوج خواهیم گفت تردیدی نیست و اگر  زوج اصالً در اجرای آن طالق حضور ندارد و در رجعی بودن این طالق چنانکه در

 قانون مدنی(.1030شخص غایب پس از وقوع طالق و پیش از انقضای مدت عده باز گردد نسبت به طالق حق رجوع دارد.)ماده 

ت ازآن جایی که مهمترین هدف شارع و قانون گذار از جعل والیت حاکم  نسبت به طالق ، نجات ورهایی زن از بند زوجی-2

شخصی است که به وظایف قانونی خود عمل نمی کند و حقوق زوجه را به ناروا پایمال کرده است روشن است که  تامین این هدف عادالنه 

وانسانی جز از طریق بائن بودن طالق قضایی ، امکان پذیر نیست ودر غیر این صورت نقض غرض شارع الزم می آید .همچنین دکتر 

عنوان می کند طالق قضایی در همه حال رجعی است. در ادامه می افزاید در این خصوص رجوع شوهر با مانع الهام  کاتوزیان نیز با این که

 (440، ص1، ج1371گرفته از نظم عمومی روبه رو است  ودر نتیجه شوهر نمی تواند از حکم رجوع استفاده نماید.)کاتوزیان ، 

اضی  وارده شده است، موید بائن بودن طالق قضایی است  به عنوان مثال در تعابیری که در برخی روایات  مربوط به طالق ق-3

وسائل روایت ابوبصیر از امام باقر )ع( راجع به امتناع شوهر از پرداخت نفقه ، آمده است : کان حقاً علی االمام أنّ یفرق بینهما)حرعاملی ، 

کند(و این تعبیر فوق با رجعی بودن طالق حاکم سازگار نیست ، زیرا غرض ()امام حق دارد که بین ایشان جدایی اف2، حدیث 1الشیعه ،باب 

 از جدایی ، نجات زوجه و رهایی او از این مشکل است که تامین این هدف با امکان رجوع شوهر در زمان عده تنافی آشکار دارد.

موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم آمده است : طالقی که به  1353همچنین در تبصره ماده قانون حمایت خانواده مصوب -4

امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است . این تبصره اصل را در طالق ، بائن بودن 

یزدی نیز این معرفی می کند ، مگر در صورت توافق طرفین که می توانند مویدی بر سخنان قائالن به این قول باشد.سید محمد کاظم 

یل مطلب را تایید می کند . ایشان می فرمایند: یمکن أن یقال مقتضی عموم قوله تعالی و بعولتهن أحق بردهن . جواز الرد اال ما أخرجه الدل

 (115، ص 2، ج1414)طباطبائی یزدی ، 

ن طالق  حاکم دارد باید گفت روایت البته در خصوص تعابیری نظیر کان حقاً علی االمام ان یفرق بینهما که ظهور در بائن بود

مزبورفقط داللت بر لزوم انجام طالق از سوی حاکم دارد و به هیچ وجه طبیعت این نوع طالق را بیان نکرده است و به تناسب مورد، ممکن 

 است طالق رجعی یا بائن باشد.

دادگاه باین است نه رجعی )صفایی ،امامی و دکتر صفایی پس از نقل استدالل های فوق قائل به این هستند که طالق به حکم 

 (.293و292، صص1، ج1375،

 اما در نقد بائن بودن طالق حاکم گذشته از تحدید و تعیین طالق بائن و انحصار آن ها به موارد ششگانه چنین است:

دادخواست طالق  ممکن است علت و موجب حکم طالق در ایام عده رفع شود .برای نمونه حالت حرجی که زوجه براساس آن-1

داده وحاکم با احراز  آن مبادرت به صدور حکم طالق می کند ، در اثنای مدت عده رفع شود و گذشته از آن دلیلی قانع کننده مانع رجوع 

مکن است در هنگام رفع مانع نیست )اذا زال المانع عاد الممنوع( . این  نظر خالف مصالح خانواده و اطفالی است که جدایی والدین آن ها م

 موجب آواره گی آن ها شود.

بائن بودن طالق حاکم این ایراد اساسی را دارد که حقوق مسلم زوجه ، مانند نفقه ایام عده ، ارث ، و مهریه ، بدون دلیل کافی از -2

 (. 52، ص1373بین می رود و این ظلم به کسی که برای رفع ستم و رهایی از فشار دادخواهی کرده است )کشوری ،

نظر می سد که حقوق دانان برای گریز از سوء استفاده های احتمالی از رجعی دانستن طالق قضایی متمایل به باین دانستن آن  به

شده بدون این که ایرادات وارده بر باین دانستن طالق قضایی را مرتفع نمایند ؛ برخی دچار تناقض شده و با وجود این که طالق قضایی را 

ته اند اگر علت درخواست طالق قضایی در مدت عده رفع مرتفع گردید ، طالق قضایی باین به طالق قضایی رجعی باین دانسته ولی گف

 (50، ص1374تبدیل شده  و مرد می تواند در مدت عده رجوع کند )مهرپرور، 

 طالق قضایی در حکم باین است: -ج

ماهیت مخصوص به خود است به گونه ای که نه می توان  مطالب فوق  گویای یک واقعیت  است و آن این که طالق قضایی دارای

آن را به طور قطع رجعی دانست ونه باین بلکه بتوجه به ویژگی  آن ، باید قالب خاصی برای آن در نظر گرفت ، به ویژه که احکام طالق در 

اظهار نمود و مناسب ترین قانون را تصویب و  اسالم امضایی است  نه تأسیسی. لذا باتوجه به مقتضیات جوامع کنونی می توان در این باب 

 اجرا کرد که از یک طرف از سوء استفاده هایی احتمالی سد شود و از طرف دیگر حقوق زنان پایمال نگردد.
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بنابراین به نظر می رسد برای حل این مشکل باید قائل به این نظر گردید که طالق قضایی در حکم باین است. در واقع با پذیرش 

دیدگاه مشکالت مربوط به رجعی یا باین دانستن طالق قضایی مرتفع گردیده و گامی اساسی در حفظ بنیان خانواده و تامین حقوق زنان این 

 برداشته خواهد شد.

طالق قضایی را از آن جهت در حکم باین دانستیم  که در مدت عده شوهر حق رجوع نداشته باشد مگر با إحراز مرتفع شدن علت 

ط دادگاه. چرا که اگر زوج بتواند در طالق قضایی نیز به اراده خود رجوع کند ، فلسفه وجودی طالق  قضایی زیر سوءال می رود از طالق توس

سوی دیگر مزیت این نظر این است که رجوع در اختیار دادگاه قرار می گیرد یعنی در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که علت طالق 

ردیده است و در صورت درخواست زوج ، به او اجازه داده می شود که رجوع نماید و از انحالل بی مورد نهاد قضایی در مدت عده مرتفع گ

 خانواده جلوگیری شود .عالوه بر این ، این دیدگاه متضمن این است که در زمان عده به زوجه نفقه و ارث تعلق گیرد.

قانون مدنی که اگر در مدت عده شوهر غایب ، مراجعه کند نسبت به  1030 در توجیه این دیدگاه باید گفت که اوالً با توجه به ماده

طالق حق رجوع دارد چرا که در واقع علت درخواست طالق غیبت شوهر بوده و با مراجعه وی در زمان عده ، علت درخواست مرتفع گردیده 

علت درخواست طالق  در مدت عده رفع گردد ، زوج با  و در نتیجه می تواند رجوع کند ، در سایر موارد طالق قضایی نیز در صورتی که

 اجازه دادگاه می تواند رجوع کند. 

ثانیاً نظر آیت اهلل خویی )ره( به گونه ای بیان شده که به نظر می رسد ایشان نیز قائل به این دیدگاه هستند چرا که می فرمایند : 

( .ایشان طالق قضایی را از این جهت باین دانسته اند 328،ص1374وسوی الخویی ،الظاهر أن الطالق حینئذ بائن ال یجوز للزوج الرجوع )الم

 که برای شوهر حق رجوعی نیست چرا که آن را به صورت تعلیل آورده اند.

ه ثالثاً پذیرش این دیدگاه نه تنها با اصول عدالت و انصاف سازگار است ، ایرادات نظرات دیگر را نداشته و متضمن حفظ نهاد خانواد

 نیز     می باشد  چرا که از یک سوء با مرتفع شدن علت طالق می توان از انحالل بی مورد نهاد خانواده و آثار سوء آن جلوگیری و از سوی

 (.. 272،ص1388دیگر راه سوء استفاده احتمالی مردان از حق رجوع را می بندد.)روشن و مظفری،

 بحث ونتيجه گيري:

 که است نشده مشخص 1129 ماده در آن تکلیف صورت این در بوده عقد بر سابق عجز که صورتی در نفقه پرداخت از شوهر عجز درمورد* 

 تدلیس مرد صورت این در کرده ازدواج او با نفقه پرداخت از زوج ناتوانی به آگاهی و علم بدون زوجه که آن یکی: شود می متصور حالت دو

 وضع این باید زوجه که معتقدند ای عده صورت این در که باشد آگاه آن از زوجه است زمانی دوم حالت و. دارد تدلیس خیار زوجه و نموده

 نظر دو این از کدام هر که هستند زوجه برای فسخ حق وجود به معتقد مدنی قانون 1128 ماده استناد به ای عده مقابل در و کند تحمل را

    پیشنهاد فلذا شد قایل طالق حق زوجه برای و داد قرار 1129 ماده مشمول را آن که است آن بهتر نظریه و باشد می نیز اشکاالتی دارای

 . نماید قید 1129 ماده در را مورد این حکم نیز گذار قانون که شود می

 مراحل این گذراندن به نیازی رسد می نظر به که حالی در است طوالنی بسیار ایران حقوق در انفاق عدم علت به طالق دعوای طرح مراحل*

 خصوص این در قانونی مواد اصالح بنابراین نیست؛ باشد می موجود سوریه و عراق جمله از کشورها از بعضی قوانین در که همچنان طوالنی

 باعث ، دعوا به رسیدگی مرحل و زمان بودن طوالنی علت به موجود وضع زیرا ؛ نماید می ضروری دیگر کشورهای برگزیده شیوه استفاده و

 اصالح با ، گذاران قانون که گردد می پیشنهاد بنابراین.  است معارض ، الضرر قاعده با مسئله این و شود می زوجه انکار قابل غیر اضرار

 عنوان به ، را انفاق دعوای طرح شرط زوجه درخواست به رسیدگی کردن روان و دادرسی شدن طوالنی از جلوگیری برای ، مربوط مقررات

 در پرونده کاهش بر افزون ، امر این. بپردازد طالق دعوای طرح به مستقیم ای گونه به بتواند زوجه تا کند حذف ، طالق دعوای طرح مقدمه

 .دهد می کاهش نیز را دعاوی این به رسیدگی روند ، ها دادگاه

 از  کشورها بعضی در که حالی ؛در کند نمی ایجاد طالق دعوی به رسیدگی شیوه در ،تغییری انفاق عدم علت در ،تفاوت ایران حقوق در*

 انفاق از مستنکف زوج اگر که که صورت این به ؛ شود می متفاوت انفاق عدم علت در تفاوت با طالق دعوای به رسیدگی روند مراکش جمله

 رویه این نیز ایران گذار قانون که شود می پیشنهاد شبنابراین.  کند می صادر را زوجه طالق حکم فوراً نیاید دست به او از هم مالی و باشد

 شخصی باید زیرا ؛ رسد می نظر به ،متناسب فوق پیشنهاد مطابق قانون، اصالح صورت در روش این گیری کار به فلذا. نماید اتخاذ را قضایی

 موقع که جایی تا ،البته ندارد وظیفه انجام توانایی که کسی و کند می خالی شانه خود قانونی تکلیف ادای از ، اضرار قصد به و عمد به که

 .شد قائل ،تفاوت نگردد زوجه حقوق تضییع

 دیگر عبارت به و است نیامده میان به سخنی طالق حق ایجاد در آن اثر و انفاق عدم تکرار خصوص در ایران حقوق و امامیه فقه در* 

 حالی در نه؟ یا باشد زوجه طالق برای مجوزی تواند می ، آن اجرای و انفاق بر مبنی زوج علیه متعدد احکام صدور آیا  که نیست مشخص

 تغییر اضرار به انفاق عدم از طالق ،درخواست نماید امتناع خود وظیفه ادای از بار سه زوج هرگاه مصر جمله از  کشورها بعضی حقوق در که
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 تلقی رجعی انفاق عدم موجب به طالق اگر که معنی این به است طالق نوع در آن تفاوت که میشود داده طالق سبب این به زوجه و یافته

 نماید تصریح قانونی مواد در را امر این ایران گذار قانون شود می پیشنهاد بنابراین. بود خواهد بائن ،طالق ضررباشد موجب به اگر و شود می

 زوجه برای طالق ،مجوز کند پرداخت دعوی طرح از پس نیز را زوجه نفقه زوج که این لو و ، انفاق عدم علت به دعوی طرح بار سه که

 .شد خواهد

 اصل در اگرچه مدنی قانون.  شده اشاره آن به فقهی کتب در زوجه برای طالق عنوان به که است مورد ترین شایع زوج طوالنی غیبت*

 عدم فقه نظر از غیبت علت به طالق مبنای این جمله از دارد وجود هایی تفاوت  جزئیات در ولی نموده پیروری فقها از غیبت مسئله

 مسئله به تر بیش مدنی قانون که حالی در  ندارد را طالق تقاضای حق او نشود تامین زوجه نفقه اگر یعنی است زوجه به نفقه پرداخت

 دانان حقوق نوعاً ، زوجه انتظار مدت محاسبه مبدأ مورد در همچنین.  است نموده توجه مرد  غیبت صورت در زوجه بالتکلیفی و سرگردانی

 مدت شروع محاسبه در امامیه فقهای مشهور که حالی در اند دانسته غایب از خبر انقطاع زمان همان م.ق 1029 ماده ظاهر اساس بر را مبدأ

 .دانند می معتبر را حاکم به مراجعه زمان ، رساله چها

 جمله از کشورها بعضی در که حالی گردد،در می زوجه برای طالق حق ایجاد سبب حبس سال پنج به زوج محکومیت  ایران حقوق در*

 به توجه با سال پنج مدت تعیین زیرا ؛ باشد تر منطقی و بهتر سال سه زمان مدت که رسد می نظر به و باشد می سال سه مدت این مصر

        وی حقوق از طوالنی مدت این در زوجه محرومیت ،موجب دارد دنبال به وی همسر کنار در او حضور عدم و زوج فقدان که مشکالتی

 وضعیت به توجه و نگری واقع با ایران گذار قانون گردد می پیشنهاد رو این از. باشد می الضرر و الحرج قاعده با مغایر امر این که گردد می

 .دهد کاهش را زمان این ، گردد می متحمل زوج حبس طوالنی مدت این در که آسیبی و زوجه

 صعب أمراض بوده بوده فقهی ناپذیر انکار قواعد و اصول بر مبتنی شک بدون که  1130 ماده پنجم بند در گزار قانون که این به توجه با*

 رسد می نظر به اما.نماید طالق تقاضای و رجوع حاکم به تا داده را حق این زوجه به و دانسته وحرج عسر برای موجبی را زوج روانی العالج

 شده تصویب و تدوین زمان، در موجود احوال و اوضاع به توجه با که است موادی زمره در( اصالح از پس چه و اصالح از قبل چه)1130 ماده

 . طالق مبحث نه دارد جای نکاح فسخ مبحث مدنی قانون 1121 ماده ردیف در ،

 موارد در» شده گفته ماده صدر زیرا است ناقص ادبی نظر از فعلی صورت به ماده متن که این اول دارد وجود اشکال سه 1130 ماده در* 

 متن در مذکور روشن نسبتاً ضابطه جای به که این دوم است کدام زیر از منظور نیست معلوم و...«  مراجعه حاکم به تواند می زن زیر

 در که این بر عالوه1130 ماده در که این سوم ، نیست آسان آن تشخیص و است مبهم حدی تا که آورده ای ضابطه 1314 مصوب نخستین

 ، است نشده عسروحرج به مشروط است آن مصادیق از معاشرت سوء که زوجه واجبه حقوق ایفاء عدم مورد در طالق تقاضای  امامیه فقه

 نیز مسئله این جدید متن در که این حال. کند طالق تقاضای تواند می ، باشد نداشته وجود شدید مشقت که صورتی در حتی زن یعنی

 را مطرح اشکاالت و دهد قرار بازنگری مورد را ماده این نیز گذار قانون که گردد می پیشنهاد فلذا. است گردیده عسروحرج وجود به منوط

 .نماید رفع

 که آید می  نظر به گونه این و است تمثیلی ماده این در مذکور موارد. است مدنی قانون 1119 ماده بر مبتنی  طالق برای زوجه وکالت*

 عمل اساس براین قضایی رویه اما ندارد صراحت مورد این در قانون سازد دشوار یا ممکن غیر را زندگی که شود امری به منوط باید وکالت

 زوجه عسروحرج به منوط باید وکالت شرط که کرد استخراج ای قاعده توان می قضایی رویه عملکرد به توجه با که آید می نظر به کند می

 داشتن صورتت در زوجه که داشت نظر در باید همچنین.دارد وجود نظر اختالف دانان حقوق دیدگاه و قضایی رویه بین این در البته  باشد

 به نیازی طالق در وکالت داشتن با فقه نظر از که است حالی در این بود نخواهد معاف داوری جلسات تشکیل و دادگاه اذن تحصیل از وکالت

 باشد نمی دادگاه به مراجعه

 در.  ندارد وجود نظری اتفاق خصوص این در که چرا باشد می آن ماهیت ؛ است خوردار بر ای ویژه اهمیت از  قضایی طالق بحث در آنچه*

 جای قالب دو از یکی در را قضایی طالق که اند کرده تالش دانان حقوق و نموده تقسیم رجعی و باین نوع دو به را طالق ، ایران حقوق و فقه

 رسد می نظر به اما. گذشت آن از راحتی به توان نمی که است ای عدیده اشکاالت دارای دیدگاه دو هر پذیرش که است حالی در این.  دهند

 بلکه ندارد را قبلی نظرات عیوب تنها نه دیدگاه این زیرا باشد انسب دانند می باین حکم در را طالقی چنین که برخی نظر زمینه این در

 گردد می پیشنهاد فلذا.باشد می احتمالی های استفاده سوء از جلوگیری و خانواده نهاد حفظ و زنان حقوق احقاق در موثر و اساسی گامی

 .نماید معرفی نیز باین حکم در طالق را حاکم طالق گذار قانون که
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 1376انتشار،تهران، و چاپ سازمان انتشارات اسالم، جزای حقوق در تطبیق و فیض،علیرضا،مقارنه 

 1371برنا،تهران، بهمن همکاری با انتشار خانواده،شرکت مدنی کاتوزیان،ناصر،حقوق 

 1389میزان،تهران، نشر کنونی، نظم در مدنی کاتوزیان،ناصر،حقوق 

 1373روز،تهران، زن ،مجله طالق دز عسروحرج قاعده اعمال نحوه بررسی و قضایی کشوری،عیسی،طالق 

 1380اسالمی،تهران، علوم نشر مرکز خانواده، حقوق فقهی مصطفی،بررسی ،سید داماد محقق 

 1393نوین،تهران، راه طالق،تهران،انتشارات حقوقی فقهی رضا،جایگاه دربندی،محمد پشت مرادی 

 1389زهره،تهران، ،انتشارات اسالم نظر از طالق و ازدواج یزدی،محمد،احکام منتظری 

 1374دادگستری،تهران، حقوقی مجله آن، طبیعت و قضایی مهرپرور،حسین،طالق 

 1379اطالعات،تهران، انتشارات طالق، در زنان حق و عسروحرج علی،قاعده موگوئی،حاجی 

 1379پاژنگ،تهران، انتشارات ،(مدنی حقوق در خانواده حقوق) هخانواد نوری،رضا،حقوق 

 عربی منابع 

 1405داراالضواء،بیروت، انتشارات النجاه، ابوالحسن،وسیله اصفهانی،سید 

 1416اسالمی،قم، نشر موسسه انتشارات االحکام، قواعد عن اللثام الحسن،کشف بن اصفهانی،محمد 

 1416اسالمی،قم، نشر موسسه انتشارات االحکام، قواعد عن اللثام الحسن،کشف بن صفهانی،محمدا 

 1411مرتضی،مکاسب،دارالذخائر،قم، انصاری،شیخ 

 1411مرتضی،مکاسب،دارالذخائر،قم، انصاری،شیخ 

 1405نا،بیروت، المنتظر،بی دار الفقهیه، بحرالعلوم،عزالدین،البحوث 

 1404بیروت، التراث داراالحیا الدمشقیه، اللمعه شرح البهیه،فی ،الروضه(ثانی شهید)علی بن الدین العاملی،زین الجبعی  

 1416االولی،قم، الطبعه االسالمیه المعارف موسسه ، االفهام ،مسالک(ثانی شهید)علی بن الدین العاملی،زین الجبعی  

 التراث داراالحیاء الشرعیه، المسائل تحصیل الی الشیعه الحسن،وسائل بن محمد العاملی،الشیخ الحر 

 1391العربی،بیروت،

 1403 االضواء،بیروت، دار الحرام، و الحالل مسائل فی االسالم ،شرایع حسن بن جعفر ،(محقق) حلّی 

 ،1412، علمیه،قم حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی ،انتشارات النهایة ،نکت حسن بن جعفر حلی 
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 القوائد، اشکاالت شرح فی فوائد مطهر،ایضاح بن یوسف بن حسن بن محمد ابوطالب الشیخ المحققین لحلی،فخر 

 1389العلمیه،قم، مطبعه انتشارات

 1403االعتماد،تهران، مکتبه الوسیله، تحریر اهلل، خمینی،روح 

 1394لطفی،تهران، مکتب انتشارات الصالحین، ابوالقاسم،منهاج خوئی،سید 

 1419پرداز،قم، رأی پژوهشی موسسه ،انتشارات النکاح زنجانی،موسی،کتاب شبیری 

 1413العربی،قم، التراث داراالحیاء الفقیه، الیحضره باویه،من بن علی بن محمد مفید، شیخ 

 1424،قم،(ع)علی امام مدرسه انتشارات النکاح، شیرازی،ناصر،کتاب 

 1380اسالمی،قم، نشر موسسه نشر الوسیله، تحریر شرح فی الثقلین یوسف،فقه صانعی،شیخ 

 1998دارالمعرفه،بیروت، ، المسالک القرب السالک احمد،بلغة الصاوی،شیخ 

 الوثقی،کتابفروشی عروه ملحقات و1414اسالمی، نشر موسسه الوثقی،نشر کاظم،عروه محمد یزدی،سید طباطبائی 

 1410داوری،قم،

 1404البیت،قم، آل موسسه بالدالئل، االحکام بیان فی المسائل علی،ریاض طباطبائی،سید 

 ،1408 التراث،بیروت، الحیاء البیت آل مؤسسة الوسائل، درکمست حسین، میرزا طبرسی  

 1387تا، بی نا، االمامیه،تهران،بی فقه فی علی،المبسوط بن حسن بن محمد طوسی،ابوجعفر 

 1402االسالمیه،قم، ،ذخائر الشرایع کاشانی،محسن،مفاتیح فیض 

 تا التراث،بی الحیاء البیت آل سنگی،موسسه الیقین،چاپ و الحق ائمه فقه فی المتقین مامقانی،عبداهلل،مناهج 

 1995 ،الریاض، والتوزیع للنشر الشواف ،دار الفقه أصول علم إلى المدخل الدوالیبی، معروف محمد 

 1389،نجف، اآلداب مطعبه ، الفقهیه حسن،قواعد البجنوردی،میرزا موسوی 

 1911بیروت، العربی، التراث الحیاء دار االسالم،نشر شرائع شرح فی الکالم حسن،جواهر نجفی،محمد 
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