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ییزداطالقایطالق لیتسه
رانیحقوق خانواده ادر

21/11/94:دییتأخ یتار19/3/94:افتیخ دریتار
*نیااهللا هدایتفرج___________________________________

چکیده
،یاسـناد باالدسـت  دیگـر ویدر قـانون اساسـ  رانیـ ایاسـالم جمهـوري شـده اعالماستیس

و نیالت قـوان تحـو ریسـ ن،یاز طالق است؛ با وجود ايریشگیو پيروابط همسرياستوار
از گذشـته  .اج.ا.ی. نظام حقوقدهدیرا نشان م» طالقلیتسه«يرگیمقررات طالق، جهت

رفتـه  شیطالق پيسازبه سمت آسانيو قراردادینیاز دو روش تقنيریگکنون با بهرهتا
گذشـته تـر از  اصالح شد که زوجه آسـان ياگونهه طالق بنیقوان،ینیاست. در روش تقن

شـده اسـت کـه زوج در مـوارد     جادیایطیشرا،ي. در روش قراردادردیطالق بگتواندیم
طـالق  یحقـوق لیتسهرویه حاضر. نوشتار دیمتعدد به همسرش وکالت در طالق اعطا نما

رفـع  يراهکارهـا ،یحقـوق عمـوم  تیـ از ظرفگیـري بـا بهـره  کوشـد یو مـ کند میرا نقد 
.بررسی کنداز طالق را زیمشکالت خانواده و گر

.يزگریطالق، طالقلیتسه،یحقوق، خانواده، تحوالت حقوقواژگان کلیدي:

).hedayat47@gmail.com(استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی * 
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مقدمه
هاي گوناگون کوشیده است از طالق جلوگیري کند یا آن را بـه  دین اسالم به روش

در حقوق اسالمی، پیامـدهاي فـردي و   » طالق حداقلی«برساند. مبناي اصل حداقل 
اجتماعی این پدیده نامبارك براي همسران، فرزندان و جامعه است. نگرش منفی به 

بابویه گري در شقاق و طالق (ابنتقبیح واسطه*)،54، ص6، ج1407طالق (کلینی، 
از جملـه مؤیـدات اصـل    **گیري در فرایند طالق،) و سخت288، ص1406قمی، 

طالق حداقلی در نظام حقوقی اسالم است. براساس همین نگـرش، قـانون اساسـی    
جمهوري اسالمی ایران نیز بر حفظ قداست خانواده و استواري روابط خانوادگی بر 

در حقیقـت، سیاسـت اسـالم و    ***پایه حقوق و اخالق اسالمی تأکید کرده اسـت. 
است. بـا ایـن وصـف،    » پیشگیري از طالق«و » وادهتحکیم خان«قانون اساسی ج.ا.ا. 

برانگیز اسـت. بنـا بـر    باالبودن آمار طالق و روند رو به تزاید آن در کشور ما سؤال
در کشور حدود 1392اعالم مراجع رسمی در ج.ا.ا. نسبت ازدواج و طالق در سال 

و نیم نسبت آن به کمتر از چهار1393) و در سال www.sabteahval.irپنجم (یک
****رسیده است.

خـارج از موضـوع ایـن    .اق و روند رو به تزایـد آن در ج.ا. بررسی علل فراوانی طال
. در قبال اپردازد، بررسی تحوالت حقوقی ج.ا.ن میار است. آنچه نوشتار کنونی بدانوشت

.	...	الطَّلَاقِمنَإِلَیهأَبغَضعزَّوجلَّاهللاُأَحلَّهمماءشَیمنْما*
طـالق نشـان   طیکرده اسـت. توجـه بـه مجموعـه شـرا     ینیبشیپیطیشرا،طالقيبرایفقه اسالم**
در شـان یخويافتـد. داور ریبـه تـأخ  ایـ ودشـ يریکه اسالم خواسته است از طـالق جلـوگ  دهدیم

نفاس زوجه و لزوم حضور دو شاهد عادل مرد اییبطالن طالق در حال قاعدگ،یمنازعات خانوادگ
ـ فاکمتـرین و دهیشیطالق اندياست که اسالم برایاز جمله موانع،طالقغهیاستماع صيبرا آن دهی

مدارانه است.هوسيهااز طالقيریشگیپاناًیطالق و احيبه دعوایدگیشدن رسیطوالن
اسالمیجامعهبنیاديواحد،خانوادهکهآنجااز«اصل دهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران: ***

، خـانواده تشـکیل کـردن آسـان در جهـت بایدمربوطهايریزيبرنامهمقررات و،ینقوانهمه،است
».باشداسالمیاخالقوحقوقپایهبرخانوادگیروابطاستواريوآنقداستازپاسداري

کل آمـار و  ریمدهنوز اعالم نشده است؛ ولی 1393هرچند آمار رسمی ازدواج و طالق در سال ****
يدرصـد 5/6طـالق و کـاهش   يدرصـد 3/5از رشد ،سازمان ثبت احوال کشوریتیاطالعات جمع

).http://www.tabnak.irه است (ازدواج در کشور خبر داد
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،کنونمسـئله طـالق از آغـاز تـا    دربارهالت حقوقی کاوش سیر تحوله طالق است. مسئ
در رشـد  سازي طالق حرکت کـرده، ه سمت آسانب.اهد که نظام حقوقی ج.ا.دنشان می

شـده نظـام   ، هـدف تعریـف  سـازي طـالق  آمار طالق سهمی داشته است. هرچند آسـان 
چنین کـاري صـورت   ،ولی به دالیلی که بیان خواهد شد، در عملنیست؛حقوقی ج.ا.ا.

ریشـه  ز انقالب اسـالمی  در تحوالت حقوقی پیش ا،گرفته است. رویکرد تسهیل طالق
آغـاز  ولی متأسفانه مجددب اسالمی براي مدتی متوقف شد؛پس از انقالرویه دارد. این

یافت.و نسبت به گذشته شتاب بیشتري گردید 
اسـت فراینـد   کوشـیده .ا.ا.گردد، نظـام حقـوقی ج  ، به شرحی که بیان میحالبه هر 

گزارش سیر تحوالت حقوق خـانواده،  . این نوشتار ضمنسازدانحالل خانواده را هموار 
راه. سـپس از  کنـد بررسـی مـی  شناختی و توجیه حقوقی تسهیل طـالق را  تحلیل روش

ی از ظرفیـت حقـوق   جـوی هاي خانواده، بـا بهـره  و آسیبترین مشکالتیابی مهمریشه
کند.میار ارائه زدایی راهک، براي طالقعمومی

گیري تسهیل طالقجهتسیر تحوالت حقوق خانواده با . 1
دهـد کـه   نشان مـی ج.ا.ا. مروري بر تحوالت مربوط به اسباب طالق در حقوق خانواده 

و اسبابی که بر اساس است سازي طالق حرکت کرده در جهت آسانایراننظام حقوقی 
به صورت صعودي تغییر کرده است. ایـن ادعـا   ،تواند تقاضاي طالق نمایدآن زوجه می
کنون بررسی خواهیم کرد.اصالحات حقوقی از آغاز تاررا با مروري ب

. حق طالق زوجه در دوره نخست قانونگذاري1ـ1
در دوره نخست قانونگذاري، بـراي زوجـه در مـوارد خاصـی حـق درخواسـت طـالق        

ذیل است.. موارد مذکور در قانون در یک تقسیم کلی به شرح شدبینی پیش

. طالق قضایی1ـ1ـ1
سـازد.  خواسـت زوجـه، دادگـاه زوج را بـه طـالق مجبـور مـی       در برخی موارد به 

شـود.  هـا در اصـطالح، طـالق قضـایی گفتـه مـی      دلیل، به این نوع طـالق همینبه
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طالق قضایی در دوره نخست قانونگذاري بدین شرح است:مصادیق
؛ق.م.1129ماده امتناع شوهر از انفاق درـ
؛ق.م.1130ه مادامتناع شوهر از ایفاي وظیفه همسري درـ
؛ق.م.1130ماده سوء معاشرت شوهر درـ

؛ق.م.1130ماده العالج درـ ابتالي شوهر به امراض مسریه صعب
.ق.م.1029ماده االثرشدن شوهر درـ مفقود

. طالق وکالتی1ـ1ـ2
به زوجین حق داده است اراده خود را در بعضـی مـوارد بـه    1119ماده قانون مدنی در
از جمله اعطاي وکالت در طـالق بـه   ، جایگزین قانون نمایند؛ضمن عقدصورت شرط 

این قانون آمده است:1119ماده زوجه است. در
در،نباشـد مزبـور عقـد يمقتضاه مخالف باکیشرطهرتوانندیازدواج من عقدیطرف

زن ،هرگـاه شـوهر  ه شرط شـود کنیمثل ا؛دنیبنماگریالزم دعقدایازدواج ضمن عقد
ات زن سـوء یـ ه حیـ علاید یانفاق نماكترایب شودیی غانیمدت معدرایبگیرد گرید

زن ،رقابـل تحمـل شـود   یغگریدیکـ با آنهایه زندگانکدینمايرفتارسوءایندکقصد
کـم  حصـدور مه وکمحاثبات تحقق شرط دره پس ازکل باشدکیتول درکیول وکیو

مطلقه سازد.راخود،یینها
افزایش یافته است. تفصـیل  قضایی هاي بعد، مصادیق طالق در اصالحات حقوقی دوره
مطلب در ادامه خواهد آمد.

1353و 1346. حق طالق زوجه در قانون حمایت خانواده سال 1ـ2
گامی است و در هر مرحله، وضعیت دروه نخست قانونگذاري در دو مرحله تغییر یافته 

اشته شد. وضعیت طالق زوجه در قوانین خانواده پیش به سمت تسهیل طالق زوجه برد
.گرددبررسی میاز انقالب اسالمی به اختصار 

1346. قانون حمایت خانواده مصوب سال 1ـ2ـ1
حق درخواست طالق اعطا ،این قانون، در پنج مورد به زوجین حسب مورد11ماده در



ی/ 
الم

 اس
وق

حق
سه

ت
لی

ق 
طال

ای
الق

ط
زدا

یی
ده ا

انوا
ق خ

حقو
در 

ی
ران

55

حبس بـه  قضایی محکومیت «از: دانون عبارتگانه مذکور در این قانگردید. عناوین پنج
ر همسـر  اقـدام زوج در اختیـا  «، »اعتیاد به هر گونه اعتیاد مضرّ«، »سال یا بیشترمدت پنج

نکتـه  *.»ارتکاب جرایم مغایر با حیثیات خـانوادگی «و »ترك زندگی خانوادگی«، »دیگر
گانه به موارد مذکور در قانون مدنی اضافه گردید.اینکه این موارد پنج

الیحـه،  11مـاده  ضی اعضاي مجلس شوراي ملی در زمان طرح و تصـویب مـتن  بع
تواند مرد می،اند: مطابق قرآن کریمهاي آن را خالف شرع خوانده و گفتهبعضی قسمت

الیحه آن را به رضایت زوجه موکول کـرده  که در حالی بیش از یک همسر داشته باشد،
ایـن اشـکال مرتفـع    ،الیحـه 17مـاده  دانـد: بـا وجـو   است. در پاسخ این اشـکال گفتـه  

چنین است:1346قانون حمایت خانواده 17ماده متن**گردد.می
موادنیادرودیق،ازدواجعقدورقهدرالعقدضمنطیشراصورتبه11ماده مقررات

نیززیرموارددرمدنی،قانوندرمذکورمواردبرعالوه«: 1346قانون حمایت خانواده 11ماده *
در.1: کنـد امکان سازشعدمگواهیصدورتقاضايدادگاهازتواندمیموردحسببرشوهریازن

اثـر بـر کـه جریمهبهیابیشتریاحبسسالپنجمجازاتبهقطعیحکمبهشوهریازنکهصورتی
بـه منتهیمجموعاًکهايجریمهوحبسبهیاوشودحبسسالپنجبهمنجرپرداختازعجز
ابتال.2باشد؛اجراحالدرجریمهیاحبسحکموگرددمحکومشود،بیشتریاحبسسالپنج
وآوردواردخلـل خـانواده زنـدگی اسـاس بهدادگاه،تشخیصبهکهمضرياعتیادهرگونهبه

دیگـري همسـر زوجه،رضایتبدونزوجهرگاه.3سازد؛غیرممکنرازناشوییزندگیادامه
کـه صـورتی در.5؛...	کنـد تـرك راخـانوادگی زندگیزوجین،ازیکیهرگاه	.4کند؛اختیار
بهباشد،دیگرطرفشئونوخانوادگیحیثیتمغایرکهجرمیارتکاباثردرزوجینازهریک
.	...	محکوم شوددادگاهدرقطعیحکم

و نـد اعضا با آن مخالفـت کرد یبعض،یمليماده در مجلس شورانیابیدر زمان طرح و تصو**
ـ   «است: نیمخالفت آن چنلیماده مخالف شرع است. دلنیانداظهار داشت نظـر مـن   ه ایـن مـاده ب

فَانْکحوا مـا طَـاب   فرمایـد:  اى هست که میآیه،مخالف آیه صریح قرآن کریم است. در سوره نساء
طش این است استنبا،این الیحه را بخواندس؛ در این مورد هر کرباعثُالَثَ ووالنِّساء مثْنَىلَکم منَ

محکوم به حکـم زوجـه   ،همسر دیگرى اختیار کند،که نوشته است اگر زوج بدون رضایت زوجه
در ،حـه یال11). مدافعان متن ماده 358، جلسه21(مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره...» 	است

نظـر شـما   ،تصویب کرده بـودیم 17را اگر بدون ماده 11این ماده «اند: گفتهمذکور پاسخ اشکال 
ه بـ 11گفتـه اسـت: مقـررات مـاده     17ید. مـاده  یرا توجه بفرما17ولى شما ماده ؛...درست بود

وکالت زن در ورقه ازدواج ،شود و از این جهتالعقد در عقد ازدواج ذکر میصورت شرایط ضمن
در موقـع عقـد   ،زوج عالماً عامداً چنین حقى را براى زنش قائـل شـد  دوقتى خو.	...	شودقید می

بنابراین زوجه وکیل است از طرف زوج که برود و تقاضاى طالق بکند و از حـق خـودش   ؛نکاح
.(همان)» استفاده بکند و اشکالى در بین نیست
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ـ ا. خواهد شـد حیتشرطالقياجرايبرازنبالعزلالتکو مقـررات طبـق طـالق نی
.بودخواهدبائنیمدنقانون

اشاره نشد که آیا زوج در امضـاي شـرایط ضـمن عقـد     ،و مواد دیگر قانونماده در این
مـاده  د، تکلیـف نخست، اگر مردي آن را امضا نکنـ و در صورت،مختار است یا مجبور

موارد مذکور به روش قراردادي در شمار اسباب باشداگر بنا چه خواهد شد. اصوال11ً
چه معنا دارد.ذکر شوند، مفاد شرط عیناً در قانون ینکه اطالق قرار گیرد، 

1353. قانون حمایت خانواده مصوب 1ـ2ـ2
ات زوجـه در  اختیـار قانونگذار گـامی بـه جلـو برداشـته اسـت و     این قانون،8ماده در

مورد افزایش داده است. هرچند بسـیاري از ایـن مـوارد    درخواست طالق را به چهارده
اسـت؛ ولـی   قانون قبلی و قـانون مـدنی   11ماده گانه، همان مصادیق مذکور درچهارده

منع اشتغال بـه مشـاغل   بارهعدم اعتنا به دستور دادگاه در«یا » ینازای«برخی موارد مانند 
*شود.قبلی دیده نمیدر قوانین ،»منافی مصالح خانواده یا حیثیات زوجین

سابق مبنی بـر لـزوم   17ماده از مفاد،53در قانون حمایت خانواده سال گفتنی است 

ازتواندمیموردحسبشوهریازنزیر،موارددر: «1353مصوبخانوادهحمایتقانون8ماده *
مـوارد، آناحـراز صـورت دردادگـاه ونمایـد سازشکانامعدمگواهیصدورتقاضايدادگاه،
ازشـوهر استنکاف.2طالق؛برايزوجینتوافق.1: کردخواهدصادرسازشامکانعدمگواهی

واجبهحقوقسایرشوهرکهمورديدرهمچنیننفقه،تأدیهبهاوالزامامکانعدموزننفقهدادن
یـا رفتـار سوء.4شوهر؛اززنتمکینعدم.3نباشد؛ممکننیزایفابهاواجبارونکندوفارازن

تحمـل غیرقابـل دیگـر طـرف را بـراي زندگیادامهکهحديبهزوجینازهریکمعاشرتسوء
طـرف برايزناشوییدوامکهنحويبهالعالجصعبامراضبهزوجینازهریکابتالي.5نماید؛
.7نباشـد؛ ممکـن نکـاح فسخکهدر موارديزوجینازهریکجنون.6باشد؛مخاطرهدردیگر،
یـا خانوادگیمصالحبامنافیکهايحرفهیاکاربهاشتغالمنعمورددردادگاهدستوررعایتعدم

یاحبسسالپنجمجازاتبهقطعیحکمبهشوهریازنمحکومیت.8باشد؛زنیاشوهرحیثیات
اسـاس بـه دادگـاه تشـخیص بـه کـه مضرياعتیادهرگونهبهابتال.9؛...	نقديجزايبهیابیشتر

زوج،هرگـاه .10سـازد؛ غیـرممکن رازناشوییزندگیادامهوآوردواردخللخانوادگیزندگی
.11ننماید؛عدالتاجرايخودهمسرانبهنسبتدادگاهتشخیصبهیاکنداختیاردیگريهمسر
است؛دادگاهباخانوادگیزندگیتركتشخیص. کندتركراخانوادگیزندگیزوجین،ازهریک

وخـانوادگی حیثیـت بـا مغـایر کهجرمیارتکاباثردرزوجینازهریکقطعیمحکومیت.12
غایـب در مـورد .14؛...زوجـین  ازیکـی بـودن عقیمصورتدر.13؛...باشد دیگرطرفشئون

.»مدنیقانون1029ماده مقرراترعایتبامفقوداالثر
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و لزومـی  به عنوان شروط ضمن عقد خبري نیسـت درج اسباب مذکور در سند ازدواج 
گذار تأمین گردد.ی قانونی و قراردادي، مقصود قانوندیده نشد که به روش تلفیق

در قوانین پس از انقالب اسالمی. حق طالق زوجه1ـ3
هاي نخست پس از انقالب اسالمی، بـا تصـویب الیحـه قـانونی دادگـاه مـدنی       در سال

، روند تسهیل طالق و تکثیر موجبات آن متوقـف شـد. در تبصـره    1358خاص در سال 
ام کـ و احیه در قانون مـدن کموارد طالق همان است «این قانون آمده است: 3ماده دوم

اعتبـاري مقـررات   اعـالم بـی  «این متن در حقیقت دو پیـام دارد:  ...». دهیرر گردشرع مق
بازگشـت مجـدد بـه وضـعیت قـانون      «و »موجبات طالقدربارهقانون حمایت خانواده

ایـن  ماده . افزون بر این، در آخرین»مدنی در دوره نخست قانونگذاري و احکام شرعی
مـاده  این.»استیملغ،ن قانون باشدیر ایه مغاکین و مقرراتیقوان«...قانون آمده است: 

ده است.  کررا نسخ 1353قانون حمایت خانواده 8ماده طور ضمنیه ب
به شرحی که در بند بعد خواهد آمد، پس از مدتی رویه تسهیل طالق مجدد آغاز گردید.

شناختی تسهیل طالقتحلیل روش.2
مجـدد  سازي طالق آسانرویه انقالب اسالمی،هاي نخست پیروزي پس از گذار از سال

ی از دو روش تقنینـی و قـراردادي، رونـد تسـهیل     جویگردید. در این مقطع با بهرهآغاز
طالق شتاب گرفت.

. روش قراردادي تسهیل طالق2ـ1
صـورت »شـرط «قالـب درعمـالً حقـوقی، یـا شرعیقاعدهیکدربارهتوافقگونههر
راقراردادهـا آثـار بعضیعقد،ضمنشرطصورتبهتوانندمیقراردادطرفین. گیردمی

»شـرطیت «بنـابراین ؛ندکنقانونییاشرعیالزاماتجانشینراخودتوافقودهندتغییر
حقـوقی عمـل قـانونی یاشرعیآثاردهدمیامکانمعامالتطرفینبهکهاستعنوانی

.  ندسازتعدیلراخودنظرمورد
ماده به پیش از انقالب اسالمی و،استفاده از روش قراردادي در تسهیل طالقپیشینه
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گردد. پس از انقالب اسالمی و لغو مواد قانون حمایـت  میقانون حمایت خانواده باز17
باره طالق، رویکرد تسهیل طالق ایـن بـار بـه روش قـراردادي تـأمین شـد؛      خانواده در

وارد اسـناد  1353قـانون حمایـت خـانواده سـال     8مـاده  موارد مذکور در،منظوربدین
)ب(و )الـف (دو بنـد  ج.ا.ا. نکاحیه گردید که هنوز هم وجود دارد. در اسـناد نکاحیـه   

است:مربوط به وکالت در طالق به شرح ذیل )ب(وجود دارد که بند 
دادریـ غلکیتوحقبابالعزلالتکو،زوجهبهزوجالزمخارجعقد/احکنعقدضمن

نوعانتخابازپسدادگاهازمجوزاخذودادگاهبهرجوعباریزمشروحهموارددرهک
درتـا دادریـ غلکیتوحقبابالعزلالتکوزوجهبهزینودینمامطلقهراخودطالق،

د.ینمابذلقبول،اوطرفازبذلصورت
قـانون  8مـاده  بند ذکر گردیـد کـه عینـاً همـان مـوارد مـذکور در      دوازدهاین متن،ذیل 

قـانون  1119مـاده  توانسـتند بـا الهـام از   از این، زوجین میپیشحمایت خانواده است. 
ند. با این حال، بـا هـدف ارشـاد زوجـین بـه      بر وکالت زوجه در طالق توافق کن،مدنی

ا شـرط وکالـت در طـالق را    هقابلیت توکیل طالق، شرایطی ایجاد شد که اغلب ازدواج
الیحـه  ،آنکه اختیاراتی که قانون حمایت خانواده به زوجه اعطـا کـرده  هامضا کنند. نتیج

بـه  ، مجـدد شـرط ضـمن عقـد   راهقانونی دادگاه مدنی خاص آن را سلب کرده بود، از 
زوجه اعطا گردید.

انشاي شرط وکالت در طـالق وارد  چگونگیصرف نظر از اشکاالت متعددي که بر 
ورد اشکال است. طور جدي مه ن امضا از زوج، بها در گرفتعملی دفترخانهرویه است،

درك درسـتی از محتـواي آن   معمـوالً شده، زوجین بودن متن تنظیمبا توجه به تخصصی
د. در عین حـال،  نندارند. از سوي دیگر، عاقد یا دفترخانه به تفهیم متن آن اهتمامی ندار

بار امضـاهاي زوج  ر اعترسد. با توجه به این نکات، دمفاد شرط نوعاً به امضاي زوج می
شده تردید وجود دارد.پاي متن تنظیم

. روش تقنینی تسهیل طالق2ـ2
هاي فقه و حقوق اسالمی، بـه حـذف موانـع    گیري از ظرفیتدر روش تقنینی، قانونگذار با بهره

شود.ها اشاره میطالق اقدام کرده یا فرایند آن را آسان نموده است. در ذیل به این ظرفیت
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. استفاده از اختیارات حاکم اسالمی2ـ2ـ1
از جملـه  ـ توانـد بـراي حـل مشـکالت اجتمـاعی       حاکم اسالمی اختیاراتی دارد و مـی 

بـراي رفـع موانـع    از آن بهره ببرد. از این اختیارات در عمـل ـ مشکالت بخش خانواده  
ییقضـا یعاليشورا31/5/1361امه مورخ ، به بخشنبه عنوان نمونهطالق استفاده شد؛

گردد:امر اشاره میطالق به استناد اختیارات ولیربارهد
قیـ تحقازپسونمودطالقيتقاضادادگاهازشوهربايناسازگارجهینتدرزنهرگاه

یحرجـ شوهرشبااويبرایزندگهکدیگردمشخصمهکمحیقاضيبرااووضعاز
یقاضـ حیصـر اظهـار بـا راامرپروندهدادگاهندارد،طالقجزهمیتخلصراهواست

دادگاهبهطالق،راهازجزتخلصانکامعدموزنیزندگبودنیحرجبرریدامهکمح
ـ ننظـر دیتجدقضاتتوسطچهچنانتاداردارسالنظردیتجد دییـ تأبـودن یحرجـ زی
بـاب ازطـالق صـدور اجـازه ،يبـدو مکمحابهامامحضرتیشفاهاجازهطبق،شود
).168، ص1ج،1382ه،ییقضاقوهقاتیتحقوآموزشمعاونت(شوددادهتیوال

طـالق بـاره دریمـدن قانون1130ماده هیاولمتننامه،بخشنیاصدوریزمانطیشرادر
اوبـا رازنیزندگانادامههکيحدبهشوهرمعاشرتسوء«آن براساسشد که یماجرا

» سـوء معاشـرت  «بـوده اسـت. تعبیـر    قضـایی  از مصادیق طالق ،»سازدتحملقابلریغ
عسـر و  «ز عنـوان  اسـتفاده ا با ،بحثموردبخشنامهاخص از مفهوم عسر و حرج است. 

را قضـایی  دادن آن براي طالق و تخلـیص زوجـه، مصـادیق طـالق     و مالك قرار» حرج
).176، ص1383نیا، توسعه داده است (هدایت

ثانويی از ظرفیت عناوین و احکام جوی. بهره2ـ2ـ2
» لـی حکم او«اول،بینی شده است:گونه حکم پیشدو،در فقه اسالمی براي موضوعات

که ویژه شرایط خاص است؛ مـثالً » کم ثانويح«دوم،باشد؛میکه ناظر به شرایط عادي 
یـا  » ضرري«اگر رابطه زوجیت براي وي ولیدر شرایط عادي، زوجه حق طالق ندارد؛ 

عنـاوین ثـانوي   »حـرج «و »ضـرر «تقاضاي طالق نمایـد.  تواند گردد، وي می» حرجی«
که کاربرد فراوانی در فقه اسـالمی دارنـد. بخـش قابـل تـوجهی از تحـوالت       *ندایمهم

آنهـا بـر دیگـري احکـام سبب ترتـب شده،عارضشرعیاحکامموضوعاتبرکهخارجیعناوین*
ثـانوي، احکـام وعنـاوین ). 26ص،6ج،1415انصـاري، (شـوند ثانوي شمرده میشوند، عناوینمی
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نیـا،  گیري از ظرفیت این عناوین صـورت گرفتـه اسـت (هـدایت    حقوق خانواده با بهره
وجه در سـه  ز،)20/1/1314(مصوب.م.ق1130ماده اولیه). مطابق متن243، ص1392

مورد حق داشت از دادگاه تقاضاي طالق نماید. متن قانون چنین است:
حقـوق ریسـا شـوهر هکـ مـوردى در.1:استجارىزینلیذموارددرقبلماده مکح

بـه شـوهر معاشـرت سوء.2؛ نباشدنکممیفاابرهماواجباروندکنوفارازنواجبه
واسـطه بـه هکصورتىدر.3؛سازدلتحمقابلریغاوبارازنزندگانىادامههکحدى

.باشدمخاطرهموجبزنبراىىیزناشودوام،العالجصعبهیمسرامراض
مکرر اصـالح  به طورپس از انقالب اسالمی است، حق طالق زوجه باره دراین متن که 

گرفتـه،  نظور مقایسه و تحلیل تحوالت صـورت ). به م246، ص1388ا،ینتیهداگردید (
گردد.هاي آن مقایسه مییهاولیه با اصالحمتن 

واردسازي عنوان عسر و حرج به قانون.2ـ2ـ2ـ1
شود. در اصالحیه اصطالح عسر و حرج دیده نمی،قانون مدنی1130ماده در متن اولیه

گونه اینپس از اصالح ماده . متنح عسر و حرج وارد متن قانون شد، اصطال1370سال 
:تغییر یافت

تواند بـه حـاکم   موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي می،تی که دوام زوجیتدر صور
شرع مراجعه و تقاضاي طالق نماید. چنانچه عسر و حـرج مـذکور در محکمـه ثابـت     

تواند زوج را اجبار به طالق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشـد،  شود، دادگاه می
.شوده اذن حاکم شرع طالق داده میزوجه ب

زیـرا  ، به نوعی توسعه موارد طالق است؛عنوان ثانوي عسر و حرج در متن قانوندروو
شده، مصادیق دیگر را نیز گانه مذکور در متن سابق را شامل این عنوان عام، مصادیق سه

گیرد. میدربر

توسعه در مفهوم عسر و حرج.2ـ2ـ2ـ2
قانون مدنی، در اصالحیه سـال  1130ماده عنوان عسر و حرج به متنپس از واردکردن

منفکم«گردد:میگشودهآنکمکبهزیاديهايگرهودارنداسالمیحقوقوفقهدرمهمیجایگاه
الثانویـۀ العنـاوین فأحکامأنوارها،ضوءفىانکشفتمظلمۀغامضۀعویصۀمنکموبمعونتها،انحلّتعظیمۀمشکلۀ

.)503ص،1ج،1425شیرازى،(مکارم»المعضالتلحلّاإلسالمیۀالحکومۀأسبابأهممن
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و شد کـه مفهـوم حقـوقی آن توسـعه یافـت     تعریفی از عنوان عسر و حرج ارائه 1361
ی(اصـالح .ق.م1130مـاده  . در تبصـره الحـاقی بـه   گردیـد مصادیق بیشـتري را شـامل   

عبـارت اسـت از   ،مـاده نیـ عسـر و حـرج موضـوع ا   «چنین آمده اسـت:  )8/10/1361
زوجه با مشقت همراه سـاخته و تحمـل   يرا برایه ادامه زندگکیتیآمدن وضعوجودبه

...».ل باشدکآن مش
از دو جهت اطالق دارد:مذکورشود، تعریف به شرحی که بیان می

حرج عبارت عسر و . اطالق قانون نسبت به مراتب عسر و حرج. مطابق این تعریف،1
قانون مـدنی،  1130ماده اولیهمطابق متن». ل آن مشکل باشدوضعیتی که تحم«است از 

ادامـه زنـدگانى زن را بـا او    «در صورتی موجب طالق است کـه » سوء معاشرت شوهر«
تر از مشقّتی است بسی نازل،»تحمل آن مشکل باشد«مشقّتی که ». ر قابل تحمل سازدیغ

قابـل پـذیرش   ،لحاظ فقهیه تعریف قانون از عسر و حرج ب». قابل تحمل باشدغیر«که 
ز اجبار زوج به طـالق  ، مجوهیچ دلیلی وجود ندارد که این درجه از مشقت؛ زیراستنی

قـدور،  غیرمگردنـد؛ همچـون:  ، به مراتبی تقسیم میمشقّتلحاظ درجهه باشد. تکالیف ب
رازى، یارم شـ کـ م/185، ص1417نراقـى،  (و قابـل تحمـل  بار، حرجیمخلّ نظام، زیان

در شـریعت مقـدس اسـالم تشـریع     ،مخلّ نظـام ). تکالیف غیرمقدور و 161، ص1411
گـردد.  بودن بـا ادلـه نفـی ضـرر رفـع مـی      ده است. تکالیف شرعی در فرض ضررينش

تکـالیف  شوند. باید توجه داشتداشته میتکالیف شرعی حرجی نیز با ادله نفی حرج بر
گیرنـد. بـه  قابل تحمل، هرچند تحمل آن مشکل باشد، در مفهوم عسر و حرج قرار نمی

یبعضـ . ندسـاز مـی ملحـق آنبـه رايودیقحرج،ودر بحث از عسرفقهال،یدلنیمه
،9ج،1413،یثـان دیداننـد (شـه  یمـ فیـ لکترافـع ،بـودن »فـاحش «شـرط بهراحرج
ـ بامعتقدنـد وانـد ردهمقیـد کـ  »دیشد«بهراآننیزدیگریبعض.)111ص حـرج بـر دی
.)114، ص5، ج]تـا بـی [، ی(نجفـ شـود  تفاکااست،سختعمدتاًآنتحملهکيدیشد
ف،یـ لکترافـع حرجوعسروداردیمراتبحرجوعسر: استداشتهاظهاريگریدهیفق

ارمکنند (مکینمتحملراآنعادتاًمردموباشددیشدمشقتمستلزمهکاستيامرتبه
تحمـل بـه زنردنکمجبـور هکـ گونه، همانحالبه هر .)182ص،1ج،1411،يرازیش

حیصـح زیـ نيابهانـه كاندبهاحکنانحاللمجوزدادناست،نادرستادیزيهایسخت
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سطح باالتري از مشقت مـالك قـرار   ،4عجیب است که در همین تبصره در بند .نیست
مسـتمر رفتـار سوءهرگونهایشتموضرب«تبصره چنین است:4گرفته است. متن بند 

».نباشدتحملقابلزوجهتیوضعبهتوجهباعرفاًهکزوج
ـ العـالج صعبيهايماریببهزوجهيابتال«آمده است:5همچنین در بند  ایـ یروان

...».دینمامختلراكمشتریزندگهکيگریدالعالجصعبعارضههرایيسار
نی مشهود است و معلوم نیست ، اضطراب و نابسامامذکوربندهاي با مقایسه عبارات

،داند و چـرا قـانون  حرج را مجوز اجبار زوج به طالق میگذار کدام مرتبه عسر و قانون
اي برسـد  اگر سوء رفتار زوج بـه مرحلـه  که شده است. چه دلیلی داردناهماهنگ تنظیم 

هـاي سـاري و   ولی در بیماري؛شودکه عرفاً قابل تحمل نیست، مرد مجبور به طالق می
، قـانون اجـرا   ندگی نرسدو تا مرز اختالل در زاست روانی، مرحله شدیدتري ذکر شده 

کدام مرتبه مالك است و چه باید کرد؟،بندهاي دیگر تبصرهشود؟ دربارهنمی
از ،تعریـف قـانون از عسـر و حـرج    هاي عسر و حرج.. اطالق قانون نسبت به گونه2

فقهـی، عسـر و   به لحـاظ ت نیز اطالق دارد. هاي مشقّجهت فراگیري آن نسبت به گونه
گونـه اطـالق دارد.   شوند و ادله آن نسبت به هر دو تقسیم میحرج به جسمی و روحی

د، تمایل به این مفهوم عـام  ق.م. ارائه کر1130ماده گذار در اصالحیهدر تعریفی که قانون
در متن تبصـره اطـالق دارد و   » آمدن وضعیتیبه وجود«ستنباط است؛ زیرا عبارت قابل ا

هاي روحی نیز باشد.  تواند شامل حرجمی
از مصـادیق نـوعی آن   قانونگذار پس از تعریف عسر و حرج، پنج موردنی است گفت

ـ ادرمنـدرج مـوارد «در عین حال مقرر داشته است:را ذکر کرده، آنازمـانع ،مـاده نی
مکـ حشـود، احـراز دادگـاه درزنحـرج وعسرهکمواردىریسادردادگاههکستین

.»دینماصادرطالق
هـاي قابـل   تاز عسر و حرج و شمول آن نسبت بـه مشـقّ  با توجه به تعریف تبصره

اند مصـادیق فراوانـی را   تومیگفته پیشهاي جسمی و روحی آن، عبارت تحمل و گونه
،1353قـانون حمایـت خـانواده سـال     8مـاده  بلکه همه موارد مـذکور در شامل گردد،

تواند مصداقی از عسر و حرج باشد.می
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طالقحقوقی تسهیل. توجیه فقهی ـ3
شماري طالق در اسـالم  ی که پیش روي ما قرار دارد اینکه با وجود مرجوحپرسش مهم

تسـهیل  بـه دنبـال  سبب شده است قانونگذار ایرانی، چه چیزي ج.ا.ا.و قواعد دستوري 
» برابـري حقـوقی  «و » حمایـت حقـوقی  «طالق باشـد. در ایـن قسـمت بـه دو توجیـه      

خواهد شد.اشاره

مایت حقوقیی و حزدای. آسیب3ـ1
یکـی از  ،هـا و مشـکالت زوجـه و دفـع ضـرر و حـرج از وي      تالش براي رفع آسیب

هـاي  ، آسـیب حقوق خانواده بـوده اسـت. در ادامـه   هاي تسهیل طالق در تحوالت علت
گردد.زوجه و مبانی فقهی تخلیص وي در وضعیت ضرري و حرجی تبیین می

شناسی روابط همسري. آسیب3ـ1ـ1
سري به سه آسیب کلی؛ نافرمانی یا ناتوانی زوج و یا بیماري زوجه مشکالت روابط هم

گردد که در ادامه به تفصیل آن خواهیم پرداخت.بازمی

هاي ناشی از نافرمانی زوجآسیب.3ـ1ـ1ـ1
حسـب تعریـف   ،نشـوز ؛ زیـرا همان نشوز در ادبیات فقهـی اسـت  ،مقصود از نافرمانی

ـ »الطاعـۀ عـن هوالخروجو«خروج از طاعت است: ،گروهی از فقهاي عظام ، 1408ی، (حلّ
از اطاعـت  ،). به بیان دیگر، نشوز عبارت است از ارتفاع هر یک از زوجین282، ص2ج

ـ  خود در اموري که بـر وي واجـب شـ   صاحب ). 191، ص1، ج1418ی، ده اسـت (حلّ
د:شونافرمان یا ناشز شمرده میذیل،در موارد ذیل مطابق این تعریف، 

.کنددر صورتی که زوج با وجود تمکن مالی، از انفاق به همسر خودداري .1
ــ در امور غیرمـالی ـی، از ایفاي وظیفه همسري. در صورتی که زوج با وجود توانای2

خودداري نماید.
و آیـد مـی معصیت به شمار ،رورفتاري آگاهانه، ارادي و متمرّدانه است. از این » نشوز«

یب و تعزیر است.ناشز قابل تأد
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هاي ناشی از ناتوانی زوجآسیب.3ـ1ـ1ـ2
. مقصود از ناتوانی در این شودناشی میبرخی مشکالت زوجه از ناتوانی یا عجز شوهر 

، بـر ایـن اسـاس   شـود.  شامل اعسار نیـز مـی  ،روباشد. از این میمفهوم فقهی آن ،بحث
گردد:میبه دو دسته کلی بازناتوانی زوج ناتوانی مفهوم متمایز از نافرمانی است.

تواند به همسرش نفقه بپردازد.نمی،کارافتادگی یا اعسارزوج به دلیل از.1
قـادر  ،هاي جنسـی به برخی مصادیق اختاللها یا ابتالدلیل عیوب و بیماريزوج به.2

نیست به نیاز جنسی همسرش پاسخ گوید.
، وي مسـتحق تأدیـب و تعزیـر    رو، تمرّد و عصیانی سر نزده است. از این از فرد ناتوان

.شودی و حمایت نیست، بلکه الزم است دلجوی

هاي ناشی از بیماري زوجهآسیب.3ـ1ـ1ـ3
شـناختی دارد.  ندارد و علت زیسـتی یـا روان  ارتباطی شوهر هب، هاي زوجهبرخی آسیب

ر جنسی اسـت کـه بـا اجتنـاب فعـال از      تنفها، انزجار یا گونه آسیبمصداق روشن این
ل جنسی ممکن است به مسائچنین کسی البتهشود.تماس تناسلی با همسر مشخص می

با وجود این، وي به رابطه جنسـی  پردازي جنسی لذت ببرد؛و از خیالعالقه نشان دهد
هـاي  انـواع محـرك  همـه و شـامل  اشداي ندارد. این عارضه ممکن است فراگیر بعالقه

Richard andجنسی نیز بشود، یا به بعضی مصـادیق آن مثـل دخـول محـدود باشـد (     

Whitbourne, p.231علل متعددي ذکر شده اسـت کـه از بیـان آن    ،). براي این عارضه
).42، ص2، ج1391گردد (ریچاد و دیتبورن، خودداري می

نـزده  رفتار خالف قانونی سـر  در انزجار جنسی زوجه، هرچند ممکن است از زوج
حسب تحقیق، عسـر و حـرج مفهـومی    گیرد. ولی زوجه در عسر و حرج قرار میباشد؛

هـاي جسـمی و روحـی دارد و ادلـه آن نیـز از ایـن جهـت اطـالق دارد         تاز مشقّاعم
).60، ص1392نیا، (هدایت

دیده. مبانی حمایت از زوجه آسیب3ـ1ـ2
هاي ضرر و حرج تبیین هدر بند پیشین، انواع مشکالت زن در روابط همسري و گون

هـاي ذکرشـده، بایـد    شد. اکنون براي رفع لزوم عقد نکـاح و نجـات زن از آسـیب   
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گیـري از ظرفیـت طـالق حـاکم یـا طـالق       تدبیري اندیشید. حقوق اسالمی با بهـره 
کند و در صورت عدم امکان اجبار، دادگـاه زن را  قضایی، زوج را به طالق ملزم می

اي اسـت  دیدگی، ادلهی حمایت از زوجه در شرایط آسیبسازد. مبانی فقهمطلقه می
گردد.که به طور مختصر تبیین می

اصل منع امساك اضراري.3ـ1ـ2ـ1
باشد یا همسرش را رها سـازد. لـزوم   بنداز نظر فقهی، زوج باید به وظیفه همسري پاي

خطـاب  ي از آیات قرآن کریم دموضوع تعدا،»حسانتسریح به ا«یا » امساك به معروف«
سوره مبارکه بقره است که خطاب به زوج فرمود:231آیه هاترین آنبه زوج است. مهم

إِذاوطَلَّقْتُملَغْنَالنِّساءنَّفَبلَهنَّأَجکوهسفَأَمرُوفعبِمنَّأَووهرِّحسرُوفعبِمنَّوکوهسالتُم
طـرز بـه ایـ ت آنـان سررسـید،  مـد ویددادطالقرازنانهکهنگامى:...لتَعتَدواضراراً
خاطربهگاهچیهو! دیسازرهاراآنهااىدهیپسندطرزبهایدیدارنگاهراآنهاحىیصح

سـتم شتنیخوبهند،کنیچنهکسىکو! دیندارنگاهراآنهاردن،کىتعدورساندنانیز
.استردهک

شـود.  نیـز دیـده مـی   **و آیه دوم سوره طالق*سوره بقره229در آیه همانند این بیان
گروهی از فقها به دالیلی که تشریح آن خارج از موضوع این نوشتار است، مفـاد آیـات   

انـد؛ ولـی حسـب تحقیـق     نوع رفتار زوج بـا مطلقـه دانسـته   و ناظر به مذکور را خاص
ت. از یک اصل کلی در روابط همسري قابـل اسـتنباط اسـ   آمده، از آیات مذکورعملبه

امسـاك بـه   «دو راه بیشتر نـدارد:  ،گردد که زوج در رابطه با همسراین آیات استنباط می
ي مجبـور  ،با دخالت حـاکم اسـالم  ،. در غیر این صورت»تسریح به احسان«و »معروف

).123، ص1391نیا، شود همسر خود را طالق دهد (هدایتمی
دربـاره  خـاص بـه طـور  وایاتی افزون بر اصل منع امساك اضراري در قرآن کریم، ر

گوید:میابوبصیراجبار زوج به انفاق یا طالق همسر وارد شده است. 
منْ کانَت عنْده امرَأَةٌ فَلَم یکسها ما یوارِي عورتَها و یطْعمها ما یقیم صلْبها کانَ حقّاً 

شنیدم کـه اگـر کسـی خـوراك و پوشـاك      باقر: از امام الْإِمامِ أَنْ یفَرِّقَ بینَهماعلَى

.	بِإِحسانٍ ...تَسریحأَوبِمعرُوففَإِمساكمرَّتانِالطَّالقُ*
.بِمعرُوف ...فارِقُوهنَّأَوبِمعرُوففَأَمسکوهنَّأَجلَهنَّبلَغْنَفَإِذا**
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شان جدایی بیفکند (حرّ عـاملی،  تواند بینهمسرش را تأمین نکند، امام (حاکم) می
).223، ص15، ج1414

قواعد نفی ضرر و حرج.3ـ1ـ2ـ2
توان براي حمایت از زوجه و تخلیص وي از وضعیت می،از ادله نفی ضرر و نفی حرج

وارد شـده  ت عه و اهـل سـنّ  یشبه وسیلهات فراوانى یرواضرري و حرجی بهره جست. 
چـه بـه سـند بعضـی از ایـن      اگرشـود. در اسالم استنباط می» نفی ضرر«است که از آن 

ولی کثرت این روایات به حد تـواتر رسـید و بـه همـین     د است؛اشکاالتی وار،روایات
/134، ص1418/ عراقـی،  518، ص2، ج1417آور است (موسوي خویی، دلیل، اطمینان

، در دو دسـته جـاي   الضـرر مسـئله ). روایـات مربـوط بـه    14، ص1، ج1420سبحانی، 
دربـاره  پیـامبر د که انمربوطجندببنةسمربعضی از این روایات به ماجراي گیرند؛می

إِنَّـک «) و 292، ص5، ج1407(کلینـی،  » ضـرَار لَاضَـرَر و لَا ...«رفتار اضراري وي فرمود: 
در » الضـرر و الضـرار  «). جملـه  294(همـان، ص » ضرَار علَى مؤْمنٍار و لَاضَرَر و لَارجلٌ مضَ

نیز نقـل شـده اسـت؛ ماننـد بـاب      سمرههایی غیر از ماجراي روایات دیگر و به مناسبت
. در هر صورت، نفی ضرر در شـریعت مقـدس اسـالم، مـورد اتفـاق      ...میراث وشفعه،

).43، ص1، ج1411شیرازي، خاصه و عامه است (مکارم
نفـی تکـالیف حرجـی وجـود دارد. در بعضـی      ، آیات متعددي دربارهدر قرآن کریم

سـوره مبارکـه   78آیه استفاده شده است؛ مانند»حرج«براي بیان این معنا از واژه ،آیات
از واژه ،یگـر در بعضـی آیـات د  ». الدینِ منْ حـرَجٍ ما جعلَ علَیکم فیو: «فرمایدمیحج که 

ـ «سوره بقره که در آن آمده اسـت:  185آیه ؛ ماننداستفاده شده است» عسر« بِکـم  داهللاُیرِی
رَ وبِکلَاالْیس یرِیدرَمسمـذکور انـد، داللـت آیـات    دهگونه که بعضی تصـریح کـر  همان». الْع

نـد  ). هرچ294ص،1، ج1419است (بجنوردي، روشن،نفی احکام حرجی در اسالمبر
گـردد. مؤیـد   ولی از آنها یک قاعده کلی استنباط میمفاد این آیات مسائل خاصی است؛

دیده اسـت کـه   کیفیت وضوي عضو آسیبدربارهصادقاین برداشت، پرسشی از امام 
خداوند [در قرآن] شود؛آن از کتاب خدا فهمیده میمانندو مسئلهامام فرمود: حکم این 

؛ بر روي پارچه مسـح کـن (طوسـی،    »سختى قرار نداده استن بر شما یو در د«فرمود: 
).363، ص1، ج1365
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آنچه درباره منع امساك اضـراري و نفـی لـزوم زوجیـت ضـرري و      نقد و بررسی:
حرجی در حقوق اسالمی بیان گردید، در جاي خود قابل مطالعـه و اجمـاالً پذیرفتـه    

یـا در معـرض سـتم، ماننـد     است؛ ولی مهم اینکه مواجهه قانونگذار با زنان ستمدیده
هـاي آن، از  رفتار پزشکی است که به جاي تالش در جهت مداواي بیمار و رفع ریشه

کند تا از درد و رنج خالص گردد. راه حمایت از زنان در معرض وي سلب حیات می
ها یا مشکالت در روابـط  آسیب، فقط گسست نکاح و طالق نیست. بسیاري از آسیب

. از این رو، دولت موظف است در جهت رفع منشأ ضـرر یـا   همسري قابل رفع است
مانـد؛  حرج زوجه بکوشد و پس از حصول نتیجه، دیگر وجهی براي طالق باقی نمـی 

بنــابراین هرچنــد از منظــر حقــوق خصوصــی، زوجــه در فــرض مــورد بحــث، حــق 
هـاي  درخواست طالق دارد؛ ولی از منظر حقوق عمومی، دولت موظف اسـت آسـیب  

ق را رفع کند.منجر به طال

. لغو تفاوت جنسیتی و برابري حقوقی3ـ2
هـاي جنسـیتی و   سازي طـالق، لغـو تفـاوت   یکی دیگر از دالیل حرکت به سمت آسان

شـود،  ایجاد تساوي در وضعیت زوجین نسبت به طالق است. به شرحی کـه بیـان مـی   
ستن از تفـاوت  به سمت کاالمللی تأثیر پذیرفته،بینحقوق داخلی در این جهت از اسناد 

حق طالق پیش رفته است.مسئلهمیان زوجین در 

المللی. برابري در اسناد بین3ـ2ـ1
بر برابري حقوق زن و مرد در خانواده و جامعه تأکید شـده اسـت.   ،یالمللبیندر اسناد 

عالمیه جهانی حقوق بشر آمده است:ا2ماده در
دهیـ عقمـذهب، نژاد،جنس،رنگ،ثیحازخصوصاًزیتماچیهبدونتواندیمسکهر
،اسـت شـده رکـ ذحاضـر هیاعالمدرهکییهايآزادیهلکوحقوقتماماز...اییاسیس

.گرددمندبهره
اعالمیه مقرر داشته است:16ماده همچنین،

ملیـت، نـژاد، نظـر ازمحـدودیت گونـه هـیچ بـدون دارندحقبالغیمردوزنهر
مدتتمامدر. دهندخانوادهتشکیلوکنندزناشویییکدیگربامذهب،یاتابعیت
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دارايازدواج،بـه مربـوط امورکلیهدرشوهروزنآن،انحاللهنگاموزناشویی
.باشندمیمساويحقوق

با تأکید بیشـتري  ،اصل برابري حقوقی در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
هاي حقـوقی اسـت و   خواستار رفع و محو هر گونه تبعیض،بیان شده است. کنوانسیون

دارد:مقرر میآن1ماده تعریف
اسـاس بـر تیمحـدود ایـ ) تیـ محروم(اسـتثنا ز،یتمـا هرگونهبه...زنانهیعلضیتبع

اعمـال ایـ ،يمنـد بهـره ،ییشناسـا لغوایردنکدارخدشهآنهدفایجهینتهکتیجنس
،یفرهنگـ ،یاجتمـاع ،ياقتصـاد ،یاسیسيهانهیزمدریاساسيهايآزادوبشرحقوق

بـر وشـان یاییزناشـو تیوضـع ازنظـر صـرف زنانتوسطگریدنهیزمهرایویمدن
.گرددیماطالقمردان،وزنانانیميتساواساس

د بـر برابـرى مطلـق و قـانون     کیبا تأنیز اسى یى حقوق مدنى ـ س المللبینثاق یم26ه ماد
د:یگویسان براى همه میک

قانون باید هر گونه تبعیضى را منع و براى کلیه اشخاص، حمایت مؤثر و متسـاوى  
علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنـگ، جـنس، زبـان، مـذهب، عقایـد      

ملى یا اجتماعى، مکنت، نسب یا هر وضـعیت  أسیاسى و عقاید دیگر، اصل و منش
دیگر تضمین بکند.

خلی از اصل برابريتأثیرپذیري حقوق دا.3ـ2ـ2
مواجهـه انفعـالی صـورت    ،در حقوق داخلی جمهوري اسالمی با شعار برابري حقـوقی 

، دو تـالش  انحـالل نکـاح  مسـئله گرفته است. براي تحقق برابري در حقوق زوجین در 
حقوقی صورت گرفته است که در ادامه خواهد آمد.

تحدید اختیار زوج در طالق.3ـ2ـ2ـ1
نون مـدنی، زوج از اختیـار مطلـق در طـالق برخـوردار بـوده اسـت       مطابق متن اولیه قا

ش و پـس از  گرفته در قوانین خانواده پی.). در اصالحات حقوقی صورتق.م1133ه(ماد
زوج ،اختیار مطلق زوج در طالق محدود گردیـد. از سـویی  ايانقالب اسالمی، به گونه

گـواهی عـدم امکـان    دریافتز و پس اکند به دادگاه مراجعه ،مکلف گردید براي طالق
سازش، همسرش را طالق دهد. از سوي دیگر، به روش قراردادي متعهد گردید، هرگاه 
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ی ش را طالق دهد، تا نصف دارایی خود را که در ایـام زناشـوی  بدون عذر موجه همسر
دها مفـاد  بعـ *به تشخیص دادگاه بالعوض به همسرش تملیک نمایـد. ه،به دست آورد

واحـده قـانون اصـالح    ماده 6شرط انتقال تا نصف دارایی با تغییراتی به صورت تبصره 
مقررات مربوط به طالق بـه تصـویب رسـید. مطـابق ایـن تبصـره، اگـر زوج بخواهـد         

دوران زوجیــت وي را بــه صــورت بایــد اجــرت خــدمات ،همســرش را طــالق دهــد
اي است که گویـا ایـن   گونهه بیات قانون ببپردازد. اد» بخشش اجباري«یا » المثلاجرت«

بردن راه بـاال و قانونگـذار خواسـته اسـت از    باشـد میالزام مالی، جریمه زوج در طالق 
مانع آن شود.ايه گونهب،هزینه طالق براي زوج

توسعه اختیار زوجه در درخواست طالق.3ـ2ـ2ـ2
ی زن از جـوی رایط بهـره ذار بـه روش تقنینـی شـ   نشان داد که قانونگـ هاي پیشینبررسی
در روش قراردادي، در موارد زیـادي امکـان   قضایی را آسان کرده است. همچنینطالق 

شـباهت بـه وکالـت مطلـق نیسـت. شـرایط موجـود        توکیل در طالق فراهم شد که بـی 
ترتیـب،  رسد. بدیننوعاً به امضاي زوج می،اي است که شرط وکالت در طالقگونههب

بینـی نمایـد تـا    براي زوجه نیز اختیارات بیشتري در طالق پیشست قانونگذار کوشیده ا
تفاوت میان زوجین در طالق کاهش یابد.  

سـان  یکقـانون  «:در وجود داریتفستعریف یادو ،براي برابري حقوقینقد و بررسی:
چ عـاملى  یهـ یعنی ،ي نخستادر معنبرابرى». قانونقبالدر برابري همه «و» هبراى هم

و در باشــدشــتهر ندایع قــانون تــأثضــمــذهب در ویــت، دیــن و ملت، یســاعــم از جن
در ه کـ آن اسـت  ي دوم ابرابـري در معنـ  ده گرفته شـود.  ینادها ن تفاوتیقانونگذارى، ا
ه بـر هـر   کقانونى ن آن تفاوتی اعمال نگردد. به عبارت دیگر، ، میان مخاطبااجراي قانون

تفاوتیق و افرادش یاجرا نسبت به مصادشود، در مرحله یموضوع و هر عنوانى وضع م

ضمن عقد نکاح/ عقـد خـارج   «متن شرط انتقال تا نصف دارایی، در اسناد نکاحیه ج.ا.ا. چنین است: *
زوجه شرط نمود هرگاه طالق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگـاه تقاضـاى   ،الزم

طالق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخالق و رفتار وى نبوده، زوج موظف است تـا  
یا معادل آن را طبق نظر دادگاه ،نصف دارایى موجود خود را که در ایام زناشویى با او به دست آورده

.»عوض به زوجه منتقل نمایدبال
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بعضـی  ،در مرحلـه وضـع قـانون   نافی آن نیست کـه  ،از برابرياین معناگذاشته نشود. 
).37، ص2، ج1386نیا و همکاران، (حکمتلحاظ شودهاي متناسب تفاوت

سان براي زن و مرد بـا حقـوق اسـالمی ناسـازگار اسـت.      اي قانون یکبرابري به معن
و پیـامبر بر پایه عدالت تشریع شده است. قرآن کریم هـدف رسـالت   حقوق اسالمی 

ما رسوالن خود را همـراه بـا   «قوانین الهی را اقامه قسط و عدل خوانده و فرموده است: 
م تا مردم بـه عـدالت   یردکزان نازل یتاب و مکشان یو با ایمل داشتیمعجزات روشن گس

تـوازن  «از سوي دیگر، مقصود از عدالت در حقوق اسالمی *).25(حدید: ...»قیام کنند
است. به همین دلیل، در کنار اشتراکات حقـوقی فـراوان در حقـوق اسـالمی     » و تناسب

هاي حقوقی متناسب بـا اهـداف تربیتـی یـا اسـتعدادها و      میان زن و مرد، بعضی تفاوت
اشـاره  طـالق  مسـئله تفـاوت در  توان بهمینیازهاي آنان تشریع شده است که از جمله 

طـالق  مسـئله . در این صورت، حقوق داخلی به سـمت اصـل برابـري زوجـین در     کرد
ندارد.گرایش وجاهتی 

ی از منظر حقوق عمومیزدایگري و طالق. حمایت4
د، تبیین و تحلیل رویکرد تسهیل طالق در حقوق خـانواده از منظـر   شآنچه تاکنون بیان 

این نوشتار، شایسته است رویکرد تسهیل طالق از حقوق خصوصی است. در بند پایانی 
ارزیابی گردد.منظر حقوق عمومی نیز 

یزدایگري و طالقاي دولت در حمایته. مسئولیت4ـ1
ترین مشـکالت خـانواده بـه نـادانی، نـاتوانی و نافرمـانی زوجـین        کلی، مهمیدر نگرش

طـالق اسـت.   ،گردد. راه حل حقوق خصوصی براي دو آسیب ناتوانی و نافرمانیبازمی
شود. با این حال، غیرمستقیم منشأ مشکالت خانواده و احیاناً طالق میبه طورنادانی نیز 

شود، از با سازوکاري که در ادامه تشریح میدولت مسئول است،از منظر حقوق عمومی
رفع منشأ یا علت ضرر و حرج زوجه، از طالق جلوگیري نماید.راه

*مهعأَنْزَلْنا م و یناتلَنا بِالْبسلْنا رسأَر لَقَد   عنـافم و شَـدید أْسب فیه دیدأَنْزَلْنَا الْح و طسبِالْق النَّاس یقُومالْمیزانَ لو الْکتاب
لَمیعل لنَّاسِ وبِل لَهسر و رُهنْ ینْصزیزٌالْغَیبِ إِنَّاهللاُ ماهللاَ قَوِي ع.
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یافزای. آموزش و مهارت4ـ1ـ1
شک اجراي یک بسته آموزشـی  ی است. بییفزااراه حل آسیب نادانی، آموزش و مهارت

چشـمگیري آن را کـاهش   به طـور تواند از مشکالت خانواده جلوگیري کند یا جامع می
هاي کلی، قواعد دستوري و قوانین جمهوري اسالمی ایران به ضرورت دهد. در سیاست

اي شـده اسـت. در   از آن توجه ویژهپسپیش از ازدواج و ،هاآموزش مزدوجین و زوج
یعـال يشـورا 31/06/1383(مصوبج.ا.ا. زنان در نظام يهاتیمنشور حقوق و مسؤل

ومکـی تحيهااستیسوخانوادهلکیتشاصولونامه اهدافصویب)، تیفرهنگانقالب
)، سـند نقشـه مهندسـی    یفرهنگـ انقـالب یعـال يشـورا 1384آن (مصوب سال یتعال

شوراي عالی انقالب فرهنگـی) و قـانون تسـهیل    15/12/1391فرهنگی کشور (مصوب 
الزامات حقوقی فراوانـی ،مجلس شوراي اسالمی)7/10/1384ازدواج جوانان (مصوب 

شود.ها دیده میلزوم آموزش مزدوجین و خانوادهدرباره 

حمایت و تواناسازي.4ـ1ـ2
تر اشاره شد که آسیب ناتوانی، اعم از مـالی و غیـر مـالی اسـت. بـه شـرحی کـه بیـان         پیش
دیده در هر دو حالت حمایت کند:هاي آسیبگردد، دولت اسالمی موظف است از زوجمی

آفرینی است. راه حل عجز و اعسار، حمایت مالی به صورت تأمین مالی یا اشتغال.1
42و 31، 29، 28اصول متعددي از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مانند اصـول  

هاي مالی دولت در قبال خانواده اشاره کرده است. افزون بر این، در بعضـی  به مسئولیت
شود.مقررات حمایتی فراوانی دیده می،ل جوانانقانون تسهیمانند قوانین عادي 

» درمان«ها و اعتیاد راه حل اختالل یا انحراف جنسی و مشکالت ناشی از بیماري.2
خبرند یا توان مالی درمان را ندارند. در ایـن  بی،ها از منشأ آسیباست. بسیاري از زوج

یب و درمان آن باشد.ی آسیصورت، روش حمایتی باید شامل راهکارهایی براي شناسا

حکمیت و داوري.4ـ1ـ3
ایـن  ممکن است نشوز یا نافرمانی نسبت به وظایف همسر متقابل باشد. قـرآن کـریم از  

سوره نساء فرموده است:35در آیه تعبیر کرده،» شقاق«حالت به 
اهللاُوفِّقِأَهلها إِنْ یریدا إِصالحاً یو إِنْ خفْتُم شقاقَ بینهِما فَابعثُوا حکماً منْ أَهله و حکماً منْ
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شـد، داورى از  کى بیبـه جـدا  زوجـین  ار کـ د یدیاگـر ترسـ  : کانَ علیماً خَبیراهللاَنَهما إِنَّبی
خداى ،ه اگر بناى آن دو به اصالح باشدکد یخانواده مرد و داورى از خانواده زن بفرست

.آوردد مىیشان را توافق پدنیتعالى ب
نیـا،  میان فقهاي عظام اتفـاق نظـر وجـود نـدارد (هـدایت     »بعث«در مورد مخاطب فعل 

را ی، آنگاه کـه احکـام شـرع   یقرآنيهاخطابمعتقدندآنهااز یبعض؛)145، ص1387
، مخاطب آن حاکمان خواهند بـود.  باشندان شدهیبه صورت مطلق بهرگاهکنند، یان میب

. )416، 4، ج1417(طوسـی،  نداحاکمان،ه نساءکسوره مبار35هین جهت مخاطب آیبد
حتی اگر .)364، ص8، ج1413(عاملی، اندرفتهیه را پذین نظریه، همیاماميمشهور فقها

تعیین حکم وظیفه خویشـان، زوجـین، یـا مؤمنـان باشـد، حکومـت در سـازماندهی و        
کارآمدي نهاد حکمیت نقش جدي دارد.

الزام و اجبار قانونی.4ـ1ـ4
ها بـه رغـم آگـاهی از وظیفـه همسـري و      که برخی زوجاشاره شددر تعریف نافرمانی 

زننـد. ایـن   و از عمل به وظایف خویش سـر بـاز مـی   کنندمیی ایفاي به آن، تمرّد یتوانا
،ها به آموزش یا حمایت نیاز ندارند و راه حل دیگري الزم اسـت. بـراي نافرمـانی   گروه

گردد:ه ترتیب اعمال میدو راه حل خاص وجود دارد که ب
شـود.  مـی فرد متمرّد و نافرمان به حکم قانون ملـزم  ،در گام نخست. روش مدنی:1

گردد. در حق ستمدیده استیفا می،توقیف اموالهمچونی یهااگر تمکین نکرد، به روش
راهی براي استیفاي حـق زوجـه   ،توقیف بخشی از اموال زوج بابت نفقه،روابط زوجین

روش مدنی مؤثري وجود ندارد.،شن است که براي حقوق غیرمالی زوجهاست. رو
ینکـه زوج امـوال   ثر واقع نگردد؛ مثـل ا ؤممکن است روش مدنی مروش کیفري:.2

از روش کیفـري بـراي تنبیـه و بازگردانـدن وي بـه      ،د. در این صورتخود را پنهان کن
وق کیفـري در سـاماندهی   گردد. با توجه به ظرفیت محـدود حقـ  حکم قانون استفاده می

.استدر موارد ضروري قابل توصیه فقطمشکالت خانواده، استفاده از آن 

یزدایگري و طالقرد دولت در حمایت. ارزیابی عملک4ـ2
دهد که دولت در ایفاي وظایف حمایتی از خـانواده و  آمده نشان میهاي به عملبررسی
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بررسی خواهد شد.وزه تقنین و اجرا ورزد. این ادعا در دو حقصور می،ییزداطالق

در حوزه تقنین.4ـ2ـ1
تفکیکـی  ،میان دو گروه نـاتوان و نافرمـان در روابـط همسـري    ج.ا.ا. در حقوق داخلی 

شـود. اجبـار مـرد بـه طـالق      و با هر دو گروه یکسان برخورد میاست صورت نگرفته 
ی مـالی در  با وجود توانای؛ زیرا وي منطقی است،همسر به دلیل امتناع از انفاق به همسر

زنـد. ممکـن اسـت زوج بـه دلیـل      انفاق بـه همسـر، از عمـل بـه وظیفـه سـر بـاز مـی        
دولـت الزم اسـت بـا    ،مـوارد گونهنباشد؛ در اینقادر به انفاق ،کارافتادگی یا بیکارياز

ج.ا.ا. طرف نمایـد. متأسـفانه در قـوانین داخلـی     رو فقر را بندتدابیري از وي حمایت ک
مـاده  راه حل هر دو طالق است. در،گذاشته نشده، تفاوتیناتوانی و نافرمانی زوجمیان 
قانون مدنی آمده است:1129

الـزام او مـه و کم محکحيکان اجراعدم امدادن نفقه وازاف شوهرکصورت استندر
اجبـار رااوشـوهر ،مکحاوندکم رجوع کبه حا،طالقيبراتواندیزن م،به دادن نفقه

دادن نفقه.ازصورت عجز شوهرن است دریهمچند.ینمایطالق مبه
بخش نخست قانون، ناظر به نشوز یا نافرمانی زوج و بخش اخیر آن مربوط به عجز 
یا ناتوانی است. قانون بدون تمایز میان این دو آسـیب، طـالق را در هـر دو مـورد     

پذیرفته است.
هـاي نـاتوان   بـراي شناسـایی زوج  همچنین، سازوکار روشنی در قوانین خانواده 

شود. در حقیقت در دعاوي نـاظر بـه امـور جنسـی،     جنسی و درمان آنان دیده نمی
کننـد، در  اند و به صدور حکـم اقـدام مـی   محاکم نوعاً مسئله را بر نشوز تطبیق داده

بخش، به دلیل وجود نوعی حالی که ممکن است فقدان رابطه یا نبود رابطه رضایت
رمان باشد.آسیب قابل د

ممکن است گفته شود اگر زوج به وظایف خود عمل نکند، بـه اسـتناد قاعـده نفـی     
ضرر و حرج، زوجه حق طالق دارد و این قواعد نسبت به حالت عجز یا نشوز اطـالق  

ممکـن اسـت از منظـر حقـوق خصوصـی      امردارد. در پاسخ این مطلب باید گفت این 
کـه  گونـه همـان ؛ زیـرا قابل پـذیرش نیسـت  ،ولی از منظر حقوق عمومی؛صحیح باشد

اش حمایـت  اي از فـرد نـاتوان و خـانواده   کریمانهه شکلگذشت، دولت موظف است ب
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است که پس از تأمین مالی زوج و همسرش یا درمان آسیب موجود، منشـأ  روشنکند. 
ماند.و وجهی براي طالق باقی نمیگرددمیضرر و حرج مرتفع 

در حوزه اجرا.4ـ2ـ2
بـه گـزارش   ،به عنوان نمونه؛ورزدولت در حوزه اجراي قوانین حمایتی نیز قصور مید

چگـونگی بـاره هـاي مجلـس شـوراي اسـالمی در    مرکز پژوهشفرهنگیمطالعاتدفتر
اشـاره  ،منتشـر گردیـد  27/6/1389اجراي قانون تسهیل ازدواج جوانـان کـه در تـاریخ    

ست:شود. در قسمتی از این گزارش چنین آمده امی
جوانـان ازدواجبـه مربـوط مشکالتومسائلحلمنظوربهجوانانازدواجتسهیلقانون

تأییـد مـورد 7/10/1384تـاریخ درورسـید مجلـس تصـویب به27/9/1384تاریخدر
امـا گذرد؛میقانوناینتصویبزماناز*سالچهاراکنون...،	گرفتقرارنگهبانشوراي

و) 1مـاده (جوانـان ازدواجاندوختـه صـندوق ایجـاد معطـل قانون،ایناجرايهمهنوز
ازمتعـددي اقـدامات سـال، چهاراین. در	...	است) 11ماده(آناجرایینامهآیینتدوین
تسـهیل قـانون مواددرآنهاازبسیاريکهاستگرفتهصورتگوناگونهايدستگاهسوي

اسـت،  گرفتهمستقلیهايمصوبهاقدامات،اینازکدامهرالبتهوآمدههمجوانانازدواج
کـه هـا مصـوبه اینبهنیازيشد،مینهاییازدواج،تسهیلقانوننامهآییناگرکهحالیدر

).http://rc.majlis.ir/fa/news/show/781965نبود (گیرد،دربرمیراگزافیهايهزینهووقت
آمـوزش و  بـاره دولتی در قـانون تسـهیل ازدواج جوانـان در   گوناگونهاي براي دستگاه

کـار  ،در این حوزهولیهاي متعددي تعریف شده است؛ مسئولیت،حمایت از مزدوجین
درخوري صورت نگرفته است. از سوي دیگر، تـاکنون دیـده نشـده اسـت کـه مجلـس       

یقـت بـه   به وظیفه نظارتی خود عمـل کـرده باشـد و در حق   بارهشوراي اسالمی در این 
وضع قانون بسنده کرده است.

دستگاه قضایی نیز در جهت عملیـاتی و کارآمـدي نهـاد داوري، توفیـق نداشـته      
گرفته به وسیله نگارنـده، نهـاد داوري در محـاکم    هاي صورتاست. حسب پژوهش

زدایی مؤثر باشد. این نهاد جز تحمیـل هزینـه بـه    خانواده نتوانسته است براي طالق

این زمان با توجه به تاریخ تنظیم گزارش است و از زمان تصویب قانون مذکور تاکنون نزدیک بـه ده  *
گذرد و وضعیت همان است که در گزارش بیان شده است.سال می
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کردن فرایند رسیدگی به دعاوي طالق، فایده دیگري نداشته است یزوجین و طوالن
).257، ص1387نیا، (هدایت

نتیجه
در جهـت  در ج.ا.ا.دهد که تحوالت حقـوق خـانواده   آمده نشان میهاي به عملبررسی

هرچند در بعضی مقـاطع  ،سازي طالق براي زوجه بوده است. این رویکرد حقوقیآسان
کنون ادامه یافتـه اسـت. مشـکالت زن    یک دوره زمانی از آغاز تاوي در متوقف گردید،

یکی از دالیل اصلی ،دادن به رنج و مشقتی همسري و یافتن راهی براي پایاندر زندگ
برابرگرایانـه حقـوقی در   تأثیرپـذیري از رویکـرد   الق بوده است. همچنینسازي طآسان

بوده است.قوق خانواده ج.ا.ا.طالق در نظام حالمللی، دلیل دیگر تسهیلاسناد بین
تفاوت باشد تواند بیحقوق نسبت به رنج و مشقت زنان در روابط همسري نمی

گیري و به دنبال راهی براي نجات آنان از این وضعیت است. نظام حقوقی ما با بهره
هاي حقوق خصوصی، کوشیده است فرایند گسسـت زوجیـت ضـرري و    از ظرفیت

چنـین بـه روش قـراردادي، امکـان خـروج از وضـعیت       حرجی را هموار سازد. هم
بار را براي زوجه فراهم ساخته است؛ ولـی مهـم اینکـه بـه جـاي      بار یا زیانمشقت

هاي کردن انحالل نکاح براي حمایت از زوجه، الزم است با تأکید بر مسئولیتآسان
دولت در جهت رفع منشـأ ضـرر و حـرج، کوشـش شـود و از ایـن راه در جهـت        

دایی اقدام مؤثري صورت گیرد.زطالق
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