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 :چكيده

طالق، به موجب قوانين و مقررات ايران، از                  

- زن مي  اختيارات مرد است و تنها در موارد خاصي        

تواند از دادگاه درخواست طالق نمايد، كه به آن             

 .شودطالق قضايي گفته مي

اي چه كه در بحث طالق قضايي از اهميت ويژه          آن

، ماهيت آن است چرا كه بر حسب          استبرخوردار  

كه چه ماهيتي دارد، آثار متفاوتي بر آن مترتب           اين

.ماهيت طالق قضايي مورد اختالف است       .  گرددمي

اند كه رجعي است و گروه ديگر       ي بر اين عقيده   گروه

دانند، كه هر يك از اين نظرات           آن را باين مي     

 .ايرادات اساسي و مهمي دارند
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Abstract 
     According to the Iranian rules, 

divorce is within the jurisdiction of the 
husband, and only in special cases is 
the wife entitled to request divorce 
from the court, which is called ‘jud-
icial divorce". 
The issue that matters in the disc-
ussion of judicial divorce is its nature; 
which may bring different effects. 
There is a disagreement about the 
nature of judicial divorce; some 
believe that it is a revocable divorce 
while some others consider it as 
irrevocable. The arguments of both 
sides indicate significant and fund-
amental flaws. 
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 مقدمه

گيري آن نقش دارند ممكن است كه زماني        هر رابطه حقوقي كه حداقل دو اراده در ايجاد و شكل          

 همين دليل در قوانين كشورهاي مختلف        به ،باشندنايجادكنندگان آن قادر به ادامه آن رابطه حقوقي         

هايي نيز به منظور خاتمه آن       هر رابطه حقوقي كه شرايط تشكيل و ايجاد آن مطرح گرديده، راه               

براي مثال در قانون مدني ما، مانند بسياري از قوانين كشورهاي ديگر، فصل                .  بيني شده است  پيش

 كه در واقع شرايط     » براي صحت معامله   در شرايط اساسي  «دوم از باب اول قسمت دوم تحت عنوان          

 كه طرق مختلفي    »سقوط تعهدات «الزم براي تشكيل يك عقد و فصل ششم همين باب تحت عنوان              

عقد نكاح نيز از اين امر مستثني        .   را عنوان نموده است     ،يابدكه به موجب آن يك عقد خاتمه مي         

بيني نموده،  انعقاد عقد نكاح پيش    گذار عالوه بر شرايطي كه براي تشكيل و             يعني قانون  ؛نيست

 .بيني كرده استپيش) فسخ و طالق( نيز جهت خاتمه آن هاييشيوه

هاي منحصر به فرد خويش و آثار متعدد فردي و اجتماعي آن موجب                 اما عقد نكاح با ويژگي     

ي گذارون در خصوص طالق نيز روند قان      .نمايدكه امكان دارد موارد فسخ نكاح را محدود         گرديده تا جايي  

 تا شايد طوالني شدن روند       شودگوياي آن است كه روز به روز بر تشريفات شكلي طالق افزوده مي              

 .ها و در نتيجه حفظ و تثبيت نهاد خانواده گرددطالق منجر به از بين رفتن كدورت

ر  با وجود اين، مواردي د      . طالق در اختيار مرد است      ، به پيروي از فقه اماميه      1در حقوق ايران  

درخواست طالق  نمايد و در       )  دادگاه(تواند از محكمه    بيني شده كه زن نيز مي        پيش  2قانون مدني 

ديدگاه سومي كه در اين نوشتار متناسب با                 

 اين است كه    ،خصوصيات طالق قضايي مطرح شده     

 اين ديدگاه   . بدانيم »در حكم باين  «چنين طالقي را    

د بلكه گامي    نه تنها عيوب نظرات قبلي را ندار           

اساسي در جهت حفظ نهاد خانواده و احقاق حقوق          

هاي احتمالي مردان را    استفاده  زنان بوده و راه سوء     

 .كندسد مي

 طالق، طالق رجعي، طالق باين، طالق       :هاكليدواژه

 .قضايي، اختيار مرد

 
 

The third viewpoint presented prop-
ortionate to the characteristics of jud-
icial divorce in this paper is that this 
kind of divorce is to be considered as 
‘irrevocable in kind’. 
This viewpoint not only removes the 
defects of the previous opinions, but 
also offers a fundamental step towards 
the protection of the family structure, 
the preservation of women rights and 
the prevention of probable abuse by 
men. 
 
KeyWords: Divorce, Revocable Div-
orce, Irrevocable Divorce, Judicial Di-
vorce,  Male Jurisdiction 
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گردد اين  جا مطرح مي  اي كه در اين   سؤال عمده .  نمايدصورت احراز شرايط، دادگاه زن را مطلقه مي        

يرش هر  باين يا رجعي يا اين كه ماهيت خاصي دارد؟ پذ            است كه اين طالق چه نوع طالقي است؛        

يك از اين موارد آثار متفاوتي دارد و همين مسئله موجب تشتت آراء در محاكم دادگستري گرديده                   

 .است

له راه حل معقول و مناسبي ارائه نمايد؛ به همين             ئاين نوشتار تالش دارد با بررسي دقيق مس         

رات مختلف در   و سپس نظ  )  مبحث اول (دليل ابتدا به بررسي طالق و موارد طالق قضايي پرداخته             

 ).مبحث دوم(دهد خصوص ماهيت طالق قضايي را ارائه مي

 

  طالق و موارد تجويز طالق قضايي-مبحث اول

به تصويب    1313م كه در سال      .ق1133  اساس ماده   بر  : طالق در حقوق ايران     -بند اول 

زبور مرد را    ماده م  در نتيجه ؛  »تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طالق دهد          مرد مي «رسيده است،   

مخير نموده بود كه هر زماني كه اراده نمايد زن خود را طالق دهد و براي انجام آن هيچ محدوديتي                     

 قانون مزبور اختيار    8ماده  .   به تصويب رسيد   1346كه قانون حمايت خانواده در سال        نداشت تا اين  

طالق دادن زن بايستي از كرد كه براي   كه شوهر را موظف مي      مرد را از جهت شكلي تعديل نمود چرا       

دادگاه گواهي عدم امكان سازش مطالبه نموده و در تقاضاي خود موجبات اين درخواست را  قيد كند              

بعد از مدت كوتاهي قانون حمايت خانواده       .   بند عنوان شده بود    5كه در اين ماده موجبات طالق در        

 قانون جديد نيز    8گرديد، ماده   ملغي  1353با تصويب قانون ديگري با همين عنوان در سال             1346

 . مورد افزايش يافته بود14 مورد به 5 قانون قبلي را عنوان ولي موجبات طالق از 8همان روند ماده 

به   1358 تبصره در سال     2 ماده و    9بعد از انقالب اسالمي، اليحه دادگاه مدني خاص مشتمل بر           

الحاقات و اضافاتي كه در آن صورت گرفته        تصويب شوراي انقالب رسيد كه در حال حاضر با توجه به            

موارد طالق همان است كه در       « قانون مذكور    3 ماده   2به موجب تبصره    .  ماده است 20است داراي   

م تقاضاي  .ق1133قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده ولي در مواردي كه شوهر به استناد ماده                  


	� ��           ��� �� :  (كند دادگاه بدواً حسب آيه كريمه      طالق مي � � ��� �� �	
� ������� �	���� ���� ��

            ���كند و در   موضوع را به داوري ارجاع مي      )  ����� ��� #'#&� �%$�� #��" �! ����	� �� �!  �� ���	� �

 .»...صورتي  كه بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طالق با زوج خواهد بود

توانست ن بر اساس قوانين حمايت خانواده مي         بنابراين با توجه به اين تبصره مواردي كه ز            

مواد (درخواست طالق نمايد نسخ و موارد درخواست طالق توسط زن به همان موارد قانون مدني                    

 .منحصر گرديد) 1130 ،1129، 1119، 1029

 قانون اصالح مقررات مربوط به طالق به تصويب مجلس شوراي             1370در تحولي ديگر در سال     

انند قوانين قبلي بر لزوم مراجعه به دادگاه براي طالق، حتي طالق توافقي،                 اسالمي رسيد كه هم    

 /��� /طالق قضايي و ماهيت آن                               
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الزحمه كارهايي بود    اين ماده بود كه متضمن پرداخت حق        6تأكيد شده بود و تنها امتياز آن تبصره          

نهايت با  در  آن توسط شوراي نگهبان،         به دليل عدم تأييد     ، اما كه شرعاً بر عهده زوجه نبوده است       

 .ي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيداصالحات

نيز اصالحاتي صورت گرفته است كه آخرين آن در سال           .  م.ق1130شايان ذكر است كه در ماده     

 البته اين مصاديق حصري نبوده و در        .بود و در آن مصاديقي از عسر و حرج تعيين شده است              1381

 .نمايد، دادگاه حكم طالق صادر ميموارد ديگر نيز در صورتي كه عسر و حرج زن احراز گردد

گونه توان طالق را اين   با توجه به فقه اماميه و قانون مدني مي            : طالق و اقسام آن    -بند دوم 

يابد، به  اساس آن عقد نكاح دائم خاتمه مي        طرفه است كه بر   طالق يك عمل حقوقي يك    :  تعريف كرد 

شود  با جريان آن عقد نكاح دائم منحل مي   گيرد و عبارت ديگر ايقاعي است كه توسط شوهر انجام مي        

 ). به بعد11ق؛ ص.هـ 1396: شهيد اول(

 .نكاح دائم است    از موجبات انحالل    شود و بنابراين طالق ايقاعي است كه به اراده مرد واقع مي           

 ،شود، دادگاه در صورت وجود شرايط      حتي در طالق قضايي كه در واقع به درخواست زن واقع مي              

كند كه زن را طالق دهد و در صورتي كه مرد به اين امر تن ندهد با توجه به قاعده                     مي شوهر را ملزم  

»(�� .دهد خود، زن را طالق مي»�,� � �+* �(	

باين :  قانون مدني طالق را بر حسب اين كه قابل رجوع باشد يا خير به دو نوع تقسيم كرده است                   

 براي مرد وجود ندارد و با وقوع  طالق رابطه           طالق باين طالقي است كه درآن حق رجوعي       .  3و رجعي 

تواند رود ولي طالق رجعي، طالقي است كه در زمان عده، شوهر مي              سابق به طور كل از بين مي        

طرفه است  بنابراين رجوع نيز يك عمل حقوقي يك        ).296تا؛ ص   بي:  الموسوي الخميني (رجوع كند   

 .4گرددكه به اراده مرد واقع مي

، لذا بايد گفت كه اصل در         5كه موارد طالق باين در قانون مشخص شده است           نبا توجه به اي    

 به عبارت ديگر به جز در مواردي كه در قانون            .طالق، رجعي بودن آن است و باين بودن استثناست         

 گذار، قانون 6البته در موارد خاصي   .  به عنوان طالق باين ذكر شده است ساير موارد را بايد رجعي دانست             

 .به رجعي بودن طالق نموده استتصريح 

منظور از طالق قضايي، طالقي است كه زن در موارد مصرحه               : طالق قضايي و موارد آن     -بند سوم 

ي و با حصول شرايطي از دادگاه درخواست نموده و دادگاه در صورت احراز شرايط، مرد را ملزم به                     قانون

��)  « با توجه به قاعده       طالق نموده و در صورت عدم اجراي آن توسط مرد، دادگاه             	)� *+� � �,�« 

 .كندنمايد و زن را مطلقه ميصيغه طالق را جاري مي

تواند، با رعايت شرايط    مرد مي «:   اصالح شده است   1381م كه در سال      .ق1133اساس ماده     بر

ود تواند با وج  تبصره ـ زن نيز مي     .  مقرر در اين قانون، از دادگاه تقاضاي طالق همسرش را بنمايد             

���/ 
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بنابراين زن  .  » اين قانون از دادگاه تقاضاي طالق نمايد        1130  ،1129،  1119شرايط مقرر در مواد      

تواند از دادگاه تقاضاي طالق نمايد،      م مي . ق 1029چنين ماده   تنها در موارد مقرر در اين تبصره و هم        

لذا زن  .  دي نيست امري كه قبل از اصالح ماده مزبور نيز مجري بود و تبصره مزبور حاوي حكم جدي                 

ب مفقوداالثر باشد   يشوهر چهار سال تمام غا      :تواند از دادگاه درخواست طالق نمايد      موارد مي   اين در

م(استنكاف شوهر يا عجز وي از پرداخت نفقه          ،  )م.ق1119م  (وكالت زن در طالق     ،  )م.ق1029م  (

 .شودرداخته ميپكه به اختصار به توضيح هر يك  )م.ق1130م(حرج زوجه  عسر و، )م.ق1129

 

 ب مفقوداالثر باشدي شوهر چهار سال تمام غا-الف

تواند هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقوداالثر باشد زن او مي          «م  .ق1029  به موجب ماده    

 دادگاه  ،بنابراين.  »دهدحاكم او را طالق مي      1023 در اين صورت با رعايت ماده         ،تقاضاي طالق كند  

را طالق دهد كه عالوه بر اين كه چهار سال تمام از غيبت شوهر گذشته باشد، در                  تواند زن   زماني مي 

هاي كثيراالنتشار و يكي از جرايد محلي در سه دفعه متوالي كه فاصله انتشار هر يك                 يكي از روزنامه  

 منتشر كند و اشخاصي را كه ممكن است از غايب خبري داشته باشند                 ،ماه باشد نبايد كمتر از يك   

 در صورتي كه يك سال از تاريخ اولين           .نموده تا اگر خبري دارند به اطالع دادگاه برسانند          دعوت  

به همين علت است كه      .  كندب ثابت نشود، دادگاه حكم طالق صادر مي         يآگهي بگذرد و حيات غا     

 چرا كه در اين فرض احتمال فوت شوهر زياد است و             7اي كه زن بايد نگه دارد، عده وفات است         عده

 .شود كه شوهر فوت شده استاقع فرض ميدر و

تواند در اين حالت درخواست      نكته قابل توجه در فقه اماميه اين است كه، زن در صورتي مي                

ب يا هر شخص    ي مالي نداشته باشد كه از آن نفقه را بدهند يا ولي غا               ،بيطالق كند كه شوهر غا     

تا؛ بي:   و النجفي  65ق؛ ص   .هـ1396:  ولشهيد ا ( پرداخت كند    ًديگري حاضر نباشد كه نفقه را مجانا      

 اين حق را براي زن قائل شده است كه بعد از گذشت چهار                به صراحت ولي قانون مدني    ).  288ص  

 .سال از دادگاه تقاضاي طالق كند

 

  وكالت زن در طالق-ب

توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد          طرفين عقد ازدواج مي   «م  .ق1119اساس ماده     بر

كه شرط شود هرگاه شوهر زن        نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد الزم ديگر بنمايد مثل اين               مزبور

ب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا                يديگر بگيرد يا در مدت معيني غا       

اشد  زن وكيل و وكيل در توكيل ب       ،ها با يكديگر غيرقابل تحمل شود     سوءرفتاري نمايد كه زندگاني آن    

بنابراين در  .  » خود را مطلقه سازد     ،كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي               

 .تواند از دادگاه درخواست طالق نمايدصورتي كه  شوهر به زن وكالت در طالق داده باشد، زن مي

 /��� /طالق قضايي و ماهيت آن                               
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شهيد (هد  تواند به زوجه وكالت در طالق بد      اند كه زوج مي   مشهور فقهاي اماميه نيز بر اين عقيده      

تا؛ ص بي:  النجفي  (8و تنها شيخ طوسي در اين خصوص نظر مخالف دارد           )23ق؛ ص     . هـ 1396:  اول

24.(  

 

  استنكاف شوهر يا عجز وي از پرداخت نفقه -پ

 بنابراين عقد   .9نمايديكي از آثار مالي عقد نكاح اين است كه شوهر را مكلف به پرداخت نفقه مي                

 كندباشد و كسي كه ادعاي سقوط آن را مي         ه است و نشوز مانع آن مي       نكاح مثبت وجوب پرداخت نفق    

حال اگر زن ادعا نمايد كه شوهر از پرداخت نفقه استنكاف           .  بايد دليل بياورد و نشوز زن را اثبات كند        

كند و در   نمايد و شوهر نتواند نشوز زن را اثبات كند، دادگاه حكم به الزام پرداخت نفقه زن مي                   مي

 و اگر مرد حاضر به طالق         كند امكان اجراء حكم، دادگاه شوهر را اجبار به طالق مي             صورت عدم 

 .نمايديا نماينده وي صيغه طالق را جاري مي) قاضي(نگردد، حاكم 

در اين  .  كنداگر شوهر توانايي پرداخت نفقه را نيز نداشته باشد دادگاه به همين ترتيب عمل مي                

در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء              «:  م مقرر كرده  .ق1129خصوص ماده   

تواند براي طالق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را             حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي           

  .»10چنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقههم. نمايداجبار به طالق مي

 

  عسر و حرج زوجه-ت

تواند ورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي           در ص «م  .ق1130به موجب ماده    

حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه         چه عسر و   حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طالق كند، چنان        به

تواند زوج را اجبار به طالق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع                        مي

 .»شودطالق داده مي

تواند از دادگاه درخواست    در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه گردد وي مي             لذا  

الذكر عسر وحرج مذكور در اين ماده به معني مشقت شديد است و مبناي ماده فوق                  .  طالق نمايد 

 .باشدقاعده الحرج مي

 زنان در   بيان عام و كلي عسر و حرج در ماده مزبور هرچند گامي اساسي در جهت احقاق حقوق                  

 »راه را براي اجراي عدالت در قانون      «  شود، است و  رو مي هكه ادامه زندگي براي آن با مشقت روب       جايي

دارد ولي داراي يك عيب مهم و اساسي است و آن            باز نگه مي    )384ش؛ ص   .   هـ   1368:  كاتوزيان(

 هرگاه در دست اهل     اگر به دست نااهل افتد خطرناك و زيانبار است و          :  سالحي است دو دم   «كه  اين

 ).همان (» براي حمايت از مظلومايباشد وسيله
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گويي در متن قانون عمال منجر به تشتت آراء در محاكم قضايي و در نتيجه سرگرداني                   اين كلي 

 1130 طرح الحاق يك تبصره به ماده        18/2/79باعث شد كه در تاريخ        چنينهم.  زنان در محاكم شد   

 ولي با توجه به خالف شرع اعالم شدن مصوبه           .س شوراي اسالمي برسد   قانون مدني به تصويب مجل    

مذكور توسط شوراي نگهبان و تأكيد نمايندگان مجلس بر همان مصوبه قبلي خود، مصوبه مذكور                   

جهت تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد كه با اصالحاتي، تبصره موصوف                 

 .11مع رسيدبه تصويب آن مج29/4/1381در تاريخ 

1130سو سعي شد تا حدودي متن كلي ماده        بنابراين با ذكر مصاديق عمده عسر و حرج از يك          

، از  بكاهداي كه تا حدي از تشتت آراء در محاكم و سرگرداني زنان             گونه به ،م ملموس و عيني شده    .ق

 و حرج   سوي ديگر با توجه به حصري نبودن مصاديق مذكور در تبصره موصوف، در صورتي كه عسر                 

 .كندزن در موارد ديگري نيز احراز گردد، دادگاه حكم به طالق صادر مي

 

  تحليل ماهيت طالق قضايي-مبحث دوم

چه طالق به درخواست زوجه و از جانب دادگاه واقع شود، چه               بحث اصلي اين است كه چنان      

 فت؟ماهيتي دارد؛ باين است يا رجعي يا اين كه بايد براي آن شق سومي در نظر گر

بررسي منابع فقهي گوياي اين امر است كه فقهاي متقدم متعرض اين مطلب نشده و آن را به                      

از ميان  .  اند بحث نموده  ،باشدب مفقوداالثر   ياند و تنها در خصوص زني كه شوهرش غا        سكوت گذرانده 

 .در اين خصوص اظهارنظر كرده است) ره(فقهاي متأخر نيز تنها آيت اهللا خويي 

وع به بحث بايد حكم موردي كه زن به خاطر غيبت بيش از چهار سال شوهر طالق                    قبل از شر  

1030شود را به صورت مجزا بيان كرد، چرا كه حكم اين مورد به طور صريح بر اساس ماده                   داده مي 

ب پس از وقوع طالق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت            ياگر شخص غا  « لذا   .م مشخص شده است   .ق

نكته قابل ذكر   .  »ق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد            نمايد نسبت به طال   

بنابراين بحث ما در خصوص ساير موارد        .  12اين است كه در اين حالت زن بايد عده وفات نگه دارد             

 .بيني نشده استها پيشطالق قضايي است كه حكم خاصي در قوانين و مقررات براي آن

گروهي :  قضايي چه ماهيتي دارد حقوقدانان نظرات متفاوتي دارند          در خصوص اين كه طالق        

اند كه به بررسي اين نظرات   و گروهي نيز بر رجعي بودن آن حكم نموده         دارند بر باين بودن آن      اعتقاد

 :شودپرداخته مي

اند كه طالق قضايي، رجعي     برخي از حقوقدانان بر اين عقيده       : طالق قضايي رجعي است    -بند اول 

ها رجعي بودن است، باين بودن محتاج به دليل است            اصل در طالق  «كنند كه   و استدالل مي  است  

توان گرفت و آن اين است از اين اصل، نتيجه مهمي مي    ...  م بيان كرده است   .ق1145اين اصل را ماده     
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كه در مورد شك در رجعي يا باين بودن طالق بايد آن مورد را محكوم به حكم طالق رجعي دانست                     

 ). 247ش؛ ص. هـ 1376: جعفري لنگرودي (»ا خالف آن اثبات شودت

كه منتها، در جايي  .  طالق قضايي در همه حال رجعي است       «دكتر كاتوزيان نيز معتقد است كه        

 »رو است هشود، رجوع شوهر با مانع الهام گرفته از نظم عمومي روب           طالق به درخواست زن انجام مي     

  ).440ش؛ ص. هـ 1368: كاتوزيان(

كه مواردي كه زن مجاز       توان گفت كه نقض غرض است چرا      در رد رجعي بودن طالق قضايي مي      

دانسته شده است كه از دادگاه درخواست طالق نمايد محدود به موارد خاصي است كه در آن موارد                    

شود كه پس از طي مراحل مختلف         لذا چگونه مي   . است شدهادامه زندگي براي زن غيرقابل تحمل        

ويژه كه اراده مرد در تحقق       سي و تحقق طالق قضايي، به يكباره با رجوع مرد مواجه گردد به               دادر

 .طالق هيچ تأثيري نداشته ولي همين اراده در رجوع از آن طالق نقش اصلي را ايفاء نمايد

 

 .اند كه طالق قضايي باين است      اكثر حقوقدانان بر اين عقيده      : طالق قضايي باين است    -بند دوم 

 كه چنين طالقي باين است و رجعي دانستن آن را امري غيرعقاليي و لغو                   است ر امامي معتقد  دكت

چه كه در ماده    از سوي ديگر ايشان معتقدند آن      .  داند كه با فلسفه طالق قضايي ناسازگار است         مي

ش؛ . هـ   1378:  امامي(گردد  هايي است كه توسط شوهر واقع مي      م آمده است ناظر به طالق     .ق1145

 ). 70-71ص ص

 كه اصل رجعي بودن طالق ناظر به مواردي است كه اختيار طالق                است دكتر مهرپور نيز معتقد   

سازد، لذا طالقي كه به درخواست زن و به حكم           در دست مرد است و به ميل خود طالق را واقع مي            

  ).48ش؛ ص .هـ  1374:مهرپور(شود باين است دادگاه واقع مي

 در ادامه   »طالق قضايي در همه حال رجعي است       «كند  اين كه عنوان مي   دكتر كاتوزيان نيز با      

 و در نتيجه    »...رجوع شوهر با مانع الهام گرفته از نظم عمومي روبرو است           « در اين خصوص     افزايدمي

  ).440ش؛ ص. هـ 1368: كاتوزيان(تواند از حكم رجوع استفاده نمايد شوهر نمي

طالق به حكم دادگاه باين     «هاي فوق قائل به اين هستند كه        لدكتر صفايي نيز پس از نقل استدال      

  ).292-293ش؛ صص . هـ 1380: صفايي (»است نه رجعي

م .ق1145توان گفت كه موارد طالق باين كه در ماده             در رد باين بودن طالق قضايي نيز مي         

الق بوده و در    توان مورد ديگري بر آن افزود، لذا اصل بر رجعي بودن ط               حصري است و نمي     ،آمده

از ).  247همان؛ ص   :  جعفري لنگرودي (صورت شك در باين يا رجعي بودن، بايد آن را رجعي دانست             

كه باين دانستن طالق    تر اين سوي ديگر ممكن است كه موجب طالق در ايام عده رفع شود و مهم                

 .گردد كه زوجه در زمان عده از نفقه و ارث محروم گرددقضايي موجب مي
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هاي احتمالي از رجعي دانستن طالق        رسد كه حقوقدانان براي گريز از سوءاستفاده         مي به نظر 

قضايي متمايل به باين دانستن آن شده، بدون اين كه ايرادات وارد بر باين دانستن طالق قضايي را                     

 مرتفع نمايند؛ برخي نيز دچار تناقض شده و با وجود اين كه طالق قضايي را طالق باين دانسته ولي                   

اند كه اگر علت درخواست طالق قضايي در مدت عده مرتفع گرديد، طالق قضايي باين به طالق                  گفته

 ). 50ش؛ ص.  هـ 1374: مهرپور(تواند در مدت عده رجوع كند قضايي رجعي تبديل شده و مرد مي

 

كه مطالب فوق گوياي يك واقعيت است و آن اين           : طالق قضايي در حكم باين است      -بند سوم 

توان آن را به طور قطع رجعي       اي كه نه مي   گونهق قضايي داراي ماهيت مخصوص به خود است به        طال

ويژه كه  قالب خاصي براي آن در نظر گرفت؛ به        بايد   هاي آن،   دانست و نه باين بلكه با توجه به ويژگي        

توان در  ي لذا با توجه به مقتضيات جوامع كنوني م         .احكام طالق در اسالم امضايي است نه تأسيسي        

 هايطرف راه سوءاستفاده  ترين قانون را تصويب و اجرا كرد كه از يك          اين باب اظهارنظر نمود و مناسب      

 .احتمالي سد شود و از طرف ديگر حقوق زنان پايمال نگردد

در «رسد براي حل اين مشكل بايد قائل به اين نظر گرديد كه طالق قضايي                  بنابراين به نظر مي   

در واقع با پذيرش اين ديدگاه مشكالت مربوط به رجعي يا باين دانستن طالق                  .   است »حكم باين 

قضايي مرتفع گرديده و گامي اساسي در حفظ بنيان خانواده و تأمين حقوق زنان برداشته خواهد                    

 .شد

 بودن طالق قضايي چيست؟ طالق قضايي را از اين جهت در حكم باين               »در حكم باين  «منظور از   

ت عده شوهر حق رجوع نداشته باشد مگر با احراز مرتفع شدن علت طالق توسط                دانستيم كه در مد   

 چرا كه اگر مرد بتواند در طالق قضايي نيز به اراده خود رجوع كند، فلسفه وجودي طالق                       .دادگاه

 گيردرود از سوي ديگر مزيت اين نظر اين است كه رجوع در اختيار دادگاه قرار مي                قضايي زير سؤال مي   

  و  صورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه علت طالق قضايي در مدت عده مرتفع گرديده است                يعني در 

مورد نهاد خانواده   شود كه رجوع نمايد و از انحالل بي        در صورت درخواست مرد، به او اجازه داده مي         

عالوه بر اين، اين ديدگاه متضمن اين است كه در زمان عده به زوجه نفقه و ارث                     .  جلوگيري شود 

 .ق گيردتعل

م كه اگر در مدت عده شوهر        .ق1030در توجيه اين ديدگاه بايد گفت كه اوالً با توجه به ماده                

ب، مراجعه كند نسبت به طالق حق رجوع دارد چرا كه در واقع علت درخواست طالق غيبت                      يغا

رجوع تواند   علت درخواست مرتفع گرديده و در نتيجه مي         ،شوهر بوده و با مراجعه وي در زمان عده         

كند، در ساير موارد طالق قضايي نيز در صورتي كه علت درخواست طالق در مدت عده رفع گردد،                     

 .تواند رجوع كندشوهر با اجازه دادگاه مي
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رسد ايشان نيز قائل به اين       اي بيان شده كه به نظر مي       گونهنيز به )  ره(اهللا خويي   ثانياً نظر آيت  

 :الخوييالموسوي  (»�+��8' �� �+7$� ���56 ���4 3 1�2 +�0�/ �+'.�-        ...  «:  فرمايندديدگاه هستند چرا كه مي    

اند كه براي شوهر حق      ايشان طالق قضايي را از اين جهت باين دانسته           ).  328ق؛ ص     . هـ 1397

 .اندرجوعي نيست چرا كه آن را به صورت تعليل آورده

 سازگار است، ايرادات نظرات ديگر را        ثالثاً پذيرش اين ديدگاه نه تنها با اصول عدالت و انصاف             

توان سو با مرتفع شدن علت طالق مي      باشد چرا كه از يك    نداشته و متضمن حفظ نهاد خانواده نيز مي       

مورد نهاد خانواده و آثار سوء آن جلوگيري كرد و از سوي ديگر راه سوءاستفاده احتمالي                 از انحالل بي  

 .بنددمردان از حق رجوع را مي

 

 بحث

طرفه است كه در اختيار مرد بوده و با وقوع آن، عقد نكاح دائم منحل           ق يك عمل حقوقي يك    طال

گذار به زن نيز اجازه داده است كه از دادگاه تقاضاي طالق نمايد و در               در موارد خاصي قانون   .  شودمي

ط شوهر،  صورت اثبات شرايط مقرر قانوني دادگاه شوهر را  ملزم به طالق و در صورت عدم اجرا توس                  

 .نمايددادگاه زن را مطلقه مي

باشد چرا كه در اين     اي برخوردار است ماهيت آن مي     چه در بحث طالق قضايي از اهميت ويژه       آن

در حقوق ما، طالق را به دو نوع باين و رجعي تقسيم نموده و                  .  خصوص اتفاق نظري وجود ندارد     

 اين در حالي است     . اين دو قالب جاي دهند      كه طالق قضايي را در يكي از       اندحقوقدانان تالش كرده  

توان به راحتي از آن      اي است كه نمي    كه پذيرش هر يك از اين دو ديدگاه داراي اشكاالت عديده             

اين ديدگاه نه تنها عيوب     .  شد است ارائه    »در حكم باين  « لذا ديدگاه ديگر كه طالق قضايي         ،گذشت

در احقاق حقوق زنان و حفظ نهاد خانواده و جلوگيري          نظرات قبلي را ندارد بلكه گامي اساسي و مؤثر          

 . باشدهاي احتمالي مياز سوءاستفاده

پذيرش اين ديدگاه متضمن اين است كه در مدت عده، شوهر حق رجوع ندارد زيرا اگر مرد                       

بتواند رجوع نمايد، نقض غرض بوده از سوي ديگر از آن جا كه رجوع در اختيار دادگاه قرار دارد، با                       

تفع شدن علت طالق در مدت عده و درخواست شوهر، دادگاه به وي اجازه رجوع دهد و بدين                       مر

صورت از انحالل نهاد خانواده جلوگيري گردد؛ عالوه بر اين در مدت عده نفقه و ارث به زوجه تعلق                     

 .خواهد گرفت

 
 

 هايادداشت
 .م.ق1143ماده . 1

 .م. ق1148ماده . 2
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 .م.ق1145ماده . 3

 .م.ق1029ماده . 4

 .م.ق1156ماده . 5

 ال يصح:و لو وكلها في طالق نفسها قال الشيخ . 6

 .م.ق1106ماده. 7

 .ش.ه1367: الحرالعاملي: براي ديدن احاديث مرتبط  رجوع كنيد به. 8

قت عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مش               )  م.ق1130(عسر وحرج  موضوع اين ماده       «.  9

-همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسروحرج محسوب مي                       

 ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر                         -1:  گردد

 و يا ابتالء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد                   اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر         -2.  موجه

در صورتي  .  آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد الزم بوده است                        

ورد، بنا به درخواست زوجه، طالق       كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف مواد مذكور روي آ                      

 ضرب و شتم يا هرگونه سوءرفتار زوج كه عرفا با            -4.   محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر          -3.  انجام خواهد شد  

العالج العالج رواني يا ساري يا عارضه صعب        هاي صعب  ابتالء زوج به بيماري     -5.  توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد        

 . زندگي مشترك را مختل نمايدديگري كه

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طالق                            

 .»صادر نمايد

 .م.ق1156ماده . 10
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