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 پس از طالق حقوقي پرداخت مقرّري-تحليل فقهي
 15/11/1353 قانون حمايت خانواده مصوب11در مادة

دي محبمهدي موح∗

و مباني حقوق اسالمي دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان  استاديار گروه فقه
)30/11/1391: تاريخ تصويب- 2/10/1391: تاريخ دريافت(

:چكيده
آن طالق، ايقاعي است كه با ارادة مستقلّ مرد، تحقّق مي پذيرد؛ اما اين، مالزمه اي با اطالق

و در صورتي كه طالق زن در موقعيتي خاص، سبب وارد آمدن زياني به او گردد،  حقّ نداشته

بو- به روش مقتضي-به استناد ادلّة نفي ضرر، طالق دهنده ملزم به جبران خسارت .د خواهد

و تنقيح مناط از حكم لزوم انفاق به زوجة افضا شده، در راستاي تبيين مباني فقهي اين مسأله

، بروز رساني 15/11/1353 قانون سابق حمايت خانواده، مصوب11ضمن مطالعة مفاد مادة 
و گنجاندن مضامين مندرج در آن را ضمن قانون جديد و محتوا هر-ساختار  در جهت تأمين

و كاهش آسيبچه بيشتر عد بر اساس مفاد مادة. پيشنهاد مي كنيم-هاي ناشي از طالقالت

مزبور، دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين، در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان 

و با شرايطي،  سازش، مستند به قصور طرف ديگر باشد، او را متناسب با اوضاع خاص قضيه،

.نة متناسبي در حقّ طرف ديگر محكوم سازدبه پرداخت مقرّريِ ماها

: واژگان كليدي
.طالق، تسبيب، زيان، جبران خسارت، قانون حمايت خانواده، ضرر، انفاق، مقرّري
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 بيان مسأله-1
به تبع آن قانون مدني، ارادة زوج در وقوع طالق، مستقل و در نظام حقوق خانواده در فقه

و از همين رو، طالق، از ميبوده كه در رود؛ ايقاعات به شمار فارغ از تحليل مستند اين حكم،

و از ديدگاه نگارنده، حكم مزبور متّكي بر پاية(پژوهشي جداگانه مورد تحقيق قرار گرفته 

و طالق تشريع گرديده است و اقتضاي طبيعت نكاح كه)حقيقت ، پرسش اساسي اين است

و اعمال آن، موجب ايراد زيان به اگر به رسميت شناختن حقّ مرد در طالق مطلق بودن حقّ

و؟ گردد، آيا باز هم مرد، بطور مطلق، چنين حقّي خواهد داشت- در شرايطي خاص-زوجه

 توان روشي براي دفع يا جبران زيان مزبور يافت؟آيا مي

به طور مطلق به رسميت شناخته شده است؛ و حقوق مدني، حقّ طالق براي زوج، در فقه

ميبدين كه هرگاه زوج اراده كند، تواند از اين حقّ استفاده كرده، زوجة خويش را طالق معني

ج(. دهد ص2امام خميني، ج1378؛ امامي، 329، ص5، و احراز عدم امكان)8،  البتّه براي انتظام امور

ك و سازش، مرد ملزم است فرايند طالق را از مسير دادگاه پيگيري كرده، داليل خود را ارائه ند

به اين نتيجه برسد كه ادامة زندگي مشترك امكان پذير نيست، با صدور  چنان چه دادگاه

و ثبت آن را صادر خواهد كرد  قانون اصالح(گواهي عدم امكان سازش، اجازة اجراي صيغة طالق

از28/8/1371مقرّرات مربوط به طالق،  ج1388شهري،:؛ نقل ص1، در عين تمكين-اما در روية كنوني.)794،

ع و به–دم قصور در تكاليف زوجيت زوجه اي جز صدور، دادگاه چارهطالق با اصرار مرد

و مرد به هدف خود خواهد رسيد .گواهي پيش گفته نداشته

الطالق بيد من أخذ«در نوشتة پيش رو، بر اين باوريم كه، اگرچه، مستفاد از روايت نبوي

ج1408نوري طبرسي،(» بالساق ص15، ح306، ج3، ص7؛ بيهقي، بي تا، كه طالق، ايقاعي) 360، اين است

كه منحصراً توسط مرد انشا مي و مانند نكاح يا عقود ديگر، نيازمند توافق دو اراده است شود

 در بهره جويي از اين اي با آزادي مطلق زوجونه مالزمهگنيست؛ لكن، حقيقت ياد شده، هيچ

، اگر با فراهم بودن ديگر شرايط، در اثر انشاي صيغة طالق ازسوي حقّ ندارد؛ بلكه بدون ترديد

 مرد. مرد، زياني متوجه زن گردد، حقّ مطالبة خسارت، براي زيان ديده محفوظ خواهد بود

داتواند به استناد نمي هاي وارد گوي زيانو پاسخهدحقّ ياد شده، در هر شرايطي زن را طالق

دراوشده بر  مي نباشد؛ بلكه به حقّ مطلق مردنگاه نخست به- در صورت ايراد زيان-توان

. ديدة ترديد نگريست

و مشابه با فرضية از ميان كشورهاي اسالمي، در كشور تونس، قانوني با مبناي نفي ضرر

ا31خورد؛ در فصل اين مقال به چشم مي يحكم«: حوال شخصية تونس آمده است قانون

في هاته الصورة يقرّر الحاكم عند رغبة....:بالطالق و به الزوج إنشاء الطالق أو مطالبة الزوجة
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به الزوجة من الغرامات المالية لتعويض الضرر الحاصل لها أو ما تدفعه هي للزوج  ما تمتّع

از(»التعويضاتمن ج1385كاتوزيان،: نقل ص2، ،355(.

اج بر اين اسا كه دادگاه يكي از مواردي ميازهس، كه طالق را صادر كند، هنگامي است

به درخواست زوجه است؛ كه در اين صورت، قاضي  به انشاي طالق بوده يا طالق زوج، مايل

آنضمن صدور اجازة طالق، خسارت و به جبران  ها حكم هاي مالي زوجه را تعيين كرده

د در صورتي–هاي زوج از سوي زوجه كند؛ يا به جبران زيانمي ر خواست طالق از سوي كه

زي. حكم خواهد كرد- او باشد ان ناشي از طالق، براي طرف بنابراين، با اين تمهيد، جبران

. بيني شده است پيشمقابل

هاي قابل تصور، ابتدا به استناد ادلّة نفي ضرر، در اين مجال، برآنيم تا پس از بررسي زيان

و سپس  با تنقيح مناط از ادلّة لزوم انفاق به زوجة افضا لزوم جبران زيان زوجه را اثبات كرده،

به عنوان-.ش15/11/1353مصوب- قانون سابق حمايت خانواده11شده، مفاد مادة   را

و تصويب مجدد آن را پيشنهاد كنيم  بر اساس مفاد.روشي براي جبران خسارت، معرّفي نموده

كه صدور گواهي عدم تواند به تقاضاي هر يك از مادة مزبور، دادگاه مي طرفين، در صورتي

و با  به قصور طرف ديگر باشد، او را متناسب با اوضاع خاص قضيه، امكان سازش، مستند

1.شرايطي، به پرداخت مقرّريِ ماهانة متناسبي در حقّ طرف ديگر محكوم سازد

 هاي قابل تصوربررسي زيان-2
مي زيان كه در اثر طالق، متوجه زن به دو دستهدگرهايي و معنوي قابل تقسيمد .اند مادي

آنهاي معنوي؛ از جمله زيان-1-2 و نظائر  سرخوردگي، شكست عاطفي

به زيان: بايد گفت نه به دليل غير مادي بودن؛ بلكه هايي اين چنين، قابل مطالبه نيستند؛ اما

آدليل آن كه، اين و تأثير قهري و اساساً هر طالقي گونه موارد، جزء طبيعت طالق ن بر زن است

بهكه يك طرفه باشد، چنين تبعاتي را در طور مطلق توصيه شدهپي دارد؛ اگرچه در قرآن كريم،

كه طالق با احسان همراه باشد .)229/ بقرة(»ساك بمعروف أو تسريح بإحسانٍفإم...«: است

تا وانگهي، زيان آنهايي از اين دست، قابل تقويم نيستند چه بسا بتوان و ها را جبران نمود

.اساساً قابل جبران نباشند

كه در اثر اين و-گونه موارد از سوي ديگر، سراغ نداريم  كه قدمتي مساوي با تاريخ نكاح

امرِ وجوبي به جبران فرموده باشند؛ در حالي كه در زمان شارع نيز)ع( معصوم-طالق دارند

 
كه الزم اس يادآوري اين نكته.1 پت  با عنايت به هر يك از زوجين مطرح شده؛ لكنرداخت مقرّري اگرچه در اين ماده، فرض

و انفعال بيشترِِ و جبران آن، متمركـز به استقالل ارادة مرد در انشاي طالق،  زن، در اين مسأله، بحث اين نوشتار، بر زيان زوجه

. است
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و موارد و طبيعت رابطهكه-ي از اين قبيلطالق رخ مي داده  او با مرد وابسته به خلقت زن

و در طول زمان،-است ميكم چيز جديدي نيست آ.1گرددتر دچار تبدل كه اگر چنيننضمن

و به فرزندان  جبران ديگر افراد مرتبط نيز براي مطالبهچيزي را بپذيريم، بايد عالوه بر زن،

تس- هاي معنوي خسارت كه-بيب از باب به صدق تسبيب است، اما اگرچه، حق داد؛  موكول

.التزام بدان خالي از تكلّف نيست

ميهاي مادي؛ زيان-2-2 به دو دسته تقسيم كرد اين موارد را :توان

به عنوان مثال، مرد در طول زندگي مشترك، حقّ منع زوجه را از اشتغال،: عدم النفع-الف

و بدين ترتيب، ممكن هاي شغلي زن شده باشد؛ همين است موجب فوت فرصتداشته

و امثال آن نيز صادق است .مطلب در مورد تحصيل

كه اگر فرص آيا زن مي بهت اشتغال يا تحصيل از وي سلب نميتواند ادعا كند موقعيت شد،

و اجتماعي خاصي مي ميمالي و آيا با اين استدالل،  مطالبه تواند عوض آن را از مردرسيد؟

 كند؟ آيا اساساً عوض آن، قابل محاسبه هست؟
كه خسارت كه مرد، بعيد است هايي از اين دست، مصداق زيان باشند؛ اگر چه در صورتي

و مصالح خانوادگي را در اين و چنين چيزي به گونه تصميممصلحت زوجه ها رعايت نكرده

ص و مشروط به دق انتساب، او را مسؤول اثبات برسد، چه بسا عرف، از باب تسبيب

در– كه مستقيماً از رهگذر تصميم نادرستش ايجاد شده–هاي وارد آمده خسارت كه  بداند؛

.آن صورت، به عنوان زيان مستقيم، قابل مطالبه خواهد بود

بي زيان-ب كه واسطه؛ زن، با ازدواج با يك مرد خاص، از ديگر فرصتهاي مادي هايي

و مرد پس از گذشتبراي زن –مدتي دگي مشترك، پيش روي خود داشته، صرف نظر كرده
به هر دليل مي–بدون قصور وي در ايفاي وظايف زوجيت، در اين. گيرد تصميم به طالق

و  و خانوادگي زن، تغيير كرده كماپس از طالق، زمينة ازدواج دوبارهوضعيت، شرايط مالي ش

عنشده است؛ نفقه به كه مياي به او تعلّق و وان زوجه – حسب شرايط–گرفت، قطع شده
ميزيان .گرددهايي متوجه او

د زوجه به لحاظ شرايط خاصكه فرصت ازدواج مجد  اگر طالق، در شرايطي رخ دهد

و قطع به لحاظ عدم تأمين مخارج او به شدت كم شده يا از بين برود، و عرفي جامعه، محيطي

كه ممكن است مانع ازدواج دوبارة او، تنها مطلّقه بودن باشدآن(نفقه  ، زيان)هم در شرايطي

اهاي مادي بايد گفت با عنايت به تغيير شيوهاما در خصوص زيان.1 .حتمال تبدل در موضوع، قابل درك استهاي زندگي،
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البتّه صدق عرفي زيان در اين فرض، در صورتي است كه، زوجه راه ديگري. شودمحسوب مي

. براي اعاشه نداشته باشد

به استن بايد گفت و طبعاً به شمار آمده اد عموم ادلّة نفي مواردي از اين دست، عرفاً زيان

و ضرر، عنواني شرعي. اندضرر، قابل مطالبه كه مالك در صدق زيان، عرف بوده ضمن آن

كه به عنوان نمونه. گرددمحسوب نمي  هايي از ضرربنابراين، هر يك از موارد پيش گفته

كه دستاويز ايرادمطرح و در صورت تشخيص زيان، اگر حقّي  اند، بايد به عرف، عرضه شده

ضرر قرار گرفته، سلب نشود، دست كم بايد براي زيان ديده، حقّ مطالبة خسارت را به

. رسميت شناخت

چه انفاق از اقتضائات آن نيست- در نكاح منقطع نيز  اما اگر بذل مدت از سوي زوج- اگر

به زوجه شود، بايد براي جبران آن تمهيد كه سبب ايراد زيان ي انديشيد در شرايطي رخ دهد

به جبران خسارت( ).حسب مورد، سلب موقّت حقّ بذل يا الزام

ضرر-3  لزوم جبران زيان طالق، به استناد ادلّة نفي
و اگر اعمال حقّ از سوي ذي حقّ، در و تشريع نشده است  در اسالم، حكم ضرري جعل

ب به ديگري گردد، به موجب قاعدة الضرر، ايد جلوي ايراد زيان شرايطي خاص، موجب زيان

هاي متفاوتي البتّه ممكن است در شرايط گوناگون، جبران خسارت، به روش. گرفته شود

تواند آن را وسيلة اضرار به ديگري قراربه هر روي، هيچ صاحب حقّي نمي. صورت پذيرد

ج1385كاتوزيان،(دهد  ص1، ،51(.

م در: ضمون استمستند فقيهان براي اثبات اين قاعده، روايتي بدين سمرة بن جندب،

به بهانة سركشي به درخت،  و سرزده، حياط خانة مردي از انصار، نخلي داشت كه بدون اجازه

به او در اجازه گرفتن پيش از ورود، نتيجهبه آن جا مي و تذكّر مرد انصاري اي نداشت؛ رفت

كه پيامبر  و تالش آن حضرت نيز)ص(تا اين و متقاعد از اين ماجرا آگاه شدند  براي مصالحه

ضمن امر به كندن)ص(ساختن سمرة در اجازه گرفتن، سودي نبخشيد؛ در نهايت، پيامبر

ال ضرار في اإلسالم«: درخت، فرمودند و ج(.»ال ضرر ص17حرّ عاملي، بي تا،  اين روايت، نزد)340،

كه حتّي ادعاي تواتر نيز در مورد آن شده،فريقين والضرر منفي«: است مقبول بوده به حدي

ج1387فخر المحقّقين،(» بالحديث المتواتر ص2، كه در نفي ضرر وارد)48، اند شدهو روايات بسياري

ج( ص17حرّ عاملي، بي تا، ج1365؛ طوسي، 319، ص7، و ترديد مي)164، . بندد، راه را بر هر گونه تشكيك

و و بهرة قاعدة الضرر را فراگير كرده و بند تفسيرهاي محدود آن چه كاربري آن را از قيد

به شمار آمدن در زمرة مستقلّات عقليبه متوني خاص، رها مي و سازد، ابتناي آن بر حكم عقل

كه عقل در درك قبح زيان رساندن، مستقلّ است آن. است؛ چرا به موارد كاربرد اگرچه، عنايت
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مي در روايات نيز، ج1417مراغي، حسيني( كند شمول ياد شده را تأييد ج1419؛ بجنوردي، 307ص،1، ،1،

.)211ص

اعمال حقّ مالكيت و مسلّط بر كه سمرة، مالك نخل  در طالق نيز چنين است؛ همان گونه

و ارادهخود بود، زوج ني از مسلّط بر حقّ طالق بوده و  نحالل رابطه او در انشاي صيغه

سو. زوجيت، مستقلّ است و اگر بنابراين، بايد راه ء استفادة او از اين حقّ، مسدود گشته

به زن باشد، بايد در مطلق بودن اختيار مرد اعمال اين حقّ، سبب وارد آمدن خساراتي

و در اين گونه موارد به جبران زيان، ترديد كرده .ها دانستحقّ او را مقيد

كه در نظر نگرفتن ع البتّه ممكن است گفته شود از در طالق خلع،)يهفد(وض حدي براي

ص1414سبحاني،(شارع،سوي   با پذيرش چنين زيان بزرگي،.خود، موجب زيان زوجه است) 367،

ميچگ و جبران آن از سوي زوج، سخن گفت؟ طالق توان از ضرر زوجه در مسألهونه

:در پاسخ بايد گفت

به بقاي رابطة- اوالً كه با وجود تمايل زن وي بحث در موردي است و عدم قصور  زوجيت

به طالق باشد؛ حال آن واز ايفاي تكاليف خود، مرد مصرّ اسطة كه در طالق خلع، زن، به

به ادامه كه مرد از حقّ هميشگي خود. زندگي مشترك نيستكراهت از زوج، مايل لذا براي آن

صاحب حقّ بر بضع دست برداشته، او را طالق دهد، بايد رضايت او را جلب كند؛ مثل هر 

ميي كه اين كار، مگر در موارد خاص(ديگري  ). گيرداز سوي حاكم صورت

كه ادامه- ثانياً و درخواست در مواردي و حرج زوجه بوده رابطة زوجيت، موجبِ عسر

و طالق، از سوي  طالق از سوي زن، ناشي از سوء رفتار يا قصور وي از تكاليف زوجيت نبوده

.يرد نيز، بايد حقّ مطالبة جبران خسارت را براي زوجه در نظر گرفتگمي حاكم صورت

كه ممكن است مطرح شود، آن كه :اشكال ديگري

با نظير آن است كه در معامله،اين مسأله و پس از مدتي اي، مشتري، خيار فسخ داشته

دركاهش قيمت مبيع در بازار ة اعمال خيار، اين حالت، نتيج، تصميم به فسخ معامله بگيرد؛

و طبيعي است كه اين وضعيت براي او خوشايند نيست آيا در اين قبيل موارد،. ضرر بايع بوده

قمي  الضرر، حكم به اسقاط خيار مشتري كرده يا وي را ملزم به جبران اعدهتوان به استناد

و از آن طالق،: جا كه پاسخ، منفي است، در مسألة پيش رو نيز بايد گفتضرر بايع دانست؟

و ايراد زيان به زوجه، اقتضاي طبيعي استقالل مرد در انشاي طالق است .حقّ مرد است

:گوييمدر جواب مي

مي- اوالً چه آن كه طالق، ايقاعي مستقلّ است؛ اما قياس اين دو با يكديگر، ناصواب نمايد؛

و آن را فسخ مي به عقد بوده ني. كندخيار، ناظر در خيارِ(ز يا تراضي طرفين است مبناي خيار

).در ديگر خيارات( ميان عوضينو يا حفظ موازنه.)م.ق339مادة شرط، موضوع 
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مي- ثانياً كه مستقيماً متوجه اوست، از خود دفع آن ذوالخيار، با فسخ عقد، زياني را كند؛ حال

به زوجه ،تي خاصكه مرد، كه ممكن است با اعمال حقّ طالق، در موقعي  زيان وارد آيد نه آن

كه مستقيماً متوجه خود اوست، از خويش دفع كند كه. با طالق، زياني را بنابراين، از آن جا

انمي به  بايد او را مسؤول جبران ستناد ضرري بودن، از زوج سلب كرد،توان حقّ طالق را

.خسارات مستقيم ناشي از آن دانست

در-  مقام جعل حكماستناد به قاعدة الضرر
در،)ص( پيامبر اكرم در روايت پيش گفته، به كندن درخت، دليل آن را نفي ضرر  ضمن امر

ج( اسالم بيان داشتند ص17حرّ عاملي، بي تا، به استناد قاعدة الضرر،.)340،  در واقع، در اين ماجرا،

به ديگري بوده، از صاحب آن اعمال آن باعث ايراد ضرر كه .گرديده است سلب،حقّي

كه به استناد قاعدهبرخي از فقيهان ميبر اين باورند كه الضرر، تنها توان، حقّي موجود را،

به استناداعمال آن، باعث ايراد ضرر است، رفع نمود؛ اما نمي و عدم-آنتوان  اگر خأل قانوني،

را-حكم شرعي، سبب ايراد خسارت باشد، براي جلوگيري از ضرر كه حكمي جعل كرد؛ چرا

و صدور انبوهي از احكام بي ه در نظام حقوقي اسالم سابقاين، موجب تأسيس فقه جديد

ص1415أنصاري،(خواهد شد ج1418؛ نجفي خوانساري،27، ص2، ط.)221، الق نيز از اين نگاه، در بحث

.، براي زن، حقّ مطالبة خسارت در نظر گرفتتوان به استناد اين قاعدهنمي

به استناد قاعدة الضرر، يادآوري چند نكته الزم و اثبات امكان جعل حكم در مقام پاسخ

:است 

و منحصر قاعده-1 آنمستند اصلي از الضرر، روايات نيستند تا براساس و لزوم پيروي ها

 ياد شده تمسك ان در موارد خأل قانوني، به قاعدهمضمون آن در ترسيم حدود قاعده، نتو

قبه، مستند اصلي براي اثبجست؛ بلك به و اساساًات اين قاعده، حكم عقل عملي ح ضرر است؛

ج1383محقّق داماد،(اين از مستقلّات عقليه است ص1،  بدون مالحظة تفاوتي ميان-و عقل) 131،

مي- مقام جعل يا مقام رفع به ديگري را قبيح و اضرار كندبه ديگر سخن، فرقي نمي. داند ضرر

ناشي از سوء استفاده از حقّ موجود باشد يا در اثر نبودن حكمي خاص، ضرر ايجادكه ضرر، 

و آنشود؛ بلكه در هر دو وضعيت، عقل، قبح ضرر را درك كرده به لزوم جبران حكم طبعاً

كه.دكنمي به قاعدهضمن آن  الضرر، در مقام جعل حكم، در فتاواي، موارد زيادي از استناد

ج1418أنصاري،(خورد فقيهان به چشم مي ص3، ج1409؛ حسيني شيرازي، 190، صص100، ؛ طباطبايي، 9-298،

ج1404 ص2، ،301(.

و در مقام)ص(پيامبر اكرم-2 حقّ شفعه را براي جلوگيري از ضرر شفيع جعل فرموده

ج(اند تعليل، قاعدة الضرر را بيان داشته ص17حرّ عاملي، بي تا، دو، اگر در حقيقت.)1ح، 319، يكي از
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به فرد ثالثي و شريك ديگر شريك بتواند حصه مشاع خود را با) شفيع( بفروشد نتواند

به خريدار، حصة فروخته شده را تملّك كند، اين، موجب وارد آمدن پرداخت ثمنِِ  اين معامله

مي) تحمل شريك ناخواسته(ضرر و نفي)ص(از اين رو، پيامبر اكرم. گرددبه او براي دفع

به نام حقّ شفعه جعل فرموده و اين، خود، گوياي عدم انحصار اين اين ضرر، حقّي را اند

به موارد رفع حكم است .قاعده

شبه موارد رفع حكم، در نگاه نگارنده مورد پذيرتنها اگرچه اختصاص قاعده الضرر،-3

ميمسأله: اما بايد گفت؛ نيست وان به شكل رفعتاي را كه با بيان جعل حكم، ترسيم شده،

ص1415أنصاري،( كرد حكم بيان ،28(.

به جاي اين به استناد قاعده الضرر، براي زن، حقّ بدين ترتيب، در مسأله مورد بحث كه

و جبران زيانمطالبه حكم خسارت برائت مرد از پرداخت خسارت«هاي وارده را جعل كنيم،

مي»به زن .كنيم را رفع

 داللت قاعدة الضرر را محدود به موارد رفع حكم بدانيم، باز حيطهبا اين توضيح، حتّي اگر

به اين قاعده استناد كردهم مي . توان در موارد ياد شده،

ميآن-4 درچه با اين قاعده نفي كه شود، نه تنها احكام جعل شده، بلكه هر چيزي است

و قانون اسالم، با  و در شريعت و متدين شده مياسالم بدان معتقد به تعامل پردازيم؛ چه آن،

ميبنابراين، همان. وجودي باشد، چه عدمي كه حكمت شارع، سبب كه احكام طور شود

به همان ترتيب، اقتضاء مي آنضرري نفي شوند، و نبود كه فقدان كه احكامي هم ها كند

.)27-28، صص 1415أنصاري،(موجب ايراد ضرر است، جعل گردند

و قانوندر واقع، محيط تشري گذاري، محيط حكومت شرع مقدس در تمامي شؤون استع

و عدمو همان كه جعل قانون، ممكن است براي فرد يا جامعه زيان داشته باشد، سكوت طور

به بار آورد و خسران به. جعل نيز چه بسيار زيان و ملّتي را وقتي حكومتي، زمام نظام جامعه

بط حقوقي اجتماعي، ناشي از عدم تدبير اوست، خواه دست دارد، هر گونه سوء جريان در روا

و انجام ندادن  و خواه ناشي از عدم وضع مقرّرات  ناشي از وضع مقرّرات نامطلوب باشد

ج1383محقّق داماد،(هاي الزم بينيپيش ص1، بنابراين، ضرر ناشي از فقدان حكم نيز بدون.)160،

به قانون  الضرر اختصاص به رفع حكم ضرري نابراين، قاعدهب.گذار خواهد بودترديد منتسب

و نبود حكم شرعي، سبب ايراد ضرر -مي است، شامل نداشته، مواردي را هم كه فقدان قانون
.گردد
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 چگونگي جبران زيان-4
به قاعدة الضرر گفته شد، لزوم جبران چه در مورد چگونگي استناد  بر اساس آن

ميهاي مادي، كه از رهگذر طالقخسارت وبه زن وارد آيد، مسلّم است؛ اگر چه، كيفيت

.روش جبران خسارت، بسته به مورد، ممكن است متفاوت باشد

 با آن چه در روايت سمرة در نفي ضرر وارد شده، اگر گفته شود كه با تناظر اين مسأله

مرد سلب شود، حقّ طالق از بايد هايي براي زن در پي داشته باشد،كه طالق، زياندر صورتي

بهنه آن كه بدون محدود كردن حقّ مرد،  بوي را ملزم .يمدان جبران ضرر

: پاسخ خواهيم گفت در

و عقل در خصوص شيوة:اوالً به قبح آن است  مالك اصلي در نفي ضرر، حكم عقل

و جبران ضرر، توصية خاصي ندارد با. دفع و جبران ضرر، بنابراين، در هر مورد، دفع

و امكانوهشي پرداخت(پيشنهادي اين نوشتار حتّي اگر شيوة. پذير استاي خاص، عملي

مي)مقرّري و محذوراتي مواجه باشد، توان روش ديگري را براي نيز در عمل، با موانع

.، جستجو كردزيانجبران 

و با توجه به نقش فعالي كه مرد:اًثاني به طبيعت حال كه اظلحبه-ناگفته پيداست

و طبيعت خود مي در رابطه-خلقت و جنسي با زن ايفا كند، سلب اين حقّ از مرد، عاطفي

و گرفتار شدن زن در حرجِ تر، در مقياسي وسيع،به وارد آمدن خسارت به زن نقض غرض

حبيشتر خواهد انجاميد؛ از اين را رو با در نظر گرفتن اقتضائات طبيعي مسأله، بايد قّ مرد

به جب به رسميت شناختران زيانمقيد كه.، و نفي ضرر، در همه جا لزوماً ضمن آن جبران

در- در نگاه اول-به يك روش نيست؛ گو اين كه  اقتضاي دفع ضرر از مرد انصاري

ص1415أنصاري،( بن جندب نيز، قطع درخت نبوده استةماجراي سمر  اما چيزي كه1؛)15،

پ ميي بر قاعدهرا مبتن)ص(يامبر اكرم اين تصميم در الضرر توجيه  هر كند، اين است كه،

و با در نظر گرفتن اطراف مسأله، بايد براي دفع ضرر، مورد، با عنايت به جوانب ويژه  آن

و شرع، در خصوص،تصميمي متناسب به شيوه اتّخاذ كرد  خاصي شكل دفع ضرر، اصرار

.ندارد

اي اجتماعي ناشي از حقّ مطلق مرد در طالق،ههاي اخير، براي جلوگيري ازآسيبدر سال

و جبران زيان زوجه بوده،  چه در راستاي تعديل شرايط كه اگر اقداماتي صورت گرفته است

زياما هيچ به استناد قاعده يك، جبران . شود الضرر محسوب نميان ناشي از طالق،

1.»ة إشكال من حيث حكم النبيال يوجب ذلك، لكن)ص(و في هذه القص و نفي الضرر بقلع العذق، مع أنّ القواعد التقتضيه

.»اليخلّ باإلستدالل
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به طالق مصوب از قانون اصالح مقرّرات مرب6به موجب تبصرة مقرّر28/8/1371وط

-ميدر ايفاي وظايف زوجيت نباشد، زن گرديده كه هرگاه وقوع طالق، ناشي از قصور زوجه 
كه در ايام زوجيت، بدون قصد تبرّعتواند اجرة به،المثل كارهاي منزل را  انجام داده، مشروط

كه از جمله وظايف او نبوده باشد ج1388شهري،(آن ص1، و نيز در صورتي كه طالق بنا به) 800،

.مطالبه كند)ب-2همان، پاورقي(درخواست زوجه نباشد

و اگر زوج از  البتّه برابر روية قضايي، اجرة المثل، فرع بر درخواست طالق دانسته شده

ه نسبت به اجرت المثل را بنمايدتواند درخواست صدور اجرائيطالق منصرف شود، زوجه نمي

از/ ادارة حقوقي قوة قضائيه24/7/1378 مورخ9906/7 شمارة نظرية( كه در جاي خود، قابل نقد) شهري، همان: نقل

. است

كه مستند روشن حرّعاملي، بي تا،( اين قانون، قاعدة حرمت مال مسلمان است شرعياست

ص8ج كه در ازايو عمل انسان نيز بدون ترديد، مال به شمار مي)610،  مال، قابل رود؛ چرا

ج1420أنصاري،(مبادله است ص3، كه موظّف به انجام آن)7، و طبيعي است كه اگر كسي كاري را

و بدون قصد تبرّع انجام دهد مستحقّ اجرت كار خود خواهد بود؛ به درخواست ديگري نبوده،

و تبعات آن نداشته، جبران زيان ناشي از طال قو پرداخت اجرت المثل، ارتباطي به طالق

.شودمحسوب نمي

به موجب شرط ضمن نكاح، هرگاه طالق، ناشي از كوتاهي زن در مورد ديگر آن كه،

به طالق همسر خود بگيرد، مرد موظّف است  و مرد رأساً تصميم وظايف زوجيت نبوده باشد

به صورت يك طرفه  در هنگام طالق، تا نصف دارايي خود را كه در ايام زوجيت كسب كرده،

.بالعوض به زوجه منتقل كندو 

چه بسا مبناي تنظيم چنين شرطي آن است كه مرد از رهگذر حضور زن در زندگي

به توفيقاتي در زمينة مالي دست يافته است البتّه الزام به تنصيف دارايي، در صورتي. مشترك،

كه در اين صورت كه مرد در قالب شرط ضمن عقد الزم، به آن متعهد شده باشد؛ ، اين است

كه وي بر عهدهالزام حقوقي، و طبعاً مانند هر ناشي از تعهدي است  خويش قرارداده است

 به لحاظ مجهول-اگرچه معتقديم اساساً صحت چنين شرطي. الوفاستتعهد ديگري، الزم

ص1414سبحاني،(بودن كه انتقال بالعوض آن، تعهد مي)490،  با ايراد جدي-شود مقدار مالي

. استمواجه

ميبه هر روي، آن به زوجه تعلّق و صحت آن،چه با اين فرايند گيرد، به فرض اشتراط

.جبران زيان ناشي از طالق نيست

و در نگارنده بر اين باور است كه اگر از تمامي ظرفيت نظام حقوقي اسالم بهره گرفته

به بنيان و هاي استوار فقه پويا توجه شود، محصول تنظيم قوانين، و كارآمد آن، قوانيني مشروع
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مي. در راستاي تأمين عدالت در جامعه خواهد بود به ادلّة نفي بر همين اساس، توان با عنايت

و تطبيق با مسألة مورد  و تنقيح مناط آن به زوجة افضا شده و مطالعة مسألة لزوم انفاق ضرر

و  .گرفت آن را نتيجه چگونگيبحث، لزوم جبران خسارت ناشي از طالق

 پرداخت مقرّري به زوجه افضا شده-1-4
كه مي و تسبيب، بر اين باوريم توان با تنقيح مناط، از حكم لزوم گذشته از قواعد الضرر

به زوجة افضا شده او-پرداخت مقرّري ج1410شهيد ثاني،( در عين منع از مواقعه با صص6، ،105-

104(
. جبران را نيز نتيجه گرفت عالوه بر اثبات لزوم جبران خسارت، روش-1

به)ع(از امام صادق: گويدراوي مي و مواقعه، كه با زني ازدواج كرده در مورد مردي

او(در مورد زن اجراء«: افضاي زن انجاميده بود، پرسيدم؛ ايشان فرمودند  مرد بر عهده) انفاق به

كه زن زنده است ج1404صدوق،(»است تا هنگامي ص4، ح134، ،5293(
2
.

ج1407مجلسي،(.اين حديث را صحيح دانسته است)ره( ملّا محمد باقر مجلسي ح 531ص،16، ،

مي نيز مرحوم مجلسي اول)17 و«: نويسد در مورد معناي واژة اجراء عليه اإلجراء، أي النفقة

و ما يلزمه ج(»الكسوة .)397،ص10مجلسي، بي تا،

زنپرداخت مقرّر( بر اساس اين روايت، اجراء و تأمين مخارج ، بر عهدة مرد قرار)ي

. مواقعه با آن زن نيز براي هميشه بر وي حرام گرديده استو در عين حال، گرفته؛

 البتّه، روايت ديگري با مضمون مشابه در اين زمينه وجود دارد كه در آن، اين حكم را در

مجلسي،(.ول دانسته استمورد زوجة نابالغ مطرح كرده، اما مرحوم مجلسي دوم، آن را مجه

ج1407 صص16، ح 53-530، ،16(

كه علّامة حلّي اعتقا  بالغي كه افضا دي به لزوم پرداخت مقرّري به زوجه نكتة قابل ذكر آن

: كاري را انجام داده كه شرعاً مأذون در انجام آن بوده استمرد،شده ندارد؛ با اين استدالل كه،

عوإن أفضاها الزوج بالوطي بعد« علّامه، تحرير(.»ليه، ألنّه فعل مأذون فيه شرعاًالبلوغ، فالشيء

ج ص2األحكام، بي تا، ،271(

كه مأذون در تبديل. اين مورد، شبيه يد صنعتگر است: در پاسخ بايد گفت اگر خياطي

و دقّت، پارچه را ضايع كند،  به پيراهنِ مناسب براي مشتري است، با وجود تالش پارچه

 
و علـي القـولين يجـب. همـا العـدم أظهر:و هل تخرج بذلك من حبالته؟ قـوالن.... بالوطئ فتحرم عليه مؤبدا لوأفضاها . .....1

و التسقط به ... اإلنفاق عليها حتّي يموت أحدهما و إن كان بائناً) طالقأي بال(و يجوز له طالقها ...النفقة .. 

 عليه اإلجراء عليها«):ع(سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: قال)ع(روي حماد عن الحلبي عن أبي عبداهللا.2

.»ما دامت حيةً
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ا ميمشهور فقها و ثانياً؛ با اين استدالل كه، اوال1ًدانندو را ضامن  او كار او مصداق اتالف است

نه افساد . مأذون در اصالح بوده

گذشته از آن كه كار زوج، مصداق: با همين استدالل، در مسألة مورد بحث نيز بايد گفت

به اين دليل اتالف است، نمي به مواقعهتوان تنها  بوده، او را در قبال افضاكه او شرعاً مجاز

كه مبناي اين فتوا قرار گرفته، مجهول است ضامن ندانست؛ ضمن آن مجلسي،(كه روايتي هم

ج1407 صص16، ح 530- 531، كه اين حكم را به)16، طور مطلق ذكر كرده،و در مقابل، سند روايتي

ص( باشدصحيح مي ح 531همان، ،17(.

از بين رفتن(ق زوجه، سبب ايراد ضرر غير قابل جبران بنابراين، همان گونه كه اگر طال

كه باشد، حقّ مرد در طالق ساقط مي2)زمينة طبيعي ازدواج، به دليل افضا گردد، در صورتي

يا منع زوج) هاي قابل تصور بررسي زيان-2به شرح مذكور در عنوان(زيان، قابل جبران بوده 

پي داشته باش به ضميمة حقّ مطالبهد، از طالق، زيان بيشتري در  خسارت براي نفوذ طالق را

.پذيريمميزوجه،

 تنقيح مناط-2-4
و معامالت، در زمرة احكا كه احكام شرعي در مسائل اجتماعي م تعبدي با عنايت به اين

و قابل فهم از سوي عقالست، بايد گفتنبوده، بلكه تابع مالك حكم: هايي عرفي مالك اين

ا( به زوجه)نفاقالزام به شد جلوگيري از زياني است كه مي افضا  چه، او ديگر زمينه. آيده وارد

به وي وارد خواهد آمد؛ لذا بر مرد است كه مخارج و در اثر طالق، زيان بزرگي ازدواج نداشته

.او را تا آخر عمر تأمين كند

حكماز) نفي ضرر(با اتّخاذ مالك به انفاق به زوجه( اين مي) شده افضاالزام در، توان

به او گردد، مرد،  كه اگر طالق زوجه، سبب ايراد زيان مسألة مورد بحث، به اين نتيجه رسيد

كه منع زوج از طالق، زيان  به اين و با عنايت به جبران آن، در قالب تأمين مخارج او بوده ملزم

ض به پي دارد، بايد نفوذ طالق را بربيشتري در . پذيرفتاي زوجهميمه حقّ مطالبه خسارت

نظر به حجيت ذاتي قطع، تنقيح مناط قطعي، معتبر است؛ اما تنقيح مناط ظنّي، نيازمند جعل

و قابل فهم به پيروي احكام معامالت از مالكاما با عنايت. حجيت از سوي شارع هاي عقاليي

 
و كذا الحجام إذا جني في حجامته، أو الختّـان فـي ختانـه.1 إذا ... إذا أفسد أجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن،

(أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه، إن كان بغير قصده، لعموم مـن أتلـف  . ج1420طباطبـايي يـزدي، ... ،5،

ج1383محقّق داماد،:؛ هم چنين66-67صص ص1، ،107(.

در.2 و تأثير آن در حكم مسأله، بحث مستقلّي است كه اين مقال، روشن است كه فرض درمان پذير بودن يا نبودن اين مشكل

و منتفي شـدن موضـو: اگرچه بايد گفت مقام پرداختن بدان نيست؛  ع، در صورت درمان، با عنايت به از بين رفتن مالك حكم

.بعيد است كه حكم مزبور، استصحاب شود
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و ناممكن بودن دستيابيو ظنّي بودن اكثر بلكه همة تنقيح مناط  به مناط احكام آن هاي عقال

به دقّت عقلي، مورد نظر است كه مي)جز در موارد مصرّح( گونه ل موارد توان حجيت اين قبي،

و تعميم حكم به ساير مواردي. عقال پذيرفترا از باب استناد به سيره در حقيقت، تنقيح مناط

به الغايكه مناط حكم در آن فارق نيز خوانده ها وجود دارد، يك قياس جلي است كه قياس

ص1408قلعجي،(شود مي  چرا كه عدم جواز تسرّي حكمو در حجيت آن ترديدي نيست) 372،

كه التزام بدان به معناي اعتقاد به تعبدي بودن احكام معامالت است؛ حتّي در اين گونه موارد،

.بسيار مشكل است

كه با مالحظة مواردي از تنقيح مناط چهكه توسط فقها- ضمن آن و ي اماميه انجام گرفته

به علّت حكم، ايجاد نمي-شوندبسا قطعي تلقّي مي  شود؛ مثل تسرّي حكم حرمت نيز قطع

به»رشوه دادن به قاضي« او«، كه دليل آن را تنقيح مناط» هديه دادن به از سوي شيخ انصاري،

ج1415أنصاري،( اندگفته ص1، در مورد ديگر، تسرّي حكم لزوم يمي.)246، بر«ن استظهاري دعواي

و دليل آن را اتّ» عواي طفل«به» ميت حاد طريق دو مسأله بيان كرده كه شهيد ثاني انجام داده

ج1410شهيد ثاني،( است .)105ص،3،

و) الزام به انفاق( حكم بر اين اساس، مناط را در مسألة افضا، نقش زوج در اتالف منافع

و جلوگي ميلزوم جبران زيان زوجه در. دانيمري از ضرر او بنابراين، در مسألة مورد بحث نيز

به ضرر زوجه انجاميده، يا عنوان تسبيب صادق  اعمال حقّ طالق از سوي مرد، مواردي كه

و قاعده1باشد به ادلّه نفي ضرر . تسبيب، بايد براي جبران آن، تمهيدي انديشيده شود، مستند

با لزوماً با روشي مشابه صورت نميهاي مختلف،نفي زيان در موقعيت گيرد؛ بلكه متناسب

چه بسا در جايي، نفي ضرر با اسقاط حق صورت. مورد، بايد در خصوص آن، تصميم گرفت

-و در جاي ديگر) مثل ماجراي سمرة بن جندب، كه حقّ مالكيت از وي سلب گرديد(گيرد 

به دنبال دارد شك-كه اسقاط حقّ، چه بسا زيان بيشتري را ل ديگري، جبران گردد خسارت به

به زوجه كه در مسأله( ). مطلّقه استمورد بحث، پرداخت مستمرّي

كه الزام و از آثار نكاح ممكن است اين اشكال مطرح گردد به انفاق، حكمي شرعي بوده

ج1426كاشف الغطاء،(صحيح است ص5، مشكه)67، به تمكين كامل زوجه برخي نيز آن را روط

ج1416شهيد ثاني،(دداننمي ص7،  زوجيت، طبعاً آثار آن نيز از بين خواهدو با قطع رابطه)103،

به ادامه.فتر . انفاق پس از طالق، فاقد وجه شرعي استبنابراين، الزام زوج

نه» إجراء«چه در روايت مورد استناد آمده،آن:در پاسخ بايد گفت ؛»انفاق مصطلح«است

ج1404صدوق،(» اإلجراء عليها ما دامت حيةعليه«:زيرا در روايت آمده ص4، كه با اتّخاذ) 134،

و  به زوجه شود، تسرّي داده و تنقيح مناط، آن را به هر طالقي كه سبب وارد آمدن زيان مالك

 
تر از زيان.1 و مسؤوليت مرد در قبال آن، پيش . سخن گفتيم-2 در عنوان شمارة-هاي قابل تصور
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و جبران خسارت، مخا و هزينهتا هنگامي كه زيان باقي است، براي دفع زيان هاي جاري رج

خوزوجه بر عهده .اهد بود مرد

به عنوان يكي از آثار زوجيت، مطرح نيست؛ بلكه  بنابراين، در مسألة مورد بحث، نفقه،

سخ. مورد نظر است– با هدف جبران زيان ناشي از طالق-» اجراء« و به ديگر ن، وقوع طالق

وجوب« وجوب انفاق مصطلح، منافاتي با پديد آمدن سبب ديگري براي از بين رفتن زمينه

.و پرداخت مقرّري ندارد»اجراء

 هاي مقرّري در قانون حمايت خانوادهويژگي-5
مي.ش1353 قانون سابق حمايت خانواده، مصوب پانزدهم بهمن11مادة :داشتمقرّر

مي« به تقاضاي هر يك از طرفين، در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان دادگاه تواند

د و قصور طرف به سوء رفتار و سازش، مستند و سنّ طرفين يگر باشد، او را با توجه به وضع

 طرف ديگر، محكوم نمايد مشروط متناسبي در حقّزناشويي، به پرداخت مقرّري ماهانهمدت 

و استطاعت طرف ديگر اينبر پرداخت مقرّري مذكور. محرز باشد،كه عدم بضاعت متقاضي

د محكومبراي او يا كاهش درآمد يا عسرت له يا ايجاد درآمد كافي در صورت ازدواج مجد

محكوم عليه يا فوت محكوم له، به حكم همان دادگاه، حسب مورد، تقليل يافته يا قطع خواهد 

.شد

كه گواهي عدم امكان سازش، به جهات مندرج در بندهاي مرض[8 ماده6و5در موردي

يكي از دو طرف به مريض، صادر شده باشد مقرّري ماهانه، با رعايت]يا جنون شرايط مذكور،

اج حادثكه مرض يا جنون، بعد از عقد ازدويا مجنون نيز تعلّق خواهد گرفت؛ مشروط به اين

و در صورت اعاده شدشده باشد به حكم دادگاه قطع خواهد .» سالمت،

: فوق، نكاتي قابل طرح است در مورد ماده

و اين-1 به تقاضاي يكي از دو طرف بوده  به معناي شخصي بودن حكم مذكور، منوط

.اين حقّ است

به پرداخت مقرّري، مختار"تواندمي"مستفاد از واژة-2  آن است كه دادگاه در حكم

به اوضاع كه با عنايت است؛ به اين معنا كه قانون گذار، اين امكان را براي محكمه ايجاد كرده

، بتواند با در خواست گيردو احوال قضيه، اگر با پرداخت مقرّري، جبران ضرر، صورت مي

.طرف ديگر، چنين حكمي صادر كند

و يا رفع عسرت او خواهد بود؛ خت مقرّري تا ازدواج دريافت كننده پردا ادامه-3 اين آن

كه علّت پرداخت، جبران زيان طرف ديگر بوده استمسئله . مؤيد آن است
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از– با فراهم بودن شرايط–در مادة ياد شده، حقّ دريافت مقرّري-4 براي هر يك

به تسلّط مرد بر طالق، اين مسأله در مورد. طرفين، در نظر گرفته شده است اگر چه با توجه

ميزن، منطقي و حرج، درخواست طالق، حتّي در صورتي كه به واسطه(رسد تر به نظر  عسر

).از سوي او بوده باشد

ط: ممكن است گفته شود به به هر دليل، تصميم ميهنگامي كه زوج، ميالق تواند با گيرد،

و با اعمال فشار به زن، وي را مجبور به اسقاط حقّ مقرّري  ) نفقه(سوء استفاده از اهرم طالق

 طالق ني، عمالً تأثيري در ايجاد موازنه عادالنه در مسألهبيني چنين قانوكند؛ بنابراين، پيش

.نخواهد داشت

: در پاسخ بايد گفت

و استطاعت طرف ديگر است؛پرداخت مقرّر-اوالً ي ماهانه، منوط به عدم بضاعت متقاضي

ميبه ديگر سخن، گردد كه، در عين ايفاي وظايف زوجيت از اين حقّ، تنها زماني مطرح

كه  نه آن و زيان نيز به لحاظ شرايط خاص زوجه، محرز باشد؛ سوي زوجه، طالق، واقع شود

كه اسقاط اين حقّ، پيش از وقوع.ه شود دانستپرداخت مقرّري، از آثار نفس طالق ضمن آن

1.به شمار آمده كه صحت آن مورد اشكال است» إسقاط ما لم يجب«طالق، 

مي قانون- ثانياً هرگذار بتواند و نامعتبر اعالم گونه تراضي بر خالف اين قانون را، ي اثر

چكند؛ همان كه در مواردي اگونه و پيشه چنين كرده  قانون روابط30مادة(ستون حقّ كسب

و مسـتأجر مصوب 2.)1356موجر

بر- ثالثاً و برآورد خسارت رسيدگي به زيان وارد آمده آن زن هاي قابل مطالبه، پس از

واصورت مي به طور منجز و حتّي عدهگيرد كه طالق، در. زن نيز سپري شده باشدقع گرديده

في نيست تا مرد بتواند آن را وسيلهزن باقاي بر اين وضعيت، هيچ راه سلطه شار قراراعمال

و برآورد خسارتبه ديگر سخن، الزمه. دهد و رهايي ارزيابي وي هاي زن، واقع شدن طالق

و طبعاً قابل در اين هنگام است كه زيان. از قيد زوجيت است هاي وارد شده بر او، رخ نموده

و مطالبه است .برآورد

ما بنابراين و تسبيب،ده، و آنچه در تحليل فقهيِِ پرداخت فوق بر مبناي قواعد الضرر

و اجراي آن، به نظر نميقابل تحليل بوده، با تصومقرّري گفته شد، رسد خالف يب مجدد

 
به.1 ( براي ديدن نظر قائل به صحت، رجوع شود و براي ديدن نظر قائلين به بطـالن،)223-4، صص 1376طباطبايي يزدي،: ؛

(رجوع شود به ج1416ق اردبيلي، محقّ: صص14، ج1396خـويي،:؛ هـم چنـين 229و 3-142، ص2، ، 1414؛ روحـاني، 183،

ص17ج ،253 .( 

در«.2 كلّية طرق مستقيم يا غير مستقيم كه طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقرّرات اين قانون اتّخاذ نمايند، پس از اثبات

و باطل اعالم خواهد شد .»دادگاه، بال اثر
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شرعي صورت پذيرد؛ بلكه گنجاندن دوبارة آن در مجموعه قوانين حمايت خانواده، اقدامي

و قواعد فقه پوي .استمبتني بر اصول

و نتيجه-6  جمع بندي
اي با مطلق بودن اين حقّ نسبت طالق، هيچ مالزمه استقالل اراده زوج در انشاي صيغه-1

كه در صورت زيان زوجه، به استناد ادلّ به اين معنا  نفي ضرر،هبه فرض زيان زوجه ندارد؛

.حقّ زوج، مطلق نبوده، بلكه مقيد به جبران خسارت است

مي الضرر، قاعده-2 به شمار كه عرفاً زيان به جبران مواردي است  آيند، مانند ناظر

و موارد عدم النفع بنابراين، بعيد است كه شامل خسارتهاي مستقيم مادي؛زيان هاي عاطفي

و تسبيب است چه در هر صورت، اين مسأله، وابسته به صدق عرفي عناوين ضرر .باشد؛ اگر
طال همان-3 مثل طالق(ق زوجه، سبب ايراد ضرر غير قابل جبران به او باشد گونه كه اگر

مي)اي كه مواقعه، به افضاي او منجر شدهزوجه شود؛ در صورتي، حقّ مرد در طالق، ساقط

پي داشته باشد، بايد  كه زيان، قابل جبران بوده يا منع زوج از طالق، زيان بيشتري در نفوذ هم

به ضميمة حقّ مطالبه .سارت براي زوجه، پذيرفتخطالق را

با موارد، لزوماً با روش يكساني صورت نمي نفي زيان، در همه-4 گيرد؛ بلكه متناسب

به جبران خسارت(مورد، بايد تصميم مقتضي  در.اتّخاذ شود) اسقاط حقّ يا الزام مالك اصلي

و عقل در خصوص شيوهنفي ضرر، حكم عقل  حكمبه قبح آن است و جبران ضرر،  دفع

و جبران ضرر، با شيوه. خاصي ندارد پذير، امكانمخصوصاي بنابراين، در هر مورد، دفع

كه ممكن است در مسألة مورد بحث، سلب حقّ طالق از مرد، موجب نقض. است از آن جا

و گرفتار شدن زن در حرجِِ وغرض به او در مقياسي وسيع بيشتر تر گردد، بايد حقّ ايراد ضرر

ض به و حتّي اگر شيوة پرداخت مقرّري نيز در طالق را به جبران زيان پذيرفت؛ ميمة الزام مرد

و محذوراتي مواجه باشد، مي توان روش ديگري را براي جبران ضرر، جستجو عمل، با موانع

به دادگاه سپرده»تواندمي«واژة قيد كرد؛ همان طور كه قانون گذار نيز با   تشخيص اين امر را

.است

دادگاه...«كه بر اساس آن،.ش 15/11/1353 قانون حمايت خانواده مصوب11ة مادـ5

به تقاضاي هر يك از طرفين، در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش، مستند مي تواند

و مدت زناشويي،  و سنّ طرفين به وضع و قصور طرف ديگر باشد، او را با توجه به سوء رفتار

م به اين كه عدمبه پرداخت مقرّري اهانة متناسبي در حقّ طرف ديگر محكوم نمايد، مشروط

و استطاعت طرف ديگر محرز باشد  به»... بضاعت متقاضي  نظر نرسيده،، خالف موازين شرع

و تنقيح مناط آن، در زوجه» دليل لزوم إجراء«و اطالق» نفي ضررادلّه«بلكه با عموم  افضا شده
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ا. قابل تحليل است و گنجاندن ساس، بر اين و محتوا  مضامين مجددبه روز رساني ساختار

 در جهت تأمين هر چه بيشتر عدالت- مندرج در مادة مزبور را در قانون جديد حمايت خانواده

مي-هاي ناشي از طالقو كاهش آسيب .كنيم پيشنهاد
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