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علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه  ةدانشكددانشجوي دكتري حقوق خصوصي، گروه حقوق، 
 اصفهان

  طبيبي جبليمرتضي 
 علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان ةدانشكدقوق،  خصوصي، گروه ح حقوقارياستاد

 مهدي شهابي

 علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان ةدانشكددانشيار، حقوق خصوصي، گروه حقوق، 

  )6/7/1399 : تاريخ تصويب-9/2/1399: تاريخ دريافت(
  چكيده

ارع مبناي اعتبار ترديد در حوزة احوال شخصيه، و از جمله حقوق خانواده، ارادة ش بي     
حال، متأثر از تحوالت اجتماعي و  نيا با. هنجارهاي حقوقي در نظام حقوقي ايران است

تحليل ماهيت اين مداخله و تأثير . اقتصادي، حوزة خانواده، مصون از دخالت دولت نبوده است
 ترتيب،  بياني بوده و به اينتواند يماين مداخله .  پژوهش استنيا لة اصليئاعتباري آن، مس

قانون، تنها، ابزار بيان قاعدة برآمده از ارادة شارع باشد؛ اما، گاه قانون ابزار ايجاد قاعدة 
 زيادي است كه نسبت ارادة شارع و ارادة دولت، اهميت  صورتنياحقوقي است و در 

  براي مثال، قاعدة لزوم ثبت نكاح دائم، چه تأثيري بر.كند يمايجاد چالش و پرسش يابد و  مي
انعقاد نكاح دارد؟ آيا تأثير آن صرفاً اثباتي است يا بايد ثبوتي تلقي شود؟ اين پژوهش تالش 

دولت در نظام حقوقي، يعني انتخاب موضوع و تشخيص چهارگانة  يها نقشدارد تا با تحليل 
حقوقي، نظارت و تضمين و در نهايت تأسيس قواعد ناظر بر قاعدة عناوين ثانويه، انتخاب 

  راييها حل راهجين، به چگونگي انطباق احكام خانواده با واقعيات اجتماعي بپردازد و رفتار زو
  . حقوقي موجود در اين زمينه ارائه دهديها چالش از برخي رفت برونمنظور  به
  گان كليديواژ

  .قانون، قاعدهدولت، حقوق خانواده، يي شرعي، گرا اراده      
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  مقدمه .1
شارع بوده و به همين دليل احكام داراي ماهيت  ةارادني، مبناي اعتبار احكام در نظام حقوق دي

 اينكه بسياري از اين ژهيو به نيستند، مستثنااحكام نظام خانواده نيز از اين قاعده . اند يارزش
تا اين بايدها و نبايدها است همين ويژگي موجب شده . اند گرفتهعبادي به خود  ةصبغاحكام 

-121 :1397شهابي،  (و استقالل خود را حفظ كنند بپذيرند را ريتأث نيتر كمان و مكان از شرايط زم
خانواده  ةحوزاما در نظام حقوقي ايران پس از تشكيل دولت، مقررات مربوط به . )120

دولت با مباحث اجتماعي و  ةانديشاگر بپذيريم كه . استده شدستخوش بيشترين تغييرات 
 تواند يم دولت اساساً اين است كه آيا شود يمه، پرسشي كه مطرح حقوق عمومي پيونده خورد

 نهادهاي حقوقي است، دخالت كند؟ آيا نيتر يخصوص ءدر احكام شرعي نظام خانواده كه جز
قدسي و الهي احكام كاسته شود و به سمت حقوق  ةجنب كه از شود ينم سببدولت  ةمداخل

 توان يمر قواعد حقوقي دور سازد؟ يا برعكس، آيا عرفي سوق پيدا كرده، ما را از مبناي اعتبا
انطباق احكام  ةزمين تواند يم ممكن است منفي نباشد، بلكه تنها نهقائل بود كه حضور دولت 

مدي نظام فقهي در آ را فراهم سازد و كارها هست اجتماعي يا همان يها تيواقعشرعي با 
دولت ضروري و بلكه مثبت  ةمداخلگر در هر حال، ا.  به نيازها را ارتقا بخشدييپاسخگو
 اين تواند يم ييها سازوكار آن است كه دولت با استفاده از چه تر مهم، پرسش شود يمارزيابي 

شارع برقرار  ةاراد دولت و ةبين اراد نسبتي مراتبي چه سلسلهكار را انجام دهد و از حيث 
شارع ناشي  ةارادي كه از است؟ اين مقاله با روش تحليلي، ضمن تفكيك ميان احكام شرع

 بر چهار نقش ديتأك دولت است، تالش دارد تا با ة و قاعدة دولتي كه محصول اراددشو يم
حقوقي،  ةقاعدتخاب دولت در چهار سطح انتخاب موضوع و تشخيص عناوين ثانويه، ان

 . پاسخ دهدها پرسش و در نهايت تأسيس هنجارهاي رفتاري به اين نظارت و تضمين

  
  احكام شرعي و قوانين دولتي در نظام خانوادهرابطة  .2

 ،شود يمشارع ناشي  ةارادو احكام شرعي از  استدولت  ةارادمحصول  از آنجا كه قانون،
 در تبيين نسبت تواند يمقانون   كاركردهايييو شناساو قانون ) احكام ةمجموع (فقه ةمقايس
گرچه در اينكه هر دو حاوي قواعد اقانون  فقه و . دولتي و شرعي به ما كمك كندييگرا اراده

قانون به نظام حقوقي  ةانديش و ورود يذارگ قانون ةنظري، با طرح اند مشتركناظر بر رفتارند، 
؛ آيا قرار است از اين پس قانون بوده استايران، بيان نسبت بين اين دو همواره محل مناقشه 
، شكل يقانونگذارم شمرده شود يا مراد از جايگزين احكام شرعي شده و تنها، تبعيت از آن الز

بيان هنجارها تغيير كرده  ةعرضدادن به احكام فقهي در قالب مواد قانوني بوده و تنها شيوه و 
قانون اساسي، كه تشريع را در صالحيت انحصاري خداوند متعال قرار داده  دوم از اصل ؟است
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جاد قواعد حقوقي بنيادين نيست و بايد  مقننه، اية كه رسالت قوشود يماست، چنين برداشت 
بنابراين، بايد قانون را .  قواعد حقوقي دانستيآور الزام منشأشارع را مبناي اعتبار و  ةاراد
به همين دليل، بايد . دهد يم ظرف و قالبي دانست كه محتواي آن را احكام شرعي شكل ةمثاب به

انگاري فقه و قانون، به مفهوم عبور از  نعبارت ديگر يكسا به. دشنقش منبع را براي آن قائل 
شارع  ةاراد تغيير جايگاه قانون از منبع به مبنا و تعارض با است،ويسم شكلي به ماهوي يپوزيت

 كه رسد يم نظر به آنچه گفته شد، رغم يعلاين و  وجود با .)418 :1397شهابي، ( را نتيجه خواهد داد
حقوقي را  ةقاعد »انتخاب « و دريقانونگذاريند رار فگرايانه يعني دولت د انساننقش عقالنيت 

 لباس پوزيتيويسم تواند يماينكه كدام حكم شرعي مستنبط از منابع، .  ناديده انگاشتتوان ينم
 تواند يم احتماالًآن،  ةنتيج است كه ييگرا ارادهشكلي را به تن كند، مستلزم پذيرش نوعي از 

  شرعي باشدييگرا اراده نظام حقوقي مبتني بر يريپذ انعطاف نيتأمجلوگيري از تصلب و 
ويسم دولتي را، به انتخاب و ي كه خواهد آمد، نبايد نقش پوزيتگونه همانالبته . )465 :1397 شهابي،(

 بلكه همين دولت ممكن است در چارچوب مبناي نظام كرد،منحصر اعالم قواعد حقوقي 
  .حقوقي نيز بزند ةقاعدحقوقي، دست به ايجاد 

دولت است،  ةاراداين دو اينكه، قانون از آنجا كه ابزار دولتي و نماد  ةمقايسديگر در  ةتنك
عهده  بهقانون تضمين اجراي عيني قواعد حقوقي را . از ضمانت اجراي دولتي برخوردار است

شارع در يك نظام ديني صيانت  ةاراد و قواعد حقوقي منبعث از ها ارزش از لهيوس نيبددارد و 
قانون به تن  ةجام فقه اگر رسد يم نظر به كه يدرحال ،)293و 295: 1397 شهابي،( كند يمت و حفاظ

  . استبهره يب از عنصر بيروني اجبار ،نكند
، الزم است به علت گفته شيپقبل از پرداختن به كاركردهاي دولت در چهار سطح 

 .دشودولت در خانواده اشاره  ةمداخلضرورت 
  
  لت در احكام خانوادهدومداخلة ضرورت  .3
را از هم جدا كرده و براي هريك جايگاه » سياست مدن«و » تدبير منزل«حكيمان، امر  ربازيد از

بود،  »منزل تدبير« مربوط به آنچه در گذشته هر .)9: ق1413 ،ي طوسنيرالدينص( اند شدهمستقلي قائل 
نا به  نيازهاي فردي و پاسخ به نيازهاي زوجين و بقاي نوع بشر، بنيتأميعني محيطي براي 
 در قلمرو خصوصي افراد قرار داشت و از قلمرو سياسي يا عمومي قابل ،تمايزي كه بيان شد

 تنها نه، »جامعه« مفهوم يريگ شكلروابط، ظهور دولت و  اما با گسترش. ديرس يمنظر  تفكيك به
 ,Arendt, 2006: 61,64( مرز قديم بين امر خصوصي و عمومي را از يكديگر تمييز داد توان ينم

66, 76;Habermas, 2003: 14, 16, 23, 25, 150(،  بلكه بايد گفت قواعد ناظر بر رفتار زوجين ابعاد
خصوصي  ةحيطموضوعات آن، از  ةدربار يريگ ميتصماجتماعي و عمومي يافته و در نتيجه، 
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 آن يها بيآسمسائل مربوط به ازدواج، تنظيم جمعيت، فرزندآوري، طالق و  .افراد خارج است
 قواعد رفتاري زوجين، به هيچ روي محدود به سپهر دهد يم است كه نشان ييها نمونه. ..و

، بلكه در جامعه ظهور و بروز عيني داشته، شود ينم يتلقخصوصي و مربوط به خلوت 
 به اين عرصه ها دولت ةمداخلهمين امر، ضرورت ورود و .  دارددر پي عمومي را يها دغدغه

 .دنك يم در اين زمينه وادار ياستگذاريسه را توجيه كرده، آنها را ب

  
   در قبال خانوادهدولتسياست حقوقي  .4

در نظام حقوقي .  در چارچوب مبناي نظام حقوقي قابل تحليل استدولتسياست حقوقي 
 قواعد حقوقي است، سياست حقوقي دولت بايد يآور الزامشارع مبناي  ةارادايران كه 

. شارع باشد و با هنجارهاي شرعي در تضاد نباشد ةارادطول كه در د شو تعريف يا گونه به
گرايانه از نوع دولتي، در نظام حقوقي  انسان نماد عقالنيت عنوان به دولت و قانون يريگ شكل

ويسم يالهي نيست و نقش پوزيت ةارادما، به معناي تغيير در مبناي قواعد حقوقي و كنار گذاشتن 
شهابي، ( ساخت نه ماهوي در تنظيم روابط اجتماعي محدود دولتي را بايد به تعامل شكلي و

1397 :439- 438(.  
 قانونگذار ايران، دو نوع سياست حقوقي متفاوت و متعارض از سوي ةدر نظام خانواد

 1346 يها سال در قانون حمايت خانواده قانونگذارنخست، سياست حقوقي . شود يممشاهده 
دنبال تبديل حقوق شرعي  بهشارع،  ةاراد ليبرالي بوده، با عبور از يها آموزه كه مبتني بر 1353و 

البته فضاي فرهنگي حاكم بر ساختار دولتي آن  .)657-659: 1392طباطبايي، ( استبه حقوق عرفي 
 ريثأت كم به ايران و تحركات جنبش زنان را، نبايد در اتخاذ چنين سياستي ييگرا غربروز، نفوذ 
 اشاره كرد كه اختيار مرد در طالق را 1346 قانون 8 مادة به توان يمنه،  نمورايب. جلوه داد

 از اين فراتر رفت و با حذف 1353 در سال قانونگذار. محدود و مقيد به علل موجه دانست
 مادة، با جايگزيني 1346 قانون 11 مادةاز صدر » بر موارد مذكور در قانون مدني عالوه«عبارت 

نگاه   است كه دريچندهمسر مثال ديگر،. پوشاندعمل  ةجامدر طالق  به برابري مرد و زن 8
، 16 مادة، در  رونيهماز . ، مبتني بر نوعي تبعيض جنسيتي است1353  دولتيقانونگذار

 نسبت به زنان يعدالت يباختيارات مرد در داشتن همسر دوم، محدود شد تا از ظلم و 
بر  كم اولية تعدد زوجات، اباحه بوده و عالوه از منظر فقه شيعي، حكه يدرحال. جلوگيري شود

 نماند كه از نظر ناگفته. تابد يبرنمشرط عدالت و استطاعت مالي مرد، قيودي از اين حيث را 
برخي، با عنايت به اصل كلي عدالت و اوضاع و احوال اجتماعي حاكم بر صدور حكم جزئي 

  .)342-343: 1388وائل بن حالق،  (تعدد زوجات، محدوديت آن ترجيح دارد
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 بعد از پيروزي انقالب اسالمي و بازگشت گذارنقانودوم، سياست حقوقي سياست حقوقي 
 اليحة قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 3 مادة 2 ةتبصر مثال براي. به احكام شرعي است

 دهيمقرر گردموارد طالق همان است كه در قانون مدني و احكام شرعي «: دارد يمبيان  1358
 .»است

  
  يگذار قاعدهفرايند نقش دولت در  .5

 و فقها با رنديگ يمالهي نشأت  ةارادتشريع، از  ةمرتب، در )يقواعد حقوق (در نظام ديني، احكام
بنابراين، اجتهاد كه همان استنباط . كنند يماستفاده از روش اجتهاد، احكام را از منابع استخراج 

كنندة  تنظيمري متفاوت از تشريع به معناي ايجاد هنجار عقلي احكام شرعي از منابع است، ام
، كند يم مقام صالحي كه قانون تصويب عنوان بهظاهر بر اين است كه دولت مدرن، . است رفتار

، تحليل رسد يمنظر  به با اين حال، .كشف نقشي ندارد ةمرحلتشريع و نه در  ةمرحلنه در 
 عنوان بهالهي  ةاراد ضرورت دارد تا نسبت آن با يگذار قاعدهيند افرجايگاه ارادة دولت در 

 دولت در نظام حقوقي ايران داراي كاركردهاي .دشوحقوقي نيز تبيين  ةقاعدمبناي اعتبار 
حقوقي، نظارت و تضمين  ةقاعدانتخاب موضوع و تشخيص عناوين ثانويه، انتخاب  ةچهارگان

در موضوعات خانواده كه واجد . )462 :1397شهابي، ( و در نهايت تأسيس هنجارهاي رفتاري است
حقوقي نيز  ةقاعدآثار اجتماعي است، تشخيص عناوين ثانويه و انتخاب موضوع كه در قالب 

پس از تشخيص موضوع، . دولت است ةعهدخواهد بود، و تطبيق آن بر احكام كلي شرعي بر 
 به انتخاب فتاوي بر اين، دولت عالوه. شيوه و كيفيت اجراي حكم نيز در اختيار دولت است

 در اين نقش انتخابي، دولت متأثر از ديترد يب. ازدي يميان آن در قالب قانون نيز دست معتبر و ب
 آن را در قالب قانون بيان زند و مي هاي مختلف اجتماعي دست به انتخاب فتواي معتبرونير
اس قانون، نقشي فراتر  كنار گذاشتن ساير فتاوي و آراستن يك فتوا به لبرسد يمنظر  به. كند يم

در كاركرد نظارتي و تضميني، .  شباهت دارديگذار قاعده ينوع بهو  داشتهاز بيان صرف قاعده 
 كه دولت، دست به ايجاد كند يم اجراي بهتر احكام شرعي، گاه ضرورت ايجاب منظور به

م اهم و انتخاب حك» احكام«قاعدة حقوقي بزند و درست به همين دليل است كه بحث تزاحم 
 يا ايجادي، دولت با حكمي از قسم احكام ثابت مواجه نيست و يسيتأسدر نقش . ديآ يمپيش 

 بلكه كاركرد شود، تا در نتيجه، بحث تزاحم مطرح كند ينمدر كنار احكام ثابت، حكمي وضع 
 هنجاري  انشايي وكامالً و در تشخيص موضوع و ايجاد قاعده، الَفراغ منطقةُ دولت در حوزة 

 . نبايد صرفاً آن را، محدود به مرحلة اجرا يا انتخاب احكام شرعي دانست واست

 
 
 



  
 1400، تابستان 2، شمارة 51مطالعات حقوق خصوصي، دورة                      فصلنامه                  260 

  حقوقيقاعدة انتخاب موضوع و عناوين ثانوي؛ ايجاد غيراستقاللي . 5.1
احكام اسالمي، عناوين ثانوي مانند مصلحت يا عسر و حرج توسط شارع به  ةمجموعدر 

از . )66: 1388، اين تيهدا( كند يم يگذار قاعدهچارچوب آن و دولت در است رسميت شناخته شده 
 آثار اصوالً.  غيراستقاللي استنحو به حقوقي ةعدهمين رو، دخالت دولت در ايجاد قا

 با كل افراد اجتماع مرتبط رود و ميموضوعات و عناوين ثانوي احكام، از بعد فردي فراتر 
ح موضوع و اعمال حكم متناسب ، از همين رو، حضور دولت در تشخيص صحيشود يم

عبارت ديگر، تشخيص عنواني ثانوي و وضع قوانين مبتني بر آن در روابط  به. شود يماحساس 
، اين تيهدا (اجتماعي از حوزة اختيارات فرد خارج بوده، بررسي تحقق آن از وظايف دولت است

 احراز عناوين اجتماعي و ثانوي هاگرچ .)158 :1383؛ يوسفي، 58 - 59: 1388، اين تيهدا؛ 259-258: 1392
 از مقتضيات زمان و مكان بوده و از ماهيتي سيال برخوردارند، توسط يك عامل متأثراحكام كه 

، ولي نبايد به تغيير تدريجي نظام كند يم عرفي نزديك يقانونگذارانساني يعني دولت، ما را به 
 معناي افول و عدول از عرفي شدن به. ديني، عرفي و سكوالريزه شدن آن منتهي شود

تا آنجا كه به  ،)18 :1374 ،پور صالح(  متافيزيكي و انتقال آن به هنجارهاي عرفي استيها ارزش
دولتي را جايگزين آن  ةاراد و انجامد يمشارع در مبناي ايجاد قواعد حقوقي  ةارادحذف 

اب موضوع و تشخيص كه اشاره شد، دولت در انتخطور همان. )216 - 217: 1397شهابي، ( سازد يم
 بنابراين ايجاد ،دارد يبرمسازي اصول حقوقي گام  عيني در مسير قتيحقعناوين ثانويه، در 

توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد كه . استقاللي ندارد ةجنبحقوقي از سوي دولت  ةقاعد
ا تغيير  حقوقي رة با منتفي شدن موضوع، دولت قاعداست،احكام مبتني بر اين عناوين، موقتي 

 عناويني ظرفيت از  است، در استفادهانهيگرا انساندولت در عين اينكه نماد عقالنيت . دهد يم
 نوع از نه و شرعي اصول و ها ارزش براساس بايد حرج و عسر ضرر، ضرورت، مانند
 حقوقي دست ةقاعدعنوان و در واقع ايجاد غير استقاللي  انتخاب به آن مادي و انهيگرا انسان
دولت مدرن است، از  ةاراداگر قانون كه مظهر .  مباني نظري خارج نشودچارچوب از وبزند 

 به تقابل اراده رد وداشرعي باشد، تعارض در مبنا را در پي  حيث محتوا چيزي غير از اصول
 مراتب سلسلهبنابراين اقدام دولت از حيث . )215: 1397شهابي، ( دشخواهد منجر دولت و شارع 

  .شارع  قرار دارد و نه در عرض آن ةاراددر طول 
 وارد قانون مدني شد، بحث 1361يكي از مصاديق عناوين ثانوي كه در اصالحات سال 

 نظر مشهور كنار گذاشتنفقهاي شوراي نگهبان كه تمايل چنداني به . طالق عسر و حرجي بود
الباتي كه در  حساسيت موضوع و مطبه لحاظدر عين حال «و پيروي از نظر اقليت نداشتند و 
 نظر رهبر انقالب را در اين يا نامه طي )591 :1391 مهرپور،( »مورد حقوق زنان وجود داشت

مجلس معتقد  ةمصوببرخي اعضاي شوراي نگهبان با مخالفت نسبت به . خصوص جويا شدند
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حرج در  ةادل بنابراين در صورت پذيرش حكومت ،استبودند كه منشأ حرج لزوم عقد 
؛ شود يم و براي زوجه حق فسخ ايجاد شود يمح، صرفاً لزوم عقد برداشته نكاعقد خصوص 

 منشأاعضا اما، برخي . جه، حق فسخ منتفي خواهد بودي در نتاما فسخ در عقد نكاح استثناست،
حرج، معتقد  ةادل، با مراجعه به ند مرد دانستلزوم عقد، بلكه انحصار طالق به دستحرج را نه 

در ) ره( حضرت امام. ر با مراجعه به حاكم و اجبار مرد به طالق بودندبه برداشتن اين انحصا
طريق احتياط آن است كه زوج را با نصيحت و اال با الزام، وادار به طالق « :پاسخ فرمودند

توجه به استدالل دو . »...ق داده شودنمايند و در صورت ميسر نشدن، به اذن حاكم شرع طال
اين قاعده تا چه اندازه در حل  كه استناد به دهد يمنشان ) هر(ديدگاه و جواب حضرت امام 

 .ست مشكل اجتماعي راهگشايك

  
  حقوقيقاعدة انتخاب . 5.2
اين اراده، در انتخاب و در . دشو يمدولت در قالب قانون ظاهر  ةارادكه بيان شد،  گونه همان

 ةسازنداي اجتماعي و حقوقي چندان هم آزاد نيست و محدود به متغيره ةقاعدنتيجه، اعالم 
 و براي )3 :1392 كاتوزيان، (گذارد ميفشار  را، در قانونگذاراين نيروها،  خواستگاه . حقوق است

 در اين است كه در اين كاركرد انتخابي قانونگذارهنر . كنند يمداشتن حمايت دولت رقابت 
  .)10 :1392 كاتوزيان، ( و سودمندترين آنها را برگزيندحل راهخود، بهترين 

 كه در قسمت قبل بيان شد، يا وهيش از تشخيص موضوع و عناوين احكام به  آنچهجز به
يند افرفقها كه همگي از  يآراتكثر . دولت در گزينش حكم و انتخاب فتوي نقش مهمي دارد

اما .  اشكال نداردخود يخود به فقه شيعه دارد و ييايپو، نشان از  استدست آمده بهاجتهاد 
براي تأمين ) دولت مدرن ( فقها و تشتت آرا در جامعه، مغاير با اهداف حكومتنظر اختالف

 كلي طور بهوقي و پذير بودن قواعد حق ينيب شيپقضايي و در تضاد با اصل مهم عدالت و امنيت 
 روشن، شفاف و كالم واحد تلقي ي بنابراين، قانون از اين حيث كه قالب.نظام حقوقي است

 بيان نظر مشهور در فقه، تا اگرچه. دهد يم پايان ييچندصدا است و به ، ابزاري مناسبدشو يم
اما، سخن اين است كه كدام فتوا  ،)474 :1397 شهابي،( حدودي اين نقص را برطرف كرده است

؟ ... قرار گيرد؛ فتواي مشهور، فتواي فقيه حاكم، فتواي فقيه اعلم و يايقانونگذاربايد معيار 
 بايد فتوايي را برگزيد كه رسد يم نظر به، 1 اصولي اين بحثيها تداللاس از مباني و نظر صرف
كه اشاره شد، دولت طور همان .)98 :1392 ،انياكبر يعل :ك.ر( اجتماعي آن از بقيه بيشتر باشدمدي اكار

در نقش انتخابي خود، متأثر از نيروهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و غيره است و اين نكته، 
 كاربردي فتواي يعني معتبر اجتماعي است؛ بنابراين، فتوايمدي اكارز همان معيار بيان ديگري ا

                                                            
  )112-100: 1392اكبريان، علي(: ك.براي مطالعه بيشتر ر .١
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و اين نكته، بيان ديگري ، اقتصادي و غيره را دارد اجتماعي چالش و معضل يك حل توان كه
 مجلس رو ازاين.  موافق با نظر مشهور نباشدهرچنداجتماعي است، مدي اكاراز همان معيار 

كه از طريق مكانيزم اجتهاد توسط فقها استنباط شده را  هر فتوايي ندتوا يمشوراي اسالمي 
نقش شوراي نگهبان در اين ميان  .)104 :1388، اين تيهدا (كند، گزينش و آن را تصويب است

 شهابي، (است به بررسي اينكه آيا اين فتوا از مجراي صحيح اجتهاد گذشته است يا خيرمحدود 
1397: 465(.  

ل اجتماعي بر دولت، ممكن است به تغيير انتخاب فتواي معيار و در نتيجه قانون فشار عوام
 و برعكس نشان از نقش نيستاين به مفهوم تبديل يا تغيير در حكم شرعي . شودمنتهي 

حقوقي ـ و نه كاركرد ماهوي قانون ـ كه همان ابزار ايجاد قاعدة  ةقاعدابزاري ـ انتخاب و بيان 
شارع  ةارادنيز از مد اكارفتواي . )423: 1397شهابي، ( ر نظام حقوقي داردحقوقي بودن است ـ د

  . آن را، از دايرة شرع بيرون دانستتوان ينمگرفته است؛ بنابراين، ت أنش
و همگام با شرايط  ردداتحوالت حقوق خانواده، شيوة انتخابي، سهم بسزايي  ةحوزدر 

در ادامه به دو مثال . ديآ يم شمار به نظام خانواده  در حل معضالتيزمان و مكان، راهكار مؤثر
  .شود يمدر مباحث حقوق خانواده اشاره 

 
  حق حبس. 5.2.1

 پيدا ستفاده از حق حبس در جامعه رواجفرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، اامروزه به داليل متعدد 
در مقررات فعلي، زوجه . ست در نظام حقوق خانواده اها چالش و يكي از )16 :1392امامي، ( كرده

و اين امر د كن خودداري 1 از تمكينتواند يمبا استناد به حق حبس خويش تا دريافت كامل مهر 
پرداخت مهر به صورت اقساط . 3 او حتي در اثبات اعسار زوج نخواهد بود2ةنفقمسقط حق 

. نگذاشته است يجا به و جدايي زوجين از يكديگر در واقع، چيزي از خانواده 4مدت يطوالن
آن، تفكيك بين وضعيت اعسار يا ايسار زوج  ةمحدود، 5اصل اين حق در خصوص كه يدرحال

                                                            
يف تا دريافت كامل مهر امتناع  از ايفاي مطلق وظاتواند يمزوجه  ،13/2/90 مورخ 718 مطابق رأي وحدت روية شمارة. ۱

  .ورزد
اعمال حق حبس زوجه و اثبات اعسار زوج، حق نفقة زوجه در فرض ) 123: ق1414عاملي، (برخالف نظر مشهور، برخي . 2

، حق نفقه هم رديگ ينمبا اين استدالل كه نفقه در مقابل تمكين است و چون تمكيني از سوي زوجه صورت . دانند يمرا ساقط 
  ).43: 31، ج 1362نجفي، . ك.ر(ط است ساق

قانون حمايت خانوادة جديد به حبس محكوم شود، رويكردي كه در نظام  53 حتي زوج ممكن است در راستاي مادة. 3
  . دارددنبال بهخانواده نتايج معكوس 

 .ت، تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيس 22/5/87 مورخ 708 مطابق رأي وحدت روية شمارة. 4
 بحراني، (فقها برخي .)353: ق1414 كركي،؛ 72: 12ق، ج 1418 طباطبايي،؛ 74: ق1413 حلي،( مشهور نظر  برخالف.5

  .اند رفتهينپذ را آن وكرده تشكيك  حق اين اصل در) 424: ق1405 موسوي،؛ 460: ق1405
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 هم موافق مشهور الزاماً با گزينش نظري كه قانونگذار.  وجود داردنظر اختالففقه،  زوج در
 امروزه، نگاه.  كنديشياند چاره براي حل اين موضوع تواند يمنيست، براي مثال فتواي بحراني، 

 .معاوضي به ازدواج مورد نكوهش است شبهمعاوضي يا 

  
  ارث زوجه در نكاح منقطع. 5.2.2

 از تواند يم، بلكه گاه نيز كند ينممقننه تحقق پيدا  ةقونقش انتخابي دولت هميشه از سوي 
 در قانونگذاردرست است كه .  همان دولت است، تحقق يابدينوع بهقضايي كه  ةرويسوي 
 رسد يمنظر  به اما ،دني در ظاهر ارث را، تنها در نكاح دائم پذيرفته است قانون م940 مادة

 موجود در جامعه و تحوالت سريع اجتماعي يها تيحساس نخواسته با توجه به قانونگذار
با .  مستقيم كنداظهارنظر با توجه به اختالفات فقهي در خصوص ارث در نكاح منقطع ژهيو به

زوجيت پذيرفته شده  ةعلق يكي از اسباب شرعي ايجاد عنوان به ترديد نكاح منقطع بياين حال 
 كه در فقه ميدان يم در خصوص ارث زوجه در نكاح منقطع چه بايد كرد؟ سرانجامپس . است

 توارث ،)53: ق1413حلي،  ( عدم توارث1توارث، :اماميه چهار نظر در اين خصوص وجود دارد
توارث در صورت و ) 296: 5، جق1410عاملي،  ؛345 :11، جق1418طباطبايي،  (در صورت وجود شرط

ي افتو اگر بپذيريم كه كاركرد اجتماعي، معيار انتخاب .)274: ق1415شريف،  (عدم شرط سقوط
 با توجه به نياز اقتصادي زن در ساختار اجتماعي فعلي، همان نيازي رسد يمنظر  به است، معتبر

.  باشدتر يرفتنيپذ زوجه است، يبر ارثآن  ةيجنتكه نحله را موجب شده، انتخاب فتوايي كه 
تا هم معيار كاركرد اجتماعي  گيرد ميقضايي قرار  ةروي اين بار در اختيار ااما انتخاب اين فتو

روشن است كه .  اتفاق افتدتر عيسرعينيت بيشتري داشته باشد و هم انطباق با شرايط اجتماعي 
 .كندگي آراي قضايي خواهد بود وحدت رويه، سرانجام مانع پرايرأ سازوكار

 
  نقش نظارتي دولت. 5.3

نقش دولت مدرن  ، و نبايدهاي حقوقي استها بايديآور الزامتشريعي الهي، مبناي  ةاراد اگرچه
، يكي از فقها، در زمينهدر همين .  جلوه دادتياهم كمدر تضمين اجراي هنجارها را، نبايد 

به رسميت  با هدف) براي فقها(اليت  اعتبار وبحث احكام حكومتي بر اين نظر است كه
 اهللا است انزلتنفيذ ما  ةانگيزه  بلكه ب،حقوقي از سوي ايشان نيست ةقاعدايجاد شناختن 

ديني، نظارت و صيانت از  ةانديشبنابراين، يكي از كاركردهاي قانون در . )295: ق1415 منتظري،(
اصول  ساختن در تحقق اهداف و عملياتي تواند يم و دولت با استفاده از اين ابزار هاست ارزش

                                                            
  .)38 :ق1414كركي، ( راج نسبت داده شده استب  اين قول به قاضي ابن.1
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بايد توجه داشت كه نقش نظارتي دولت محدود به ايجاد قواعد .  بردارديمؤثرحقوقي گام 
  .رديگ يمبه خود نيز حقوقي شكلي نيست، بلكه قالب قواعد ماهوي 

ل، مطابق اين اص. قانون اساسي به اهداف مهمي در نظام خانواده اشاره دارددهم اصل 
اصل حفاظت از خانواده، منبعث از . دكنقانون بايد از قداست و كيان خانواده حراست 

 در ازدواج، مبغوض بودن مؤكداستحباب  ةادل مجموع«از اين اصل .  ديني استيها ارزش
طالق، لزوم رفع شقاق ميان زوجين ولو با دخالت داوران، نبود انواع خيار معامالتي، اقاله و 

تحقق عيني . قابل اصطياد است )79 :1392 عالسوند،( »نكاح مگر در موارد معين عقد حق فسخ در
در ادامه به . گذرد ينمو اجراي اين اصل نيز جز از مسير ايجاد قواعد شكلي و ماهوي 

 .شود يم حمايت آن پرداخته منظور بهمصاديقي از ايفاي نقش نظارتي دولت در نظام خانواده 

  
  ت به حقوق مالي زوجه هنگام طالقلزوم تعيين تكليف نسب.  5.3.1
در خصوص ، دادگاه بايد هنگام صدور رأي طالق، 1391 قانون حمايت خانواده 29 مادةمطابق 

براساس اين ماده، ثبت طالق، موكول به تأدية حقوق . حقوق مالي زوجه تعيين تكليف كند
ر بر اعسار زوج مالي زوجه است و طالق در صورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داي

 براي مغايرت نداشتن اين ماده با موازين قانونگذار هرچند. شود يم نيز ثبت به محكوميا تقسيط 
است، ده كرحقوق مالي زوجه  ةتأدي را منوط به »طالق ةصيغاجراي  « و نه»ثبت طالق «شرعي،

ط به پرداخت  از مزاياي ثبت و رهايي از مجازات عدم ثبت طالق، مشرويمند بهرهحال،  هر به
دن كر نهيپرهز با وضع چنين ترتيباتي، سعي داشته تا با قانونگذار. استده شحقوق مالي زوجه 

محاسبات  ، مقنن پرداخت حقوق مالي زوجه را، دريعبارت به. طالق، زوج را منصرف سازد
، ها نهيهزتا زوج با درنظرگرفتن اين ده كرزوجي كه قصد طالق همسر خويش را دارد، وارد 

 فرضي دانست كه زوج، ربنابراين، حكم اين ماده را، بايد ناظر ب. كند تصميم عاقالنه اتخاذ
 اين برداشت با فلسفه و عقالنيت مورد انتظار از دولت يعني ايجاد مانع 1.متقاضي طالق است

 مطابق كه يدرحال. دشو يم دييتأدر راه طالق با هدف حمايت از بنيان و استواري خانواده، 
عمومي، زوجه براي وصول هريك از حقوق مذكور، بايد تشريفات دادرسي را رعايت  قواعد
  .كند

سنگين مالي كه بر عهدة زوج است و دفع   كاهش فشار ناشي از اين هزينةمنظور به
 دولتي، در پايان ماده، ثبت ةانيگرا انسان مقدر ناشي از عدم ثبت طالق، عقالنيت يها بيآس

اعسار زوج  حكم بر ت زوجه بدون دريافت حقوق مالي يا بدون صدورطالق در صورت رضاي

                                                            
  .قابل انتقاد است) نامة اجرايي اين قانون  آيين16مادة (نابراين توسعة آن به موارد الزام زوج به طالق ب. ١
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 تصميم زوج به جدايي تواند يمگرچه توسل به چنين تدابيري اعبارتي،  به. استده كررا تجويز 
 همراه سازد، مانع جدي در پايان دادن به زندگي مشترك ايجاد ريتأخرا با ترديد يا حداقل 

  هر و معنويت بنا شده و قواعد حقوقياخالق ةپايندگي بر حقيقت آن است كه ز. كرد نخواهد
 باز هم، براي انصراف قطعي مردي كه عزم خود را براي طالق جزم ، باشدرانهيگ سختاندازه 

 يتفاوت يب و يمهر يبكه موجب را  نيز ادامة چنين وضعيتي قانونگذار. ، كافي نيستكرده است
 به مصلحت ندانسته، به زوج اجازه داده ،شده استشوهر به همسر، فرزندان و محيط خانواده 

 .دكنبا اثبات اعسار طالق را ثبت است 

  
  طالقصيغة اجراي منظور  بهمحدوديت زماني . 5.3.2

، براي حكم طالق و گواهي عدم امكان 91 قانون حمايت خانواده مصوب 34 و 33 در مواد
اي اين مواعد، حكم و گواهي از سه ماه تعيين شده و بعد از انقض سازش، مرور زمان شش و
دولت فرض كرده است كه بعد از سپري شدن اين مواعد و عدم . درجه اعتبار ساقط است

 از حق خويش منصرف شده و همچنان به ادامة زندگي مشترك نفع يذطالق،  ةصيغاجراي 
 طالق را  دولتي، استواري خانواده و جلوگيري از وقوعةانيگرا انسانعقالنيت .  استمند عالقه

مجوز جدايي، تا مدت طوالني، از اين اهرم فشار، براي  ةدارندهدف قرار داده و نخواسته كه 
تزلزل  ةبهانايجاد گسست خانواده برخوردار باشد و آن را، دستاويز اغراض شخصي خود، به 

طالق در فرض  ةصيغ ممكن است تحديد مدت اجراي اگرچه .قرار دهددر بنيان خانواده 
 و 1م طالق با عنايت به محدود كردن زمان اجراي حكم قاضي، با اصول كلي فقهيصدور حك

  .)407 :1395 ،)ب( تبار يبيحب( نباشد منطبق 2حقوقي
  
  لزوم مراجعه به دادگاه و اخذ گواهي عدم امكان سازش .5.3.3
 ن تقاضاي طالق با رعايت شرايط مقرر در اين قانوتواند يم قانون مدني، مرد 1133 مادةمطابق 

گاه  داشت كه هر» حق«، مرد 1346تا پيش از تصويب قانون حمايت خانواده مصوب . دكن
 اخالقي، برخي مردان از يها انيبن، با سست شدن جيتدر به.  زن خود را طالق دهد،اراده كند

امروزه، طالق . دندشاين حق سوء استفاده كردند و موجب فروپاشي كانون گرم خانواده 
 تواند يم بلكه آثار آن د،شو ينم است اجتماعي كه تبعات آن به رابطة زوجين منحصر يا دهيپد

                                                            
؛ رشتي، 68: ق1425آشتياني، (در متون فقهي از آثار مترتب بر راي قاضي مانند وجوب اطاعت و عدم جواز نقض آن . ١

  .  اصل عدم توقيتي بودن را استخراج كردتوان يم) 64: ق1401
 قانون آيين دادرسي مدني و مادة 8مادة ). 350: 1385كاتوزيان،  (شود ينممطابق اصول حقوقي، احكام مشمول مرور زمان . ٢

  .كتد يمييد أ اجراي احكام مدني چنين استنباطي را ت قانون24
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كل اجتماع را، تحت تأثير قرار دهد؛ افزايش زنان مطلقه و بروز مشكالت معيشتي، رواني، 
و زمينة سالمت رواني كافي ندارند  بعضاًهمچنين ورود فرزنداني كه اجتماعي و اخالقي آنان، 

 در آنها باالست، از يگر يتكد اجتماعي مانند اعتياد، يها يناهنجار و بسياري ارتكاب جرم
در تصميم  اين آثار، تعديل. شود يم اجتماعي ناشي از طالق محسوب يها بيآسنمونه 

از همين رو، . دشو يم و نابجا مورد يب يها طالق، مانع از ساختهيكجانبة مرد را ضروري 
  اعمال حق زوج توأم با نوعي نظارت خواهد بودشود، ميتلقي  هموج مداخلة دولت امري

لزوم مراجعه به دادگاه و اخذ گواهي عدم امكان سازش، شيوة نظارتي . )363 :1385كاتوزيان، (
 و تالش دارد تا با اعمال كنترل در اقدام زوج، از نهاد خانواده حمايت دنك يمدولت را بيان 

 .كند

  
  از دادگاه در تعدد زوجاتلزوم اخذ اجازه . 5.3.4

 و يشناس جامعه از منظر يچندهمسر گرايش، آثار و تبعات يها زهيانگتوجه به علل و 
: 1389رفيعي،  (، يك نهاد با ابعاد گوناگون اجتماعي بودهيچندهمسر كه دهد يم نشان يشناس روان

 و فرهنگي حاكم يجتماعا ناديده گرفتن شرايط . و حقوق را نيز متأثر از خود ساخته است)142
. و از كاركردهاي مورد انتظار دور سازدكرده ارزش تبديل  ، به يك ضدآن را تواند يمبر جامعه 

گرفتن حقوق همسر اول و فرزندان از يك طرف، حق شوهر در برخورداري از همسر  نظر در
وع را ديگر از طرفي و حقوق همسر آينده از بعد ديگر و جمع آنها با هم، دشواري موض

  . كرده استدوچندان
خصوص تعداد و   اجتماعي زمان تدوين، دريها تيمحذوردليل  بهاگر قانون مدني 

 محدودة اختيار شوهر در انتخاب همسران سكوت كرده است، ولي قانون حمايت خانواده
، قانونگذار.  آن را تعيين كندسازوكارتا اين خأل را پر كند و با صراحت، ده كر، تالش 1346

 جلوگيري از اقدامات خودسرانة زوج، مراجعه به دادگاه را ضروري دانسته تا دادگاه، منظور به
احراز توانايي مالي شوهر و امكان اجراي عدالت بين همسران، از فروپاشي  با اعمال نظارت در
چنانچه عدالت جنبة شخصي و خصوصي داشته باشد، . )14 مادة (دكنخانواده جلوگيري 

اما، ابعاد اجتماعي عدم رعايت عدالت از سوي مرد، . زوج خواهد بود ةعهد تشخيص آن به
 ساز نهيزم آن تبع به شود و ميبر انحالل ازدواج و جدايي همسر، شامل فرزندان هم  عالوه
 امري كه دولت .؛)22 :1389 رفيعي، ( اجتماعي متعددي خواهد بوديها بيآس و ها يبزهكار

؛ دخالتي دينما يم در نتيجه، دخالت او را ضروري باشد، اوتتف يب آن در خصوص تواند ينم
ازدواج مجدد، اقدام مشروعي از  ةاجاز در واقع .شود يمكه از طريق نظارت دادگاه محقق 

 به همين دليل )392 :1385 كاتوزيان، (طرف دادگاه به زوج براي پيشگيري از انحالل خانواده است
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 مورخ 716 شمارة ةروي وحدت يرأمطابق . د تقاضاي طالق كنتواند ينمهمسر اول 
ت عمومي ديوان عالي كشور، در صورت اثبات عدم تمكين زوجه و ازدواج أ هي20/7/1389

نظر  به. قابل اعمال نيست) وكالت زوجه در طالق (مجدد با مجوز دادگاه، شرط ضمن عقد
ز، بايد چنين نظري  ني1353 قانون حمايت خانواده 16 مادة در ساير جهات مندرج در رسد يم

  .دشورا پذيرفت تا بر اذن دادگاه اثري مترتب و نظارت محقق 
در فقه شيعي، حكم اولي تعدد زوجات، اباحه و مشروط به توانايي مرد از نظر مالي و 
اجراي عدالت بوده و هيچ فقيهي، تاكنون، انجام ازدواج بعدي را، منوط به اذن قاضي نكرده 

ن فقه عامه به لزوم رسيدگي قضايي در احراز اين دو شرط تصريح اما برخي نويسندگا. است
، برخي كشورهاي  و بر همين اساس)117: 1385؛ كاتوزيان، 118: 1388نيا،  هدايت؛ 86: ق1414عبده،  (اند كرده

برقراري چنين ترتيبي به معناي . اند دانسته، اذن قاضي را الزم 1اسالمي از جمله عراق و سوريه
 تفسير عالمه طباطبايي در. )104 :1379 مهرپور، (تعدد زوجات نيست ةاباحرعي تغيير حكم ش

فلو كان لالسالم وال امكنه ان يمنع الناس عن هذه « :دارند يم در اين خصوص بيان الميزان
المظالم التي يرتكبونها باسم تعدد زوجات و غير ذالك من غير ان يتغير الحكم االلهي باباحته و 

 اجرائيه عامه لمصلحه نظير عزم الفرد الواحد علي ترك تعدد الزوجات لمصلحه انما هو عزيمه
. )194: 4، ج1390طباطبايي،  (»يراها ال لتغيير في الحكم بل النه حكم اباحي له آن يعزم علي تركه

كه خود فرد در  گونه همان، اين است كه )دولت(معيار عالمه براي منع فعل مباح توسط حاكم 
اين معيار در جايي كه حاكم . ك آن آزاد است، حكومت نيز چنين اختياري داردانجام يا تر

بنابراين، منوط كردن ازدواج . اسالمي بخواهد حكم اباحه را مقيد سازد نيز قابل تسري است
  به معناي تغيير حكم شرعي نيست،شود يممجدد به اذن دادگاه كه نوعي تقييد محسوب 

 دخالت حاكم در در خصوص شهيد صدر منطقُة الَفراغ كه از نظرية يا جهينت .)120:1395، انياكبر يعل(
تحديد موارد امكان ازدواج مجدد به .  استينيب شيپ قابل )689: ق1417 صدر، (مباحات ةحوز

، در همين جهت قابل 1353  قانون حمايت خانواده مصوب16 مادةدر  مقرر گانة نهموارد 
، 1391  آنكه، در اصالحات بعدي، از جمله قانون حمايت خانواده مصوبژهيو به. ارزيابي است

و در فهرست قوانين منسوخ نيامده و شوراي نگهبان نيز تاكنون عدم مخالفت آن با  58 مادةدر 
  .موازين شرعي را اعالم نكرده است

اختيار حاكم از حكم تكليفي به حكم وضعي بطالن ازدواج  ةتوسعكالم عالمه تاب 
 شود ينمزيرا معيار ايشان، شامل حكم وضعي  ،، ندارداستكه منع يا مقيد شده را جددي م
 :1384  و امامي،ييصفا (دانند يمدكترين نيز چنين ازدواجي را صحيح و نافذ  ؛)121 :1395 اكبريان، علي(

 . سخن خواهيم گفتدر ادامه؛ در اين خصوص، )102

                                                            
 .)1953مصوب  قانون احوال شخصيه 17 ةماد( ، سوريه)1959 قانون احوال شخصيه مصوب 3 ة ماد4بند (  عراق.1
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  موارد انحالل نكاحثبت ازدواج، طالق و ساير . 5.3.5
 را و طالق ثبت ازدواج 1391 قانون حمايت خانواده 24 و 20در مواد ) قانونگذار( دولت

 ينيب شيپهمين قانون، براي عدم ثبت اين وقايع، ضمانت اجراي كيفري  49 مادة الزامي و در
مؤثر و ، ضمانت اجراي  بوده است كه آيا اعمال مقررات كيفري كافينياپرسش . كرده است

 تواند يم يا اينكه دولت، براي عينيت بخشيدن به نقش تضميني خود شود يمبازدارنده محسوب 
و بايد در حيطة احكام وضعي دخالت كند؟ در صورت ورود، با توجه به اينكه اين قيود در 

در حوزة  همداخلمنزلة  بهاحكام شرعي نيامده و دولت آنها را وضع كرده است، آيا اين امر 
؟ در گردد ينمشارع  ةاراددولتي بر  ةاراديع و مغاير با موازين شرعي نبوده، موجب تقدم تشر

 در تواند يمپاسخ بايد گفت دولت با ابزار قانون كه از قدرت مشروع الزام برخوردار است، 
در .  و دست به ايجاد قاعدة حقوقي بزند باشدنيآفر نقش ها ارزشتضمين قواعد حقوقي و 

كه در تزاحم با يكديگر قرار دارند؛  است در مرحلة اجرا، با دو حكم مواجه ، دولت،نهايت
در چنين وضعيتي، براساس . يكي حكم شرعي و ديگري حكمي كه خود وضع كرده است

 جوادي آملي بعد از تأكيد بر اينكه، اهللا تيآ. شود يمقاعدة اهم و مهم، حكم مهم كنار گذاشته 
بيان  زمينه نيست، بلكه مربوط به اجراست، در اين يارقانونگذحكم حكومتي، دخالت در 

 براساس هيفق يولاگر اجراي يك قانون منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شد، «: دارد يم
 را مقدم تر مهمساس جايگاه هر حكم از نظر اهميت، حكم برتر و ا و نيز برمصلحت نظام

 موقت و تا زماني كه تزاحم وجود طور بها آن را،  و حكم مزاحم بكند يم و آن را اجرا دارد يم
 درخواهد را، به اجرا شده ليتعط و پس از رفع تزاحم، بالفاصله حكم دينما يمدارد، تعطيل 

اين نظر، در بين باورمندان به واليت مطلقه فقيه جاي دارد كه از . )247: 1390جوادي آملي، ( »آورد
 در) ره (امام خميني. شود يمو شامل احكام وضعي نيز  ردداديدگاه آنان، ادلة واليت، اطالق 

 است، يكي از احكام اهللا رسول ةمطلق از واليت يا شعبهحكومت كه « :سندينو يماين خصوص 
 تواند يم؛ حكومت ....اولية اسالم و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است

 مصالحست، در مواقعي كه آن قرارداد، مخالف قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته ا
-452 :1389، خمينيموسوي  (» اين اختيارات حكومت است... لغو كندجانبه كيكشور و اسالم باشد، 

هر گاه در مقام اجراي احكام اجتماعي، تزاحمي بين اين احكام و احكام فردي پيش ). 451
تشخيص و تقديم مصداق حكم اهم بر مهم  در تواند يم است كه يا نهيگز، مصلحت ديآ يم

 كه به فقيه اجازه داند يم ها مصلحت شهيد مطهري باب تزاحم را، باب جنگ .نقش ايفا كند
 خاطر حكم ديگر دست بردارد و اين هرگز به معناي نسخ نيست ه كه از يك حكم بدهد يم
اجراي عدم رعايت  كه ضمانت كند يمبنابراين، مصلحت جامعه اقتضا  .)58 :1395مطهري، (
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 و نقش 1 باشد»بطالن« طالق و عدم اخذ اجازه از دادگاه، ،مقررات مربوط به ثبت نكاح
 است كه برخي يا اندازهتأثير عنصر مصلحت به . مقررات دولتي از شكلي به ماهوي ارتقا يابد

اما بايد گفت . )21 :1374 ،پور صالح (دانند يم ابزار براي تبديل نظام فقهي به عرفي نيتر مهمآن را 
 حراست و منظور به الهي و يها ارزشفقهي شيعه، مصلحت در چارچوب اصول و  ةانديشدر 
 گونه آن اجراي احكام شرعي قابل تعريف است و اين هرگز به معناي تغيير در مبنا يساز نهيزم

 .)217 - 218: 1397شهابي، ( كه در حقوق عرفي آمده نخواهد بود

  
  حقوقيقاعدة سيسي دولت؛ استقالل دولت در ايجاد نقش تأ. 5.4

حقوقي چنان قوي است كه در واقع بايد آنها  ةقاعدگاه نقش متغيرهاي اجتماعي در روند ايجاد 
حقوقي دانست و ادعا كرد كه دولت در اين خصوص، نقشي جز اعالن  ة قاعدةايجادكنندرا 
گاه جنبش زنان، دولت را،   مثال، هررايب . موجود با استفاده از قالب قانون ندارديها تيواقع

 ة قاعدةايجادكننداز آنان سازد، دولت در ظاهر ) مالي (مجبور به تصويب قانوني در حمايت
 با اين حال رقابت ميان .اند كرده سيتأسحقوقي را  ةقاعدحقيقت آنها  حقوقي است؛ ولي، در

 توان ينم صرفاًت كه نقش دولت را  اسيا گونه بهنيروهاي مختلف درون ساختار اجتماعي، گاه 
در هر حال، نكته اين است كه دولت در .  اين رقابت استةكنند تمامدولت . به اعالن تنزل داد

 ةقاعد تا نقش او در ايجاد دارد يبرنماين موارد، در چارچوب اصول كلي حقوق شرعي قدم 
ستقل از اصول كلي دولت تحت فشار نيروهاي مختلف، اما م. حقوقي، غيراستقاللي باشد
 نقش دولت در تأسيس يدر اين قسمت به دو نمونه از ايفا. كند يمحقوقي شرعي ايجاد قاعده 

  .شود يمحقوقي پرداخته  ةقاعد
 
  سيسي بودن طالق توافقيأامكان سنجش ت .5.4.1

  گرهي ازتنها نهزندگي مشترك،  ةادام كه اند دهيرسدر مواردي كه زوجين به اين نتيجه 
دن كر در منصرف قانونگذار، اقدامات ديافزا يم، بلكه هر روز بر آن ديگشا ينممشكالت آنان 
 داده، با در نظر گرفتن اين واقعيت اجتماعي، اجازه قانونگذاررو،  نيهم از. آنها مؤثر نيست

  .دكن شدن از اصالح زوجين، امر به جدايي دينااماست كه دادگاه، پس از 
 و قوانين بعدي، داراي دو مفهوم 1353در قانون حمايت خانواده » طالق توافقي«نهاد 

متمايز از يكديگر بوده كه خود، متأثر از تفاوت در مباني حاكم بر نظام حقوق خانواده قبل و 

                                                            
از اين حيث  ،1358 مصوب خاص مدني دادگاه قانونية اليح در »سازش امكان عدم گواهي «يجا به »اجازه «تعبير  بنابراين.1

 .گوياتر بود



  
 1400، تابستان 2، شمارة 51مطالعات حقوق خصوصي، دورة                      فصلنامه                  270 

 ميپاراداگفتمان قبل از پيروزي انقالب، بيشتر تحت تأثير . بعد از پيروزي انقالب اسالمي است
  . ديني استيها سنتيروزي انقالب متأثر از مدرنيتة و گفتمان بعد از پ

 و بوده، توافق زوجين از موجبات طالق 1353قانون حمايت خانواده  8 مادة 1 مطابق بند
كه با تراضي، عقد ازدواج را منعقد كنند، با توافق آن را منحل  گونه همان توانند يمزن و شوهر 

و بر توافق  رددا، ماهيتي قراردادي گذارقانون طالق در نظر رسد يمنظر  بهبنابراين، . سازند
 برابري جنسيتي اقتضا ژهيو بهتأمين اصل آزادي فردي و رعايت برابري و .  استوار استها اراده

 در نظام كه يدرحال. كند زوجين، نقش اساسي و مبنايي در جدايي آنان ايفا ة اراد كهكرده يم
- 106 :31، ج 1362 نجفي،(ار و اقاله در نكاح راه ندارد حقوقيِ مبتني بر ارادة شارع، اوالً، شرط خي

، طالق ماهيتي ايقاعي دارد و تراضي طرفين در انحالل نكاح زماني معتبر است كه در اًيثان، )105
 از اختالفي كه در نظر صرف. انجام پذيرد) خلع و مبارات(  مورد قبول شارعيها سازوكارقالب 

 طالق وجود دارد ةصيغاجراي  ةمقدم عنوان بهو مبارات  ماهيت ايقاعي يا عقدي بودن خلع
، هر دو در كراهت زن، بذل مال توسط زن و قبول آن از سوي مرد )97-107: 1391 طالب احمدي،(

 اين است كه آيا براي وقوع طالق توافقي، ارادة طرفين، الزاماً، بايد سؤالبنابراين، . اند مشترك
هريك  يا بدون تحقق )212- 213: 1384صفايي و امامي،  ( گيرداز طريق يكي از اين دو قالب صورت

، از تمبارا در آثار فقها در كنار طالق خلع و تركات نيز امكان جدايي وجود دارد؟از اين مش
  نظر مشهوربرخالفشهيد ثاني .  ديگري، به نام طالق بعوض نيز نام برده شده استطالق

وض و خلع ماهيت يكسان قائل است، عدم لزوم كراهت كه براي طالق بع )11: 33، ج1362نجفي، (
  .)90: 6، جق1410عاملي،  ( داند يمزن را وجه افتراق اين طالق با خلع 
 سخن به ميان آورده» طالق توافقي« از اصطالح 1391قانون حمايت خانواده مصوب 

 طالق كه يدرصورت اين قانون 26 مادةمطابق .  بدون اينكه از ماهيت آن پرده بردارداست،
گواهي عدم امكان «تمايز مفهوم . دنك يمگواهي عدم امكان سازش صادر  دادگاه توافقي باشد،

زماني است كه مرد اختيار خويش در طالق را  ربدر اين ماده، كه اولي ناظر » حكم«و » سازش
  كهدهد يم، نشان شود يم دومي كه در فرض تقاضاي زوجه براي طالق محقق و كند يماعمال 

. است برداشتي  همين قانون نيز مؤيد چنين36 مادة.  استكارساززوج  ةاراددر طالق توافقي 
طالق، حضور آنان بايد  ةصيغاگر طالق بر مبناي توافق طرفين واقع شود، در زمان اجراي 

طالق در فرض عدم حضور زوج را منوط به اعطاي  ةصيغ اجراي 36 مادةالزامي باشد؛ اما، 
 معنايي جز ماهيت ايقاعي چنين طالقي ةدربردارندو اين است به زوجه دانسته وكالت بالعزل 

تعيين نوع و ماهيت آن نيست؛  رببنابراين، توافقات طرفين در خصوص طالق، ناظر . نيست
تعيين آثار و حقوق متقابل ناشي از وضعيت طالق نسبت به زوجين و فرزندان  رببلكه ناظر 

ماهيت . شمار آورد بهاعمال اختيار مرد  ةمقدم و بايد آن را )8: الف1395 ،تبار يبيحب (استمشترك 
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 ةاراد و نه كند يمرا شرايط حقيقي و خارجي زوجين معين  )خلعي، بائن يا رجعي بودن (طالق
). 34 مادة (طالق است ةصيغارزش حقوقي اين توافقات نيز منوط به جاري شدن . آنها

ناي دخالت ارادة زوجين در انحالل ازدواج نيست و بنابراين، توافقي بودن طالق، به مع
 اين، تعارض در جز بهبرداشتي .  دولتي درصدد تغيير ماهيت ايقاعي طالق نبوده استقانونگذار

  .شارع خواهد بود ةارادبه مفهوم عبور از  رد ودامبناي اعتبار طالق را به دنبال 
  
  سيسي دولت در حقوق مالي زوجهأنقش ت. 5.4.2

 متون در يا سابقهكه است ده كر حمايت مالي از زوجه مقرراتي را تصويب منظور بهه دولت گا
 تواند يماحكام متغير قرار دارند و دولت در چارچوب مباني  ةحوزاين مقررات در . فقهي ندارد

  .دشو يمبه دو نمونه از اين موارد اشاره . حقوقي بزند ةقاعددست به ايجاد 
  

   نحله.5.4.2.1
حاكميت اصل استقالل مالي در روابط زوجين، عدم اشتغال اغلب زنان و در نتيجه وابستگي 

 با هدف حمايت مالي از قانونگذار موجب شد تا )65 :1388 ،اين تيهدا (شديد زنان از حيث مالي
 قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب ةواحد ماده 6 ةتبصر» ب«زنان مطلقه در بند 

. كه پيش از اين سابقه نداشتد كنوضع ) بخشش(» نحله«حقي براي زوجه به نام  28/8/1371
 بنا .)61: 1388، اين تيهدا( اند كردهبرخي وضع اين مقرره را بر مبناي عنوان ثانوي مصلحت توجيه 

. سيسي دولت قرار گيردأاين نظر، ايجاد چنين نهادي استقاللي نيست تا مصداق نقش ت بر
 ةقاعد ايجاد درصدد دولت در راستاي تحقق هدفي كه بيان شد، رسد يم نظر به كه يدرحال

حمايتي  ةجنبو است دائمي برخوردار  ةخصيصدر نتيجه مقرره از . حقوقي مستقل بوده است
  .داردن) مادام كه مصلحت باشد (موقت

  
   حقوق وظيفه و مستمري.5.4.2.2

دائم متوفي را مانع برخورداري  ةزوجديد ازدواج مجدد ج ةخانواد قانون حمايت 48 مادة 1بند 
از حقوق وظيفه و مستمري همسر ندانسته و در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق او به 

 با اعطاي باالترين قانونگذار. زوجه، دريافت بيشترين مستمري را مالك عمل قرار داده است
 مانع مذكور در جهت تسهيل ازدواج مستمري، در راستاي حمايت مالي از زوجه و با رفع

از آنجا كه اين مقرره، در . مجدد زوجه، گام جديدي در احقاق حقوق زن برداشته است
 با رعايت شرط عدم مغايرت توانسته يم مجلس في و غيرمنصوص قرار دارد،محدودة امور عر

 .)136: 1393 ناييني، (دكن يقانونگذاربا موازين شرعي، 
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  گيري  نتيجه .6
خانواده، متأثر از  حال حوزة اين با. شارع است ةاراداي احكام خانواده در نظام حقوقي ايران مبن

 تنها نهمداخلة دولت . تحوالت اجتماعي و اقتصادي، مصون از دخالت دولت نبوده است
انطباق احكام  ةزمين تواند يم كه از جنبة قدسي و الهي احكام كاسته شود، بلكه شود ينمموجب 
 به نيازها ييپاسخگونظام فقهي را در مدي اكار اجتماعي را فراهم سازد و يها تيواقع شرعي با

 دولت در نظام حقوقي ايران، به معناي تغيير در مبناي يريگ شكلدر هر حال، . ارتقا بخشد
 شارع و  البته تبيين نسبت بين ارادة،ست الهي نيوقي و كنار گذاشتن ارادةاعتبار قواعد حق

، حقوقي ةقاعدانتخاب  موضوع، انتخاب( دولت چهارگانةتعيين كاركردهاي دولت، بدون 
 متأثر از عقالنيت، برخوردار عامل انساني عنوان بهدولت . ميسر نخواهد بود) سيسنظارت و تأ

يند انتقال و تبديل احكام ا نقش بسزايي در فر،حقوق و تحوالت اجتماعي ةسازندنيروهاي  از
 و با آور الزام قدرت مشروع عنوان به همچنين دولت . قانون، داردشرعي مستنبط از منابع به

در صيانت و مد اكار و مؤثر از طريق وضع ضمانت اجراهاي تواند يماستفاده از ابزار قانون 
 و تحقق زمينة ساختن  و قواعد حقوقي منبعث از ارادة شارع و فراهمها ارزشحفاظت از 

احكام وضعي و تعيين  ةحيط به ورود در توان يممونه  نرايب.  باشدنيآفر نقشاحكام  اجراي
، در راستاي شود يمدادگاه واقع  ةاجازضمانت اجراي بطالن طالق يا ازدواج مجددي كه بدون 

  . كرد، اشارهاست هنجارهاي شارع نيتر مهم حفظ قداست و جلوگيري از تزلزل خانواده كه از
حقوقي بزند  ةقاعدولت دست به ايجاد  دكند يمگاه تحوالت اجتماعي ـ اقتصادي ايجاب 

شارع  ةاراد و نبايد از تواند ينمدولت در اينجا هم  ةاراد.  ندارديا سابقهكه در احكام ثابت 
انجامد،  مي به عبور و تقابل اين دو  صورتنيادر غير .  بلكه بايد در طول آن باشد،فراتر رود

نتيجه آن را به  و درساخته رو  ه روببرتري و استعالي نظام ارزشي حقوق ديني را با چالش
  .سازد يم حقوق عرفي نزديك يها نظام

  
  منابع
   و عربيفارسي) الف
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