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مقدمه

خانواده به عنوان یک عنصر بنیادین در نظام جمهوری اسالمی نقش
پُررنگی در معادالت اجتماعی بهعهده دارد و براساس اصل ده قانون اساسی
رویکرد قانونگذاری نیز باید در جهت پاسداری از قداست خانواده لحاظ
شود .این قداست برگرفته از اهمیت و توجه شریعت اسالمی به نهاد خانواده
است که در آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار

(علیهمالسالم)

ظهور و بروز

دارد.
البته این اهمیت براساس معیارهای عقالنی نیز پذیرفته است؛ زیرا آثار
خیر و شر یک خانواده ،در حوزه اجتماع تأثیر دارد و به نوعی حاکمان و
دولتمردان با نگاه به همین اثربخشی خانواده ،سعی در برطرف نمودن
آسیبهای آن و تأمین کارکردهای مثبت در آن دارند.
مرکز تحقیقات اسالمی مجلس با این هدف ،درصدد تبیین اشکاالت و
آسیبهای موجود در قوانین خانواده در قالب نشستهای علمی با حضور
اساتید و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی است.
چکیده نشست اول:
خانواده در ج.ا .ایران مانند سایر جوامع از آسیبهائی رنج میبرد که
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بهلحاظ مناشی به سه آسیب کلی باز میگردد :این سه عبارتاند از
«نادانی»« ،ناتوانی» و «نافرمانی» و به تعبیری جهل ،عجز ،و نشوز برای رفع
یا دفع آسیبهای خانواده که به سه منشأ نادانی ،ناتوانی و نافرمانی باز
میگردد ،حقوق دو راهحل متمایز دارد:
 .3تسهیل طالق در حقوق خصوصی؛
 .0طالقزدائی در حقوق عمومی؛
میان راهحل حقوق عمومی و حقوق خصوصی رابطه ترتیبی وجود دارد.
اگر دولت به مسئولیتهای خود در قبال خانواده عمل نماید ،از بسیاری
طالقها پیشگیری میشود ،و طالق برای مواردی که آسیبموجود
غیرقابل رفع یا رفع آن دشوار باشد تجویز میگردد.
از منظر حقوق عمومی دولت مسئول است به روشهای زیر طالقزدائی
نماید:
 )3آموزش و مهارتافزائی
 )0حمایت و تواناسازی
 )1حکمیت و داوری

مقدمه
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چکیده نشست دوم:
عفاف به معنی پاکدامنی ،تنها یک اصل اخالقی نیست ،بلکه آثار فقهی
متعددی بر آن بار میشود .در یک تقسیم کلی ،کارکردهای اصل عفاف در
فقه و حقوق خانواده به «ایجابی» و «سلبی» تقسیم میگردد .در کارکرد
ایجابی ،عفاف میتواند نکاح را واجب نماید؛ نیز میتواند پاسخگوئی به
مطالبات جنسی همسر را بر شوهر واجب گرداند .در کارکرد سلبی ،حفظ
عفاف میتواند موجب گسست زوجیت و انحالل نکاح گردد .هرچند درباره
بعضی فروعات مسأله بلحاظ فقهی اتفاقنظر وجود ندارد ،ولی از منابع فقه
اسالمی چنین برمیآید که حفظ پاکدامنی و دفع خطر آلودهدامنی به
منزله یک قاعده فقهی منشأ اثر است.
گفتنی است که این نشستها با همکاری مراکز مرتبط ،از جمله مرکز
پژوهشهای مجلس برگزار شده است.
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بخشاول:
نشستعلمی
حقوقخانواده؛تسهیلطالقیاطالقزدایی
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بخش اول:
حقوق خانواده؛ تسهیل طالق یا طالقزدایی؟

ارائه دهنده :حجت االسالم والمسلمین دکتر فرجاهلل هدایتنیا

1

أ .آسیبهای خانواده
خانواده در ایران مانند سایر جوامع از آسیبهایی رنج میبرد که به لحاظ
منشأ به سه آسیب کلی باز میگردد که عبارتاند از« :نادانی»« ،نااتوانی» ،و
«نافرمانی» و به تعبیری :جهل ،عجز و نشوز.
هر یک از این آسیب ها خود مصادیقی دارند .ماثال ناادانی اعام اسات از
حقوقی و مهارتی؛ یا ناتوانی اعم اسات از ماالی و غیرماالی؛ و نافرماانی نیاز
ممکن است یکجانبه یا متقابل باشد .گفتنای اسات ،مقصاود از نااتوانی در
تقسیم مذکور ،مفهوم فقهی آن اسات .باه هماین دلیال تواناایی ضارری و
حرجی را نیز در بر میگیرد؛ چه اینکاه در فقاه اساالمی تکاالیر ضارری و
حرجی مرفوع است.
از سوی دیگر ،هرچند نادانی یک آسیب حقوقی به شمار نمایآیاد ،ولای
باعث به وجود آمدن بعضی مشکالت حقوقی میگردد.
 .3عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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ب .راه حلهای حقوقی آسیبزدایی
برای رفع یا دفع آسیبهای خانواده که به ساه منشاأ ناادانی ،نااتوانی ،و
نافرمانی باز میگردد ،حقوق دو راه حل متمایز دارد:
 )3تسهیل طالق در حقاوق خصوصای :حقاوق خصوصای در رویکاردی
فردگرایانه میکوشد با بهرهجویی از قواعاد «الضارر» و «الحارج» طاالق را
تسهیل نماید .با فرض احراز ضرر یا حرج در روابط زوجیت ،زوجه مایتواناد
تقاضای طالق کند و با مداخله دادگاه مطلقه میگردد.
 )0طااالقزدای ای در حقااوق عمااومی :حقااوق عمااومی در نظااام ایااران
خانوادهگرا و خانوادهمحور است .به همین دلیل میکوشد از تشکیل خاانواده
حمایت کرده و به بقای آن کمک نماید .خانوادهمحوری مقتضی آن است که
دولت اسالمی به جای تسهیل طالق ،برای رفع منشأ ضارر و حارج بکوشاد.
روشن است که پس از رفع منشأ ضرر یا حرج ،طالق قضائی وجاهتی نخواهد
داشت.
میان راه حل حقوق عمومی و حقوق خصوصی رابطه ترتیبی وجود دارد.
اگر دولت به مسئولیتهای خود در قبال خانواده عمل نمایاد ،از بسایاری از
طالقها پیشگیری میشود و طالق فقط برای ماواردی کاه آسایب موجاود
غیرقابل رفع یا رفع آن دشوار باشد ،تجویز میگردد.
ج .رویکرد تسهیل طالق در حقوق خانواده ایران
ساایر تحااوالت قااوانین و مقااررات طااالق در جمهااوری اسااالمی ایااران،
جهتگیری «تسهیل طالق» را نشان میدهد .توضیح اینکه طالق به خواست
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زوجه در دو قالب کلی قضاائی و وکاالتی جاای مایگیارد .در دوره نخسات
قانونگذاری ،قانون مدنی پنج سبب برای طالق قضائی ذکر کرده بود :امتنااع
شوهر از انفاق (ماده  ،)3301امتناع شوهر از ایفای وظیفاه همساری (مااده
 ،)3312سوء معاشرت شوهر (ماده  ،)3312ابتالی شوهر به اماراض مساریه
صعب العالج (ماده  )3312و مفقود االثر شدن شوهر (ماده .)3201
قانون حمایت خانواده سال های  41و  ،31هر کدام اسباب طالق قضاائی
را توسعه دادند؛ به نحوی که در نهایت اختیارات زوجه در درخواست طاالق
در قانون اخیر به چهارده مورد افزایش یافته و با اختیارات زوج یکسان شده
است.
در سالهای نخست پس از انقاالب اساالمی ،باا تصاویب الیحاه قاانونی
دادگاه مدنی خاا

(مصاوب ساال  ،)3138روناد تساهیل طاالق و تکثیار

موجبات آن متوقر شد .دلیل اصلی تغییار رویکارد قانونگاذار بازگشات باه
احکام شرعی بوده است .لکن پس از گذر از سالهای نخست پیروزی انقالب
اسالمی ،مجددا رویه آسانسازی طالق از سر گرفته شد .نظام حقوقی ایاران
در دوره جدید قانونگذاری ،با بهره گیری از دو روش تقنینی و قاراردادی باه
سمت آسان سازی طالق برای زوجه پیش رفته اسات :در روش تقنینای ،باا
بهرهگیری از «اختیارات حاکم اسالمی» و «ظرفیت عناوین و احکام ثاانوی»
شرایطی ایجاد شد تا زوجه زودتر و آسانتار بتواناد طاالق بگیارد .در روش
قراردادی ،تمام مصادیق مذکور در قانون حمایت خانواده سال  31در اساناد
نکاحیه درج گردید و شرایطی ایجاد شد تا زوجه بتواند از شوهر در آن موارد
وکالت در طالق بگیرد.
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توجیااه حقااوقی تسااهیل طااالق باارای زوجااه ،حمایاات از زن در براباار
آسیبهای «ضرر و حرج» میباشد .در حقیقت قانونگاذار خواساته اسات از
طریق تسهیل طالق ،زوجه را از وضعیت ضرری یاا حرجای خاال

نمایاد.

تأثیرپذیری از رویکرد «برابری حقوقی» در اسناد بینالمللی نیاز در رویکارد
تسهیل طالق بیتأثیر نبوده است .با توجه به اختیاار مطلاق زوج در طاالق،
قانونگذار کوشیده است اختیار زوجه در تقاضای طاالق را افازایش دهاد تاا
تفاوت حقوقی موجود کاهش یابد.
د .نقد رویکرد تسهیل طالق
تسهیل طالق زوجه به علت ضرر یا حرج ،راه حل حقوق خصوصی بارای
تأمین حقوق زوجه است .این رویکرد در مواردی که طالق راه منحصر دفع یا
رفع ضرر و حرج باشد ،صحیح است .لکن سخن در این اسات کاه از منظار
حقوق عمومی دولت موظر است از طریق رفع منشأ ضرر یا حرج ،از طاالق
پیشگیری نماید .مواجهه قانونگذار با زنان ستم دیده یا در معرض ستم مانند
رفتار پزشکی است که به جای تالش در جهت مداوای بیمار و رفع ریشههای
آن ،از وی سلب حیات میکند تا از درد و رنج خال

گاردد .راه حمایات از

زنان در معرض آسیب ،گسست نکاح و طالق نیست .بسیاری از آسیبهاا یاا
مشکالت در روابط همسری قابل رفع است؛ ازاینرو دولت موظار اسات در
جهت رفع منشأ ضرر یا حرج زوجه بکوشد و پاس از حصاول نتیجاه ،دیگار
وجهی برای طالق باقی نمیماند.
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هـ .راهکارهای طالقزدایی از منظر حقوق عمومی
همانطور که اشاره شد ،مهمترین آسیبهای خانواده به نادانی ،ناتوانی و
نافرمانی زوجین باز میگردد .از منظر حقوق عمومی دولت مسئول است باه
روشهای زیر طالقزدایی نماید:
 )3آموزش و مهارتافزایی :راه حل آسیب نادانی ،اعم از جهل به حقوق و
مسئولیتها یا فنون و مهارتهای همسرداری ،آموزش و مهارتافزایی است.
بی شک اجرای یک بساته آموزشای جاامع مای تواناد از مشاکالت خاانواده
جلوگیری کند یا به طور چشمگیری آن را کاهش دهد.
 )0حمایت و تواناسازی :راه حل آسیب ناتوانی ،حمایت و تواناسازی است.
راه حل عجز و اعسار ،حمایت مالی به صورت تأمین مالی یا اشتغالآفرینی و
راه حل ناتوانی جنسی ،درمان است .با فرض امکاان تاأمین ماالی زوجاه یاا
درمان ناتوانی جنسی زوج ،طالق قضائی وجاهتی ندارد.
 )1حکمیت و داوری :راه حل نافرمانی زوجین یا امتنااع آناان از وظاایر
همسااری ،حکمیاات یااا داوری اساات .شااکل قاادیمی و ساانتی داوری ،ورود
اشخا

حقیقی فامیل برای اصالح میان زوجین است .روشان اسات کاه از

اشخا

حقیقای غیرمتخصای یاا افارادی کاه کاسابکاراناه باه داوری رو

آوردهاند ،کاری ساخته نیست .دولت میتواند با بهرهجویی از داوری اشخا
حقوقی که اعضای آن تخصیهای متفاوت و متناسب دارناد ،از بسایاری از
طالقها پیشگیری نماید.
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ناقد اول :حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد جواد حبیبیتبار

مشکل ازدیاد طالق به خصو

1

به صورت توافقی در کشور امری غیرقابل

کتمان است که اخیرا در بیانات مقام معظم رهبری نیز منعکس شده است.

0

لذا ما با این موضوع که باید با به کارگیری حقوق عماومی و دخالات دولات
اسالمی ،از پدیده تسهیل طاالق جلاوگیری کارد ،کاامال موافاق هساتیم و
معتقدیم که این جهت از بحث اصال قابل انتقاد نیست .قطعا باید کشاور ماا
بسیج شود تا از فرایند تسهیل طالق جلوگیری شود و گرناه کشاور ماا ،باه
خصو

نسل جوان در خطر جدی قرار میگیرد .این موضاوع کاامال ماورد

تایید است.
اما در مورد سخنان دکتر هدایتنیا نکاتی قابل تأمل است کاه باه شارح
زیر بیان میگردد:
نکته اول :تقسیم طالق به طالق قاانونی و طاالق قضاائی یاک فرایناد
درونمرزی در کشور ماست .در کشورهای دیگر فقط طاالق قضاائی مطارح
است و عنصر طالق قانونی در این کشورها وجاود نادارد؛ لاذا در کشاورهای
غربی اگر فرد بخواهد طالق بگیرد ،از همان ابتدای امار باه دادگااه مراجعاه
میکند .در کشور ما نیز قبل از انقالب یک فرایند کامال قانونی باود و اصاال
قضائی نبود؛ لذا نزد یکی از علما می رفتند و در حضور شاهدان واقعه طاالق
برگزار میشد.
 .3عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

« .0قضات محترم با کمک بزرگان خانوادهها ،مسائلی همچون طالق توافقی را تقلیل دهناد».
بیانات در دیدار با رئیس و کارکنان قوه قضائیه؛ .3114/24/28
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اضافه کردن فرآیند قضائی و احضار طرفین به دادگاه ،خود یک راه حال
کاهش طالق میباشد که البته مراجعه به دادگاه یاک الازام قاانونی اسات و
ضرورت شرعی ندارد .قابل ذکر است گواهی عدم امکاان ساازش نیاز حکام
نیست و ربطی به طالق قضائی ندارد.
نکته دوم :اینکه میفرمایید بعد از انقالب ،از باب بازگشت به شرع ،ایان
فرایند متوقر شد ،صحیح نیست؛ بلکه دلیل آن این بود کاه دوازده شارطی
که به عنوان حق زوجه در قانون حمایت از خاانواده قبال از انقاالب باود ،از
آنجایی که در ضمن عقد بیان نشده بود ،نامشروع بود .یعنی برای مشروعیت
این شروط باید ضمن عقد نکاح ،وکالت به زوجه داده میشد .پس با توجه به
توکیلی که ضمن عقد به زوجه داده شده ،دیگر این قاانون باا شاریعت نیاز
مشکلی نخواهد داشت.
نکته سوم :شایان ذکر است که عمده مشکالت ما که منجار باه کثارت
طالق نیز شده ،ناشی از فرهنگ نادرست است؛ نه ضعر قوانین .در فرهنگی
که راحتطلبی و معیشت اصل قرار گرفته ،اولین گزینه بارای حال مشاکل،
طالق میباشد.
نکته چهارم :اشاره شد که چرا در قوانین حقوق خصوصی ،مانند قاانون
مدنی در مواد  -3312 -3301 -3331مواد متعددی به عنوان راهکار طالق
وجود دارد .باید در جواب به این اشکال بیان کنیم که آنچه اکنون در کشور
ما اتفاق میافتد بر اساس آمار وارده خالف این ادعا را نشان مایدهاد؛ زیارا
پدیده اصلی موجود در کشور ما ،طالق توافقی است؛ طالقی که قانونی است
و اصال مصداق طالق حرجی نیست و اکثار مصاادیق طاالقهاا از ایان ناوع
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محسوب میشود.
نکته پنجم :اشکال اساسی در این اسات کاه هادف اصالی مراجعاه باه
دادگاه که کاهش نرخ طالق و دشاوار نماودن فرایناد طاالق اسات ،محقاق
نمیشود؛ زیرا عنصر داوری وظیفهاش را انجام نمیدهد و به شغل و کاسابی
تبدیل شده است .یا بعضا دادگاه طرفین دعوا را به مشاوره معرفی مایکناد
که خود این مشاورهها عاری از عیب نیست .درصد زیادی از این مشاورهها با
فرهنگ بومی و مذهبی ما سازگاری ندارد و رنگ و بوی فرهنگ غربای دارد؛
لذا چنین فرایند مشاورهای مؤثر نیست.
یک مشاور خوب باید مشکالت بعد از طالق را برای طارفین باه تصاویر
بکشد .مثال آنها را با افرادی که طالق گرفته و اکنون دچار آسیب شادهاناد،
آشنا سازد؛ ولی در حال حاضر روند مشاوران در کشور ما ایانگوناه نیسات؛
پس در هر صورت فرایند داوری و مشاوره باید اصالح شود.
نکته ششم :در مورد وضعیت حرجی باید عنوان کرد کاه منشاأ حارج،
صرفا فعل شوهر و اقتصاد نیست که حقوق عمومی عهدهدار حال آن شاود؛
پس بحث حرج لزوما ناشی از رفتار شوهر یا مشکل معیشتی نیسات .گااهی
مسائل اخالقی یا جنسی شوهر است .بر فرض اینکه خدماتی که دولت بایاد
بر اساس حقوق عمومی ارائه میداد ،ارائه نشده و وضعیت حرج بالفعلی برای
زوجه ایجاد شده است ،آیا می توان اقدامات بالقوه دولت را مندوحه قرار داد؟
لذا مسئله این است که اکنون با این فرد در حرج بالفعل چه کنیم؟
نکته هفتم :یکی از علل افزایش پروندههای طالق ،ضاعر در سیساتم
قضائی است .به عنوان مثال کارانهها و دیگار مشاوقهاا و مزایاای قضاات را
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منوط به سرعت بخشیدن پروندهها قرار میدهند؛ لذا قاضی دادگاه راهی جز
سرعت در صدور حکم نخواهد داشت .بهتر این بود که باه ازای هار پروناده
طالقی که به صلح و آشتی میرسد ،امتیاز داده میشد.
نکته هشتم :در پایان این نکته نیز شایان ذکار اسات کاه یکای ساری
امتیازات در کشور وجود دارد که مشاوق طاالق مایباشاد .باه طاور مثاال،
خدمات کمیته امداد به زن مطلقه و معافیت سربازی فرزناد زن مطلقاه کاه
موجب تشویق به امر طالق میشود که باید اصالح شود.
البته نباید منکر این نیز شد که دولت با توجه به حقوق عماومی موظار
است شرایط را طوری فراهم آورد که موجاب تساهیل نکااح و پایاداری آن
شود .منتها متأسفانه در عمر سی و چند سااله انقاالب باه دلیال مشاکالت
داخلی و خارجی مثل هشت سال تحمیال جناگ و بعاد از آن تحاریمهاای
ظالمانه علیه ما ،منجر به این شرایط شد.
ناقد دوم :آقای تقی برهانی

1

مسائل اجتماعی از معیارهای خا

خودش پیروی میکند .برداشت بنده

از مطالب جناب دکتر حبیبیتبار این است که در مطالب نظری ،به اندازه
کافی مطلب داریم .برای ارائه راهکارها ،با مشکالتی مواجه هستیم که باید از
راهکارهای عملی استفاده کنیم؛ درحالیکه از آنها استفاده نمیکنیم یا هنر
استفاده از آن را نداریم.

 .3استاد دانشکده اصول الدین و وکیل پایه یک دادگستری
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یکی دیگر از این مشکالت عدم استفاده صحیح از آمار است که در ادامه
به آن اشاره خواهیم کرد .همانطور که میدانید نقد شامل بیان خوبیها و
ضعرها به صورت مشترک است .باید اشاره کرد به اینکه طالقزدایی و
کاهش طالق دو مسئله متفاوت از یکدیگر هستند که باید از هم تفکیک
شوند.
نقدهای وارده بر مقاله
 .3مقاله حاضر نیازمند یک جامعه آماری دقیقتر است تا مورد تحقیق
و بررسی و تحلیل قرار گیرد .مثال با بررسی تعداد ازدواج یک شهر،
متوجه میشویم که میزان درصد ازدواج به شدت کم است و نسبت
به درصد جوانان آماده ازدواج کمتر است .در چنین وضعیتی
نمیتوان درباره پیشی گرفتن طالق از ازدواج نظر دقیقی داد .به
عبارت دیگر با در نظر گرفتن شرایط ازدواج برای همه جوانان در
یک شهر ،باید سه هزار ازدواج ثبت میشد .حال هر اندازه از این
تعداد ازدواج کم شود ،خواه ناخواه میزان طالق ،آمار باالیی را نشان
میدهد؛ لذا نسبتسنجی بین ازدواج و طالق یکی از مالکهای
مهم در ارائه نظرهای علمی در این زمینه است.
 .0ادعای این مقاله این است که در نظام جمهوری اسالمی ایران طالق
تسهیل شده؛ چون به جای استفاده از ساز و کار حقوق عمومی از
حقوق خصوصی استفاده شده است .اوال استفاده از لفظ «تسهیل»
در اینجا صحیح نیست .چون اساسا طالق در مواردی پیشبینی
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شده که حقوق مسلّم زن تضییع شده است .البته نقصی که اینجا
وجود دارد ،پنهان بودن علت طالق است؛ لذا بهتر است مجلس
قانونی را وضع کند و علتشناسی را شرط صدور حکم قاضی بداند.
قانونگذار هیچ فرآیند یا ترتیبی را برای حل مشکل به دست قاضی
نداده است؛ درحالیکه در فرآیند رسیدگی اسالمی طبق آیه شریفه
«فَابْعَثُوا حَکَما مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَما مِنْ أَهْلِها» موضوع را به صورت
حکمیت و کدخدامنشی حل میکند .پس برای حل مشکل به
صورت حکمیت یک گوشه از مشکل را خود حاکم حل میکند؛
درصورتیکه این مقاله تقاضای برعکس این روش را دارد ،و
درخواست خروج از این فرآیند «حکمیت» و سپردن این فرآیند به
افراد حقوقی را دارد.
 .1متأسفانه با وجود سابقه در فقه ،مبنی بر اینکه نشوز در مردان هم
قابل تحقق هست ،این موضوع قابل توجه قرار نگرفته است.
به نظر میرسد که نگاه استاد هدایتنیا ،نگاه مردساالرانه باشد و نگاه
حقساالرانه نیست؛ یعنی کاهش دادن طالق به هر طریقی که شد؛
درحالیکه این امکان وجود ندارد.
بهتر است به جای جلوگیری از حقوق مسلّم بانوان ،آمار ازدوج را افزایش
دهیم .در این صورت آمار طالق ،خودبهخود کاهش خواهد یافت .بنابراین
زنانی که میخواهند استیفای حق کنند ،باید در قانون حقی داشته باشند.
پس اگر قرار است که طالق کاهش یابد ،باید قدرت طالق دادن مرد هم
کاهش پیدا کند.
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 .4علت بیشتر طالقهایی که از طریق زنان مطرح میشود ،این است
که زن به جایی رسیده است که دیگر نمیتواند زندگی را تحمل
کند؛ چراکه زن با توجه به احساساتش و عالقهای که به فرزندش
دارد ،معموال بهراحتی به مسئله طالق نمیاندیشد .مشکل را باید در
جایی جستجو کرد که مرد و زن نتوانستهاند اندیشههای قوی اسالم
ناب محمدی را اجرا کنند.
البته باید این حقیقت را هم در نظر بگیریم که هیچگاه زن یا مردی
مجبور به ادامه زندگی با طرف مقابل نیست و پدیده طالق توافقی
ناظر به همین موضوع است.
 .3مسئله بعدی الگو بودن رسانه ملی جمهوری اسالمی ایران برای
خانواده میباشد .کسانی در جامعه به الگو تبدیل شدهاند که
بهراحتی ازدواج میکنند و بهراحتی طالق میگیرند .چنین افرادی
شایستگی الگو قرار گرفتن برای جامعه اسالمی را ندارند.
در مجالس متفاوت از مجری و بازیگری تقدیر میشود که دو طالق
در کارنامهاش وجود دارد .حکومت به معنای اعم ،و نه فقط دولت،
وظیفه دارد که این الگوها را اصالح کند .همانگونه که برای درمان
بیماریها هزینه میشود ،جا دارد برای درمان مشکالت زندگی
اجتماعی نیز عوارضی بپردازیم و دولت موظر است از حقوق
عمومی برای رفع این مشکالت بهره ببرد.
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نکات تکمیلی دکتر فرجاهلل هدایتنیا

در اینکه حقوق زن باید در نظر گرفته شود ،هیچ اشکالی وارد نیست.
بحث در این است که مسئله حقوق زن نباید به گونهای مطرح شود که
جایگاه حقوق خانواده را نادیده بگیرد .بهتر است که با رفع منشأ طالق و از
طریق سیاستهای پیشگیرانه ،از طالق جلوگیری شود .در اینجا باید به چند
نکته اشاره شود:
نکته اول :در مورد فرمایش دکتر حبیبیتبار ،مبنی بر اینکه قانون
حمایت خانواده در سال  31حق طالق را به زن داده بود ،و به همین دلیل
این قانون غیر شرعی است.
در پاسخ باید گفت که تعبیر قانون حمایت خانواده این نیست ،و باید در
این اشکال دقت کافی شود .قانون حمایت خانواده حق درخواست طالق را به
زن داده است .متن قانون به این صورت است که در موارد زیر زن یا شوهر
حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش نماید ،و
دادگاه در صورت احراز اجازه طالق دهد؛ پس این نمیتواند خالف شرع
باشد.
نکته دوم :دکتر حبیبیتبار اشاره کردند که طالق توافقی مشکل اصلی
ماست .در پاسخ باید گفت که با حل کردن سه مشکل ناتوانی ،نادانی و
نافرمانی میتوان این مشکل را حل کرد و این به طالقهای حرجی ربطی
ندارد .هیچگاه نظر بنده این نیست که باید از طالقهای حرجی هم
جلوگیری شود .ولی اگر حقوق عمومی ،آن هم نظام حکومتی و نه فقط قوه
مجریه ،به وظیفهاش به درستی عمل میکرد ،این مشکالت کاهش پیدا
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میکرد؛ مثال برنامههای آموزشی و الگوسازی مناسب میتوانست در کاهش
این چالشها تأثیرگذار باشد .ما شبکههای تخصصی مختلر تلویزیونی داریم؛
ولی یک شبکه تخصصی در مورد خانواده سالم نداریم.
اگر نظام حکومتی از طریق بسیج عمومی ،به زوجین آموزش دهد که
چگونه زندگی را که با مودت شروع میشود ،حفظ کنند ،خودبهخود آمار
طالق کاهش خواهد یافت .چنانچه جلسات مشاوره قبل و بعد از ازدواج در
فرهنگ ما نهادینه شود ،در زندگی مشترک کراهت جای مودت را نخواهد
گرفت.
نکته سوم :اگر دولت از زنانی که همسرانشان به دلیل ناتوانی جسمی
نمیتوانند نفقه را تأمین کنند ،کریمانه حمایت کند ،قطعا شاهد کاهش
مسئله طالق خواهیم شد .مردی که مرتکب نشوز نشده و جرمی مرتکب
نشده ،مستحق حمایت است.
نکته چهارم :در لفظ تسهیل طالق ،باید گفت که گاهی باید در طالق
تسهیلسازی کرد که این مقاله در جایگاه بحث در مورد آن نیست .در جایی
دیگر نباید گذاشت که زوجه به حرج برسد؛ نه اینکه از حقش ،یعنی حق
طالق جلوگیری کرد و این وظیفه حقوق عمومی میباشد؛ یعنی حکومت به
جای اینکه مستقیما به طالق بپردازد ،باید شرایطی را فراهم آورد که اصال
زوجه به این مرحله نرسد؛ یعنی پیشگیری کند ،نه درمان.
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بخش دوم:

کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده
ارائه دهنده :حجت االسالم والمسلمین دکتر فرجاهلل هدایتنیا

1

مقالهای تحت عنوان «تسهیل طالق و طالقزدایی» ،به کمیته بینالمللی
علوم انسانی تهران ارائه داده شد که مبنای مباحثی است که در این جلساه
ارائه خواهد شد.
ایده بنده در آن مقاله این بود :آنچه تحت عنوان ضرر و حرج ،در قوانین
داخلی مجوز برای طالق شناخته شده ،در بعضی موارد راه حلی غیر از طالق
دارد.
در گذشته شورای عالی قضایی در بخشنامهای کاه جاای مااده  3112را
گرفته بود ،دقیقا تصریح کرده بود که :با فرض اثبات حرج ،راه تخلیصی برای
زوجه جز طالق نیست ...در آن مقاله ذکر شد ،مثال اگار راه دیگاری غیار از
طالق برای دفع آسیب ،یعنی ضرر و حرج از زوجه باشد ،طبیعتا طالق موجّه
نخواهد بود .بحث مقاله مذکور در موضوع طالقزدایای باود و واقعیات ایان
است که ما نمیخواهیم ضد حقوق مسلّم زن صحبت کنیم .بلکه باه دنباال
تبیین اراده تشریعی خداوناد متعاال و یاافتن راهای بارای اصاالح قاوانین
داخلیمان هستیم.
 .3عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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کارکردهای اصل عفاف
در مواردی باید در فرآیند طالق تسهیل و در مواردی مانع ایجاد شود .از
جمله مواردی که باید طالق تسهیل شود ،اقتضای اصل عفاف یاا باه تعبیار
دیگر خطر آلودهدامنی زن و خوف فساد است که میتواند تحت عنوان کلای
«خوف ضرر» قرار گیرد؛ اما موضوع ،فراتر از طالق دیده شده و کارکردهاای
اصل عفاف را در حقوق خانواده ،مورد توجه قرار دادهاند.
بحث را به دو شکل میتوان تبیین کرد .یاک شاکل اینکاه کارکردهاای
اصل عفاف را در تشکیل خانواده ،روابط خانوادگی و انحالل خانواده بررسای
کنیم .این یک نظم منطقی بحث است که اگر قرار بود کتاابی تاألیر کانم،
این شکل مناسبتر بود .اما برای این مقاله ،با توجه به ظرفیتی که بارای آن
تعریر شده ،به نظر میرسد کارکردها را به ایجابی و سالبی تقسایم کنایم،
مناسبتر است.
منظور از کارکرد ایجابی این است که اصل عفاف میتواند نکاح را واجاب
کند ا که بحث آن در فقه وجود دارد ا یا روابط بین زوجین و حتی ساقوط
اذن پدر یا جد پدری هم می تواند از مصادیق همین کارکرد باشد .البتاه باه
این مسئله در مقاله اشارهای نشده است؛ یعنی اگر اصل عفااف اقتضاا کناد،
نکاح وجوب ثانوی پیدا میکند.
منظور از کارکرد سلبی نیز این است که اصل عفاف میتواند فک زوجیت
کند یا لزوم آن را بردارد تا مسیر برای انحالل نکاح هموار شود .طبیعتا وقتی
انحالل نکاح مورد بحث باشد ،تأثیر آن ،هم میتواند روی فساخ و هام روی
طالق دیده شود .ولی به دلیل بعضی مشکالت بحث فسخ ،عمده دیدگاههای
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فقهی که گردآوری شده ،در زمینه طاالق قضاایی مایباشاد .باا هماین دو
دیدگاه یعنی کارکرد ایجابی و سلبی در دو بخش به ارائه مطلب میپردازیم.
 .1کارکرد ایجابی عفاف
در این بخش چندان چالشی وجود ندارد؛ لذا به سرعت عبور مایکنایم.
اینکه اصل عفاف ،زوجیت را واجب میکند و بر روابط زناشاویی تاأثیر دارد،
هر دو ،چندان اهل مناقشه نیست؛ بنابراین مختصرا از آن عبور میکنم .اماا
در کارکرد دوم ،احتمال می دهم بحث و گفتگو یا مناقشاه از ساوی اسااتید
محترم به ویژه عزیزانی که تجربه کار قضایی دارند ،بیشتر صورت گیرد.
در کارکرد اصل عفاف در اصل عقد نکاح ،دیادگاه هاای مختلفای وجاود
دارد .بعضی معتقدند حکم اولیه نکاح اباحه است ،برخی اساتحباب گرفتناد،
بعضی استحباب مؤکد گرفتهاند ،حتی نظریه وجوب هم دیده شده است کاه
ازدواج را در شرایط عادی هم واجب شمردهاند.
با فرض اینکه ازدواج در شرایط عادی مباح یا مستحب باشد ،نظر ما این
است که این یک رکن اولی است ،و خوف فساد میتواند یاک عناوان ثاانوی
واجبکننده عقد نکاح باشد .این مسئله را بزرگان مکررا در منابعشاان ذکار
کردهاند که در اینجا به چند نمونه از آن اشاره میشود:
اگر خوف این باشد که ترک نکاح به وقوع در زنا یا مانناد آن مثال نگااه
حرام یا لمس حرام منجر شود ،در این صورت نکاح واجب مایشاود .جالاب
این است که موضوع را مطلق پاکزیستی در مقابل آلودهدامنی گرفته و فقط
خلوت کردن با نامحرم نگرفتهاند.
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اگر نکاح را مستحب بدانیم و وجوب ثانوی آن را به جهت «خوف ضارر»
بدانیم ،اذن پدر هم در صورت خوف گناه میتواناد شارط نباشاد؛ یعنای در
صورت خوف ضرر میتواند سقط شود.
با توجه به اینکه که نکاح دوشیزگان را بر مبنای نظریه فقهی ،به اذن پدر
یا جد پدری ا هر کدام را که بپذیریم ا موکول میکنناد ،مااده  3241هام
همین نظریه را قبول کرده است .حداقل دو یا ساه اساتثنا بارای ایان الازام
وجود دارد .3 :مخالفت نامواجه پدر یا جد پدری؛  .0دشواری استیذان از پدر
یا جد پدری مثال مجهول المکان باشد؛  .1حتای ممکان اسات مخالفتشاان
موجه باشد ،ولی دوشیزه خود را در معارض فسااد ببیناد و نیااز باه ازدواج
داشته باشد.
مورد توجه ما ،بیشتر این قسمت است و مایخاواهیم بگاوییم باا فارض
واجب شدن نکاح ،مفسده مخالفت با پادر در مقایساه باا مفسادهای کاه در
بحث آلودهدامنی از آن صحبت میکنیم ،کمتر است؛ یعنای اگار ایان مهام
باشد ،آن ،اهم تلقی میشود .به نظر میرسد در این مسائله هام مناقشاهای
وجود نداشته باشد.
نکته خیلی جالب اینکه معموال در فقه ،حق زوجه را در مواقعه چهار ماه
یک بار مطرح میکنند .هر چناد در بررسایهاای انجاامشاده ،ایان نظریاه
منصو

نمیباشد؛ بلکه از یک روایت خا  ،چنین برداشت کردهاند :از امام

سؤال کردهاند :مردی نه به قصد اضرار به همسارش ،بلکاه باه خااطر اینکاه
مصیبت دیده است ،مواقعه با همسرش را ترک میکند .امام فرمود نهایتا تاا
چهارماه می تواند این کار را بکند؛ «یعنی از همسارش کناارهگیاری کناد».
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صاحب عروه از این روایت نتیجه گرفتهاند که مرد تا چهار ماه مجاز اسات از
مواقعه اجتناب نماید؛ درحالیکه فرد مصیبت دیده است؛ یعنای گویاا بارای
ترک مواقعه ،عذری دارد.
البته این مسئله در حال حاضر محل بحاث ماا نیسات .اگار در شارایط
عادی ،فرض بگیریم حق زوجه بر مواقعه ،چهار ماه یک بار اسات .در بعضای
موارد که خطر فساد وجود دارد ،مثل اینکاه زوجاه جاوان اسات یاا اساساا
بیشفعال است و نیاز جنسی او بیش از یک فرد عادی است ،این زمان بایاد
کاهش یابد .نظر صاحب عروه نیز چنین است« :إذا کانت الزوجا مان جها
کثرة میلها و شبقها ال تقدر على الصابر إلاى أربعا أشاهر بحیاث تقاع فای
المعصی إذا لم یواقعها فاألحوط المبادرة إلى مواقعتها قبال تماام األربعا أو
طالقها و تخلی سبیلها» (العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج،0

.)832

بحث در این است که اگر شوهر نخواهد به نیاز جنسی همسارش پاساخ
دهد و بگوید بیش از چهار ماه یک باار ،وظیفاهای باه عهاده نادارم ،و ایان
مسئله باعث شود زن در معصیت واقع شود ،صاحب عاروه مایفرمایناد کاه:
«فاالحوط» احتیاط آن است که زن طالق بگیرد.
در این زمینه مباحث بعضی بزرگان مانند آقای شبیری و مرحاوم آقاای
خویی را مورد بررسی قرار دادیم .طبق آنچه به دست آمده ،هیچ بُعدی ندارد
که کسی اینجا فتوا بدهد؛ البته اگر بپذیریم که بیاعتنایی شوهر به این نیاز
همسر ،موجب میشود که در معرض فساد قرار گیرد .اگر یک منشأ عقالیای
برای آن دیده شود ،برای فتوا هیچ بُعدی وجود نادارد .البتاه صااحب عاروه
احوط گفته است.
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 .2کارکرد سلبی بحث عفاف
مقصود از کارکرد سلبی اصل عفاف ،تأثیر آن در نفی لازوم عقاد نکااح و
انحالل آن است .هرگاه داوم و بقای زوجیت برای زوجه خطر آلودهدامنای را
در پی داشته باشد ،طالق قضائی مشروعیت مییابد .اینکاه چگوناه زوجیات
می تواند تهدیدی برای اصل عفاف باشد و این تهدید چاه تاأثیری بار جاای
میگذارد ،مورد بررسی فقهی قرار میگیرد.
 .2.1اصل عفاف و طالق قضائی
در حقوق اسالمی ،طالق به تقاضاای زوجاه در دو عناوان کلای «طاالق
وکالتی» و «طالق قضائی» جای میگیرد .دلیل نامگذاری طالق نوع دوم باه
طالق قضائی آن است که به خواست زوجه و با احراز علت طالق ،دادگاه زوج
را مجبور به طالق مینماید .به همین دلیل به این نوع طاالقهاا در ادبیاات
فقهی ،اصطالحا «طالق حاکم» گفتاه مایشاود .مشاروعیت طاالق قضاائی
مفروض بوده و اینک مورد بحث نیست .نیز مشروعیت طالق قضائی به علت
تعذّر حق زن بر نفقه نیز مسلّم بوده و از بحث کنونی خارج است.
مسئله مورد بررسی این است که به اقتضاای اصال عفااف و دفاع خطار
آلودهدامنی زن ،طالق قضائی مشروع میباشد .نگارنده معتقد است که تبیین
این مطلب و اثبات آن میتواند گره بزرگی از حقوق داخلای و رویاه قضاائی
کشور باز کند.
أ .اثر اصل عفاف در طالق زوجه غائب
هرگاه زوج غائب باشد و کسی نباشاد کاه نفقاه همسار وی را بپاردازد،
فقهای عظام مشروعیت دخالت حاکم را برای طالق زن پذیرفتهاند .اگر هیچ
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خبری از زنده یا مرده غائب نباشد ،همسر او میتواند به حاکم مراجعه نماید.
حاکم از زمان مراجعه زن چهار سال تعیین مینماید ،و از حال زوج جستجو
میکند .اگر معلوم شد زنده است ،زن باید تا بازگشت شوهر صبر نماید ،و در
این مدت ،اگار زوج ماالی نادارد ،حااکم از بیات الماال نفقاه زن را تاأمین
مینماید .چنانچه خبری از غائب یافت نشد ،پاس اگار باه نحاوی نفقاه زن
تأمین میشود ،واجب است زن صبر نماید .در غیار ایان صاورت ،حااکم باه
تفریق حکم مینماید .این مطلب با انادکی تفااوت در مناابع متعادد فقهای
مشاهده میشود .اما اگر دلیل ناشکیبایی زن نفقه نباشد ،بلکه میگویاد باه
لحاظ جنسی توان خویشتن داری ندارد و در معرض فساد هستم ،آیا دخالت
حاکم برای طالق زوجه مشروع است؟
از ظاهر عبارت فقها در مسئله غائب مفقود االثر چنین برمیآیاد کاه در
امور غیرمالی ،زن راهی برای گسست زوجیت ندارد و باید برای همیشه صبر
کند؛ زیرا نوشتهاند اگر نفقه زن تأمین میگردد باید صابر کناد« :فَعَلَیْهاا اَنْ
تَصْبرَ اَبَدَا» (طوسی ،3421 ،ج،4

.)083

به روایت حلبی ،از امام صادق (علیه السالم) راجعبه مفقاود ساؤال شاد.
امام فرمود :اگر چهار سال از غیبات مفقاود بگاذرد ،والای پیکای را گسایل
میدارد یا نامهای به منطقهای که مفقود در آن منطقاه غائاب شاده اسات،
مینگارد .پس اگر خبری نیافت ،به ولیّ او امر میکند که نفقه زوجه غائب را
بپردازد .تا زمانی که نفقه زن پرداخت میشود ،بر زوجیت باقی خواهد ماناد.
راوی میپرسد :زن میگوید من خواهان چیزی هساتم کاه زناان طالاب آن
هستند .امام در پاسخ فرمود :او چنین حقی ندارد و کرامت نیست .پس اگار
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ولیّ زوج یا وکیل او به زن نفقه ندهد ،حاکم بر او امر می کند که او را طالق
دهد و طالق در این صورت واجب خواهد بود.
«لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا وَ لَا کَرَامَ َ فَإنْ لَمْ یُنْفِاقْ عَلَیْهَاا وَلِیُّاهُ أَوْ وَکِیلُاهُ أَمَارَهُ أَنْ
یُطَلِّقَهَا فَکَانَ ذَلِکَ عَلَیْهَا طَلَاقا وَاجبا»؛ (کلینی ،3421 ،ج،1

.)341

با وجود این ،در بعضی استفتائاتی که از امام خمینی(ره) باه عمال آماد،
ایشان دخالت حاکم و طالق قضائی را برای دفع حرج زوجاه و پیشاگیری از
فساد مشروع خوانده اند .استفتا حااوی پرساش هاایی اسات کاه عیناا ذکار
میشود:
 )3درباره زوجه ای که همسرش مفقود شده ،اگر علم پیدا شد باه اینکاه
فحی بیفایده است ،آیا مُضیّ اربع سنه (گذشت چهاار ساال) الزم اسات و
موضوعیت دارد یا خیر؟؛  )0آیا مضیّ اربع سنه شرط است بعد از رفع امر به
حاکم باشد یا مطلقا ولو قبل از رجوع کافی است؟ ...؛  )1آیا عسر و حارج در
این باب هم باعث جواز طالق برای حاکم میشود (مخصوصا اگار غیبات باه
وسیله رفتن و فرار کردن خود زوج باشد و یا موردی که مُنفِقی نیسات کاه
نفقه زوجه را بدهد) ،یا اینکه عسر و حرج مربوط به غیر این مقاام از ماوارد
حضور زوج است که بر فرض جواز بشود قبل از چهار ساال هام طاالق داد؟
امام خمینی(ره) در پاسخ پرسشهای مذکور بیان داشتهاند:
«در صورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج است اا ناه از جهات
نفقه اا به طوری که در صبر کردن معرضیت فساد است ،حاکم پس از یأس،
قبل از مُضیّ مدت چهار سال میتواند طالق دهد .بلکه اگر در مدت ماذکور
نیز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده اسات ،جاواز طاالق بارای
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حاکم بعید نیست در صورت یأس» (موسوی خمینی ،3400 ،ج،1

344و

.)343
مستند به فتوای فوق ،شورای عالی قضایی نیز بخشنامهای صادر کرده و
محاکم را ملزم نمود که تقاضای طالق همسران مفقودان جنگ را پذیرفته و
مورد رسیدگی قرار دهند و به استناد فتوای امام خمینای(ره) حکام طاالق
صادر نمایند.
ب .اثر اصل عفاف در طالق زوجه حاضر
در برخی موارد زوج حاضر است ،با این حال نیااز جنسای زوجاه تاأمین
نمی شود و وی ممکن است در معرض فساد باشد .یا به ایان دلیال کاه زوج
ناشز است و از ایفای وظیفه همسری امتناع میکند ،یا به این دلیل که بیمار
و از نظر جنسی ناتوان است .حال پرسشی که در هر دو مورد مطرح میشود،
این است که اگر زنی قادر به خویشتنداری نبوده و در معرض فساد باشاد و
برای حاکم نیز ثابت گردد ،میتواند با تقاضای طالق وی بارای پیشاگیری از
فساد موافقت نموده و حکم به طالق نماید یا خیر؟
بعضی فقها دخالت حااکم را بارای طاالق زوجاه در فارض نااتوانی زوج
مشکل دانستهاند .برای نمونه به اساتفتائی در هماین خصاو

و پاساخ آن

اشاره میگردد .متن استفتا چنین است« :زنى چند سالى را با شوهرش سار
کرده ،شوهر در اثر حادثه دچار قطع نخاع شده و توانایى جنسى خود را کال
از دست داده است .زن به دادگاه مراجعه و به لحاظ وجود عسر و حرج ناشى
از احتمال خطر ارتکاب به فعل حرام تقاضاى طالق نموده اسات .مساتدعى
است بفرمایید که با فرض ثبوت ناتوانى جنسى فعلى در مرد :اوال ،راه اثباات

مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی

32

ادعاى حرجى بودن زن شرعا چگونه میباشد؟ ثانیا ،دادگاه به صارف اظهاار
نظر زن نسبت به عسر و حرج و در معرض ارتکاب حرام باودن او مایتواناد
اجازه طالق حرجى بدهد یا خیر؟».
پاسخ بعضی فقها به پرسش مذکور چنین است:
«بر فرض سؤال جواز دخالت حاکم و طالق زوجه مشکل است .به نحوى
باید زوج را راضى به طالق نمود» (موساوی گلپایگاانی،3180 ،
صافی گلپایگانی ،3182 ،ج،0

18و11؛

.)11

از ادله متعددی ممکن است مشروعیت دخالت حاکم برای طاالق زوجاه
در فروض مورد بحث استنباط گردد .مهمترین آن آیات دالّ بر منع امسااک
ضرری و ادله نفی ضرر و نفی حرج است.
 .3در آیات متعددی از قرآن کریم ،زوج از امسااک ضارری همسار نهای
شده است .مهمترین آن ،آیه  013سوره مبارکه بقره است .ایان آیاه دربااره
طالق و خطاب به زوج فرموده است :هنگامى که زنان را طالق دادید ،و مدت
آنان سر رسید ،یا به طرز صحیح آنها را نگاه دارید یا به طرز پسندیدهاى آنها
را رها سازید! و هیچگاه به خاطر زیان رساندن و تعدّى کاردن ،آنهاا را نگااه
ندارید! و کسى که چنین کند ،به خویشتن ستم کرده است .متن آیه چنین
است:
«وَ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَابَلَغْنَ أَجَلَهُانَّ فَأَمْسِاکُوهُنَّ بمَعْارُوف أَوْ سَارِّحُوهُنَّ
بمَعْرُوف وَ ال تُمْسِکُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدُوا.» ...
شهید مطهری نیز از این نظریه دفاع کرده و در جهت تقویات مباانی آن
کوشیده است .وی در این باره نوشته است« :بعضى از فقها از همین جا دچار

بررسی رویکرد قوانین خانواده در قبال مسئله طالق

لغزش شده ،خیال کردهاند این آیات مخصو

33

مردانى است که مىخواهناد

در عده رجوع کنند .خیر ،این آیات تکلیر هماه ماردان را در هار حاال در
برابر همسرشان روشن مىکند» (مطهری ،3114 ،ج،31

.)012

ایشان میافزاید« :مردی کاه همسارش را در علقاه زوجیات خاود نگاه
میدارد ،ولی به حقوق وی اعتنا نمیکند و او را معلّق و معطّل نگه میدارد،
از اختیار خود در حق طالق سوء استفاده میکند و ایان مشاکل باه دسات
حاکم و از طریق طالق قضائی به سهولت قابل حل است» (همان،

.)081

ممکن است گفته شود :میان ناتوانی و نشوز فرق است .در فرضی که زوج
با وجود توانایی از ایفای وظیفه همسری خودداری میکند ،رفتار وی اضراری
است و حاکم ،وی را به اصالح رفتار یا طالق همسر مجبور میکند .ولای در
فرض ناتوانی زوج ،هرچند زوجه در ضرر است ،ولی زوج قصد اضارار نادارد؛
همچنین ناتوان قادر به رفع منشأ ضرر نیست؛ به همین دلیل اجبار بیفایده
است .بنابراین اجبار شوهر ناتوان ،به امساک به معروف یا تسریح به احساان،
صحیح نیست.
در پاسخ اشکال مذکور اشاره میشود :بعضی فقها در مورد عیب عنّاه باا
استناد به آیات مورد بحث برای زوجه حاق فساخ قائال شادهاناد (طوسای،
،3421

 .)133عنین از روی عجز قادر به ایفای وظیفه زناشاویی نیسات؛

بنابراین از نظر آنان در شمول آیات تفاوتی میان نشوز یا عجز شوهر نیست.
نکته مهمی که باید مورد توجه قارار گیارد ،تفااوت میاان نیااز ماالی و
غیرمالی زوجه است .تکالیر مالی قائم به شخی نیسات و باا فارض اعساار
زوج ،حکومت میتواند ،بلکه باید نفقه زوجه را تاأمین نمایاد (نجفای ،بیتاا،
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 .)323در این صورت ،اجبار زوج به طالق یا حکم به انحالل نکاح موجّاه
به نظر نمیرسد و با اصل بقا یا استحکام خانواده ناسازگار اسات .لکان اماور
غیرمالی زناشویی قائم به شخی است و اگر زوج نخواهد یا نتواند آن را ایفاا
نماید ،و زوجه در معرض فساد باشد ،چارهای جز مفارفت نیست.
ممکن است اشکال شود که اجبار زوج به طالق نیز به ضارر و حارج وی
منجر می گردد و در صورت تعارض میان ضارر زوجاه باا ضارر زوج ،هار دو
ساقط می گردد و حق زوج در طالق به حال خود باقی میماند .در پاسخ این
اشکال خواهیم گفت :وضعیت زوجه در مقایسه با خطر آلاودهدامنای زوجاه
ضرر اخرّ محسوب میگردد .به عباارت دیگار ،آلاودهدامنای زوجاه ضارری
مهم تر از مشکالت زوج بر اثر طالق است و در فرض تعاارض بار آن تارجیح
خواهد داشت.
 .3اصل عفاف و طالق خلع
طالق خُلع ویژه مواردی است که زن از شوهر کراهت دارد و با بذل مال،
از شوهرش طالق میگیرد .از جملاه کاربردهاای اصال عفااف ،تاأثیر آن در
وجوب خُلع بر زوج در شرایط خا

است.

 .3.1بررسی نظریهها پیرامون حدود اختیار زوج در طالق خُلع
در خصو

اختیار زوج در خُلع به علت کراهت زوجه سه دیدگاه متفاوت

وجود دارد.
یکم :نظریه عدم وجوب :بیشتر فقهاى امامیه ،خُلع را در هیچ حاالتی بار
زوج واجب ندانستهاند.
دوم :نظریه وجوب مطلق :بر خالف نظریه مشهور ،بعضی معاصرین قائال
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به وجوب مطلق طالق خلع بر زوج هستند .این نظریه میان مراتاب کراهات
تفاوتی قائل نیست و معتقد است :همین که زوجه از شاوهر اظهاار کراهات
نماید و حاضر به بذل مال باشد ،بر زوج واجب است وی را طالق دهد.
سوم :نظریه وجوب مشروط :بعضی فقها طالق خلع را در صاورت شادت
کراهت یا بیزاری زوجه از شوهر واجب دانستهاند.
 .3.2مبنای فقهی نظریه وجوب خُلع
مبنای فقهی لزوم خلع بر زوج در فرض بیازاری یاا نفارت زوجاه «دفاع
منکر» است .در حالت نفرت زوجه ،وی با شوهر باه رضاایت جنسای دسات
پیدا نمیکند .روشن است که اجبار زوجه به تمکین ا اگر باه لحااظ فقهای
مشروع باشد ا فقط به کامجویی شوهر میانجامد .بنابراین در فارض انزجاار
زوجه از شوهر ،خوف آلودگی اخالقی زن جدی اسات و بارای پیشاگیری از
فساد ،زوج باید همسرش را طالق دهد .روشن است که با فرض درمانپذیری
آسیب بیزاری ،وجهی برای وجوب طالق خلع باقی نمی ماناد؛ اماا باا احاراز
بیزاری زن از شوهر و عدم امکان درمان آسیب مورد نظر به لحاظ پزشکی یا
روانپزشکی ،مطلبی درستی است .حقوق نمیتواند بیاعتنا به اصال عفااف،
زن را به ماندن در خانه شوهر و حفظ علقاه زوجیات مجباور نمایاد و بایاد
شوهر را ملزم سازد که همسرش را رها نماید.
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نتیجه
مسئله مورد بررسی ،آثار یاا کارکردهاای اصال عفااف در فقاه و حقاوق
خانواده بود .نتایج بررسیها در دو مبحث کارکرد ایجابی و سلبی اصل عفاف
به شرح زیر میباشد:
 )3به لحاظ ایجابی :خوف فساد موجب وجاوب ثاانوی نکااح مایگاردد؛
درحالیکه در شرایط عادی عقد نکاح واجب نیست .نیز خوف فساد مقتضای
آن است که شوهر به مطالبات جنسی همسرش پاسخ دهد؛ درحاالیکاه در
شرایط عادی ،حق زوجه بر مواقعه چهار ماه یکبار است.
 )0به لحاظ سلبی :خوف فساد موجب مشاروعیت دخالات حااکم بارای
طالق زوجه میگردد :مانند زنی که شوهرش غائب و زنده یاا مارده باودنش
نامعلوم باشد؛ زنی که شوهرش حاضر ،ولی ممتنع از ایفای وظیفه همساری
یا بیمار و ناتوان از آن باشد .همچنین خوف فساد در فرض شدت کراهت یاا
بیزاری زن از شوهر موجب وجوب خلع بر شوهر میگردد.
به طور کلی ،در مواردی که زوج نمیتواند به نیاز جنسی همسرش پاسخ
دهد ،و زوجه قادر به خویشاتن داری نباوده و در معارض فسااد و وقاوع در
معصیت باشد ،طالق حاکم مشروعیت مییابد.
ناقد اول :حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدجواد حبیبیتبار

1

دلیل اینکه خانواده ذیل بحث عقود معیّن مطرح نشاده ،ایان اسات کاه
حقوق خانواده یک بسته است که از مجموعه عقد و ایقاعاات موجاد حاق و
 .3عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
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عقد و ایقاعات مزیل حق تشکیل شده است .این بسته باعاث شاده مباحاث
خانواده را جداگانه تحت عنوان حقوق خانواده مالحظه کنیم.
حقوق خانواده را در یک تقسیم منطقی و طبیعی میتاوان باه دو حاوزه
تشکیل و آثار ،و حوزه انحالل و آثار تقسیم نمود .نظم منطقی بحاث اقتضاا
میکرده که کارکرد ایجابی و سالبی اصال عفااف بار اسااس نظام منطقای
مباحث خانواده ارائه شود.
اشکال اول:
اشکال اول ،عدم جامعیت مباحث اسات .باه ایان دلیال کاه در کاارکرد
ایجابی ،صرفا بحث لزوم مواقعه بر مرد در کمتر از چهار ماه مورد توجه قارار
گرفته است .همچنین مناسب بود به بایساتههاای قبال و پاس از ازدواج در
حوزه حقوق و تکالیر پرداخته میشد .به طور مثال به هر میازان کاه سان
ازدواج باال برود ،عفاف در اجتماع صدمه میبیند .پس عواملی وجود دارد که
باعث میشود سن ازدواج افزایش یابد و میتواند بنا بر الزامات حقوقی قابال
پیگیری باشد؛ لذا باید این موانع به تسهیالت تبدیل شود.
نکته دیگر اینکه در الزامات حقوقی الزم نیست حتما در حقوق خصوصی
یا جزا باشد .می تواند در حقوق عمومی یا اساسی هم باشد .اگر ما بخشای از
حوزه نقش اصل عفاف را مربوط به قبال از ازدواج مالحظاه کنایم و مواناع
کنونی را در نظر بگیریم ،آمار طالق کاهش مییابد.
اشکال دوم:
در مطالبی که برای بعد از ازدواج مطرح شده ،یکسویهنگری وجاود دارد؛
یعنی از این طرف گفتهاند مرد مکلر اسات نیازهاای جنسای زن را تاأمین
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کند ،محدودیت چهار ماه یک بار موضوعیتی ندارد؛ ولای از آن طارف بیاان
کردند که :بر زن نیز بنا به نصو

چنین تمکینی واجب است؛ زیارا روایاات

صریحی وجود دارد .این هم کارکرد اصل عفاف است .اگر الزم باشد مرد باه
زن التماس کند و زن نپذیرد ،تکلیر چه میشود؟ عفاف درست مایشاود؟
بنابراین این بحث ،دوسویه است ،بحث تمکین باید از ناحیه زن و همینطور
بحث رفع نیازهای جنسی زن از سوی شوهر باید مالحظه شود.
بنده معتقدم در اینجا مباحثی هست که جاای کاار دارد .ماثال تأسایس
مراکز آموزشی جهات آماوزش مباحاث جنسای در سانین پایش از ازدواج،
تبعاتی دارد که الزم است بیشتر در مورد آن کار شود .الزامات حقاوقی نیاز
که در این راستا میتواند ایجاد شود ،باید بررسی شود.
بعد از ازدواج ،در خصو

بحث مواقعه ،مالحظه شد که شاما باه حالات

نفی استبعاد فرمودید که« :بعید نیست که فقیهی فتوا بدهد که مواقعه کمتر
از چهارماه هم الزم است؛ آن هم تحت عنوان ثانوی» .فتاوای حضارت آیات
اهلل سیستانی این است که مواقعه کمتر از چهار ماه به فرض نیاز زن واجاب
است به حکم اولی .اگر بحث اضطرار و ضارورت و ...پایش بیایاد ،چاه بساا
دیگران هم همین حرف را بزنند .یعنی فقهایی که فرمودند چهار ماه یکبار،
حکم اولی را بیان میکنند .چنانچه از فقیه سؤال کنید که اکتفا به چهار ماه
یکبار ،اگر زن را به حرج بیندازد ،تکلیر مرد چه میشود؟ حیثیات ثاانوی
قضیه متفاوت خواهد شد.
بنده یک مقاله نوشتم در پاسخ به حملههایی که به فتوای حضارت اماام
راجعبه جواز استمتاع از رضیعه شده بود .گفتیم کسانی کاه ایان مسائله را

بررسی رویکرد قوانین خانواده در قبال مسئله طالق

39

مستمسک حمله قرار دادهاند ،توجه ندارند که ایشان مقتضیات حکم اولی را
بیان کردهاند .شما االن فرض کردهاید :باا فارض اینکاه اساتمتاع از رضایعه
ضرری است ،چه حکمی دارد؟ نهتنها ایشان ،بلکه تماام فقهاا بناا باه حکام
ثانوی آن را حرام میدانند .استلزاماتی که در مقام عمل ثانوی مانند اضطراب
و حرج و ضرر و ضرورت و امثال آن هست ،عنوان خا

خودش اسات .ایان

حکم هم در ظاهر مشمول همین عنوان است .یعنی اگر حیثیت ثانوی پیادا
کند ،حکمش از حکم اولی قابل عدول و رجوع خواهد بود.
بنابراین بازگشت این اشکال این است که :در وجاه ایجاابی بحاث اصال
عفاف ،جامعنگری وجود ندارد .حتی تا آنجا پیش مایروم کاه مایگاویم در
قوانین باید برای مالقات خصوصی زندانیان متأهل ،الزام قانونی وجود داشته
باشد .اینها تماما کارکرد ایجابی است.
اشکال سوم:
در حوزه انحالل ،اشکال این است کاه :اوال انحاالل را دائار مادار طاالق
دانستهاند .انحالل نکااح در تقسایم اول باه انحاالل ارادی و قهاری تقسایم
میشود؛ انحالل ارادی شامل فسخ و طاالق و باذل مادت در نکااح منقطاع
است؛ و انحالل قهری شامل ارتداد ،اسالم ،لعاان و همچناین اماروزه عامال
جدید (تغییر جنسیت) که از عوامل قهری انحالل نکاح تلقی میشود .در این
حوزه مبحث انحالل قهری ،تخصصا از این بحث خارج است.
اما انحالل ارادی در وضعیت بذل مدت دیده نشده ،که میتوانست دیاده
شود .همچنین در فسخ هم دیده نشده است .اساتناداتی کاه در ایان مقالاه
مطرح شده ،مانند نظر شیخ (علیه الرحمه) در نهایه که در اینجا مستند قرار
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گرفته ،نظر بر فسخ است نه طالق« .مفرغ بینهما» که در تعبیر شیخ آماده،
انحالل از نوع فسخ است .خیلی از بزرگان و فقهای ما فرمودهاند حاکم فقاط
امر به اعتداد 1میکند ،نه حکم به طالق .امر به اعتداد ،متفرع است بر ایقااع
فسخی که زن انجام داده است.
متأسفانه فقهای ما و بسیاری از بزرگان فقها ،ماهیت انحالل نکاح غائب را
فسخ و طالق میدانند .اگر ما خواسته باشیم از منظر فقهای تحلیال کنایم،
باید بگوییم دایر مدار بین فسخ یا طالق است ،نه خصو

فسخ .بنابراین در

بحث انحالل اشکال عدم جامعیت وارد است ،به جهت عدم شمول بر بعضای
از عوامل انحالل ارادی ،مانند بذل مدت و امکان فساخ نکااح کاه در اینجاا
مطرح شده است.
بعضی از اشکاالت ما در ریزمسائلی است که عنوان فرمودهاند .عبارت این
است .3 :اصل عفاف و طالق قضایی؛ بهتر بود مایگفتناد .3 :اصال عفااف و
انحالل نکاح ،که در حقیقت اعم از طالق قضایی باشد ،ناه خصاو

طاالق

قضایی.
در ذیل این مطلب فرمودند :مشروعیت طاالق قضاایی مفاروض باوده و
اینک قابل بحث نیست؛ نیز مشروعیت طالق قضایی به علت تعاذر حاق زن
در نفقه مسلّم بوده است .یعنی تمام مبانی ماده  3301را میدانند و از بحث
کنونی خارج است .مسئله مورد بحث ا یعنی ماده  3201و  3301را که جزء
اصول مفروض گرفتهاند ا در نوشتار کناونی ایان اسات( :یعنای ایان اصال
موضوعی ندارد ،میخواهند اینجا مالحظه کنند) که به اقتضای اصل عفاف و
 .1اعتداد یعنی....................
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دفع خطر آلودهدامنی زن ،طالق قضایی مشروع مایباشاد .بازگشات آن باه
ماده  3312قانون مدنی و موضوع دخالت قاعده نفی حرج میباشد ،که اینجا
مطرح است .در طالق غائب مبنا در تجویز طالق نصاو

شارعی اسات ،ناه

استناد به قاعده کلی نفی حرج .اگر هم استناد به کلی نفی حارج باشاد ،باه
این معناست که جریان نفی حارج دو گوناه داریام :الار) جریاان در مقاام
تشریع؛ ب) جریان در مقام امتثال.
آنکه مربوط به جریان در مقام تشریع باشد ،منحصر به مصداقی میشاود
که شریعت آن را تشریع کرده است .فرض کنید خداوند سبحان میفرمایاد:
«مَنْ کَانَ مَریضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیامٍ أُخَرَ یریدُ اللَّهُ بکُمُ الْیسْرَ وَلَا یریدُ
بکُمُ الْعُسْرَ»؛ این آیه نفی عسر و حرج در مقام تشاریع اسات .یاا «فَتَیمَّمُاوا
صَعِیدًا طَیبًا» این نفی حرج مربوط به مقام تشریع است .اما اگر من در سافر
بودم ،آب نبود یا برکهای بود که آلودگی داشت ،آیا از آنجا وضو بگیرم یا نه؟
یا در بحث وضوی جبیره از امام صادق (علیه السالم) میپرسند در دست من
مراره (زخم) هست ،چه کنم؟ امام حکم مسئله را بیان میکنند و بعد از آن
میفرمایند :اینکه من این حکم را میدهم ،به این دلیل است که خدا فرمود:
«مَا جَعَلَ عَلَیکُمْ فِی الدِّین مِنْ حَرَجٍ»؛ به این میگوییم جریاان قاعاده نفای
حرج در مقام امتثال.
بحث غائب مفقود االثر ،از قبیل نفی حرج در مقام تشاریع اسات و ایان
مقام تشریفاتی دارد .گفته شده باید چهار سال تربی صورت بگیرد و احکاام
خا

خودش را دارد و باید طبق آن حکم به طالق شود.
در خصو

طالق به جهت ترک انفاق ،باید گفت اصال مبتنی بار قاعاده
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نفی حرج نیست .اینکه مرحاوم اساتاد کاتوزیاان در کتااب حقاوق خاانواده
اشکال کردند که چنانچه زن وضع مالی خوبی دارد و مرد فقیر است و تاوان
دادن نفقه ندارد ،اینجا تجویز طالق صحیح نیست؛ به این دلیل کاه حرجای
در بین نیست ،مبتنی بر اشتباه مبنایی است .مبنای ماده  3301مبتنای بار
قاعده نفی ضرر است ،نه قاعده نفی حرج ،تا آن آثار بار شود.
بخش سوم را که مفروض نگرفتهاند ،حداقل ا به نظر ما ا باید اصالی باه
عنوان اصل موضوعی معرفی میکردند .جریان قاعاده نفای حارج در حاوزه
عدمیات احکام است که از زمان مرحوم سید صاحب عروه (علیه الرحمه) در
فقه شیعه متداول شده و مسبوق به سابقه نبوده است .االن هم مخالفینی در
حوزههای علمیه دارد و برخی مراجع ،این جریان را نمیپذیرند.
به هر صورت عبارت ایشان استظهار در این دارد که بخش ساوم ،یعنای
اقتضای اصل عفاف در دفع خطر آلودهدامنی زن ،مایخواهاد کاال در اینجاا
بحث شود؛ ولی در اینجا اصل موضوعی این نیست؛ لذا ذیل آن فرمودند که:
تبیین این مطلب و اثبات آن میتواند گره بزرگی از حقاوق داخلای و رویاه
قضایی کشور باز کند.
اگر منظورتان از رفع گره دستگاه قضا این باشد که :اگر احراز حرج برای
زن شد ،دستگاه قضا طالق بدهد؛ ظاهرا چیزی نیست که مسبوق به ساابقه
نباشد .اگر مردی با همسرش ترک معاشرت خا

کند و همسرش بگوید باا

این وضعیت من به فساد اخالقی دچار میشوم ،این مسئله بالتردید مسابب
طالق است و محاکم هم حکم طالق دادهاند .اینطور نیست که امر مبهمای
باشد .اما اگر مراد این باشد که بدون جریان حرج ،یعنی صرف نظار از آنکاه
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زوجه در حرج قرار میگیرد یا نه ،اصل عفاف کارساز در طالق است ،ما ایان
راه را برای حل مسئله قبول نداریم و به نظر ما دلیلی برای اثبات آن نیست.
ذیل عنوان اثر اصل عفاف در طالق زوجاه غائاب ،فرمودیاد هرگااه زوج
غائب باشد و کسی نباشاد کاه نفقاه همسار وی را بپاردازد ،فقهاای عظاام
مشروعیت دخالت حاکم را برای طالق زن پذیرفتهاند.
در جواب باید گفت اطالق عبارت نیازمند به تصریح اسات؛ چاون وقتای
میفرمایید فقهای عظام پذیرفتهاند ،یعنی نظر فقهی واحدی در مسئله وجود
دارد؛ درحالیکه مستحضرید فقهایی مانند شیخ طوسی ،ابن ادریس و عالمه
می گویند ماهیت آن فسخ است و امر به اعتداد است و تربی هم کاار خاود
زن است« :ان تربصتک بنفسها اربعه سنین فعلیها ان تعتاد مان بعادها ثام
حلت لالزواج» .اصال بحث ،طالق نیست .اما از عبارت شما استظهار میشاود
که همه فقها میگویند این طالق قضایی است و بیاید طاالق بگیارد؛ و اگار
حاکم طالق ندهد ،گویی راه دیگری برای خالصی نیست .بعضیها گفتاهاناد
نه ،این مصداق فسخ است ،کار حاکم پس از احراز ،امر به اعتاداد اسات؛ ناه
چیزی بیشتر.
اما اینکه بیان کردید :اگر هیچ خبری از زنده یا مرده زوج غائاب نباشاد،
همسر او می تواند به حاکم مراجعه نماید ،حاکم از زمان مراجعاه زن ،چهاار
سال تعیین مینماید .ظاهرا ظاهر عبارت که عطر به فقهاا شاده ،یعنای در
فقه این است که باید از زمان مراجعه زن چهار سال تعیین شاود ،اگار ایان
نسبت به فقه باشد ،باید توجه کرد که در فقه تفصیل وجود دارد:
الر) بعضی معتقدند مبدأ تربی سنوات اربع از حین فقد غائب است ،نه
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از حین رفع االمر؛ مثال خانمی را تصور کنید که چهار سال اسات همسارش
نبوده ،االن تازه فهمیده است که باید به دادگاه مراجعه کند .االن که آماده،
دادگاه به او دستور دهد که از حاال به بعد چهار سال باید صبر کنید .خیلای
از فقها از جمله فقهای بزرگ این مسئله را قبول ندارناد و مایگویناد مبادأ
تربی از حین فقد است؛ ربطی به حین رفع االمر ندارد .لذا اگار خاانمی باه
دادسرا آمده و اعالم مفقودی شوهرش را کرده ،از نظر ایان فقهاا ،آن مبادأ
قابل محاسبه است و ضرورتی ندارد این مبدأ از حین رفع االمر الای الحااکم
باشد.
ب) بین قدمای فقها و متأخر و معاصرین آنها ،بعضی هم میگویند مبادأ
همان زمان رفع االمر الی الحاکم است .عالماه مجلسای مایفرمایناد« :و ان
تربصت هی بنفسها ،مئ سنه» ،صد سال هام خاودش صابر کارده ،باه درد
نمیخورد ،بلکه از تاریخی که به دادگاه آمد ،باید چهار سال بگذرد.
به طور خالصه در بحث غائب ،اگر مای خاواهیم آن را باه فقاه منتساب
کنیم ،هر دو را باید منتسب کنیم .یعنی در بحث تاربی ایان چهاار ساال،
یکسانگرایی وجود ندارد .اگر بخواهیم این امر را به قاانون منتساب کنایم،
باید خالف نظر آقای هدایتنیا را منتسب کنیم؛ یعنی ظاهر مااده  3201آن
است که مبدأ غیبت ،همان مبدأ تربی است.
ایشان فرمودند که :حاکم ،به تفریق حکم مینماید .تفریقای کاه ترجماه
بیان شیخ طوسی در النهای است ،به معنای طالق حااکم نیسات؛ بلکاه باه
معنای امر به اعتداد است .ایشان تصریح دارد که حاکم باید باه اعتاداد امار
کند که مالزم با طالق نیست.
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اما مطلب دیگری که به امام (رضاوان اهلل علیاه) انتسااب داده شاده ،در
مورد فتوای امام در باب موضوع دخالت قاعده نفی حرج اسات .روایااتی کاه
اینجا نقل شده دو دستهاند که اگر دقت کنید ،در آنها تفاوتی نیست .اینکاه
امام معصوم فرموده است اگر شوهری غائب شد و زنش میگوید من به آنچه
همانند من نیاز دارند ،نیاز دارم؛ «والاصبر علی ذلک» ،یا «و هی التصبر علی
ذلک» ،یعنی حاضر نیستم به بیشوهری صبر کنم ،در یک روایت با قیاد «و
هی التصبر علی ذلک» آمده ،در دسته دیگر بدون این قید .آنکه این قیاد را
ندارد ،یعنی در لسان دلیل ،بحث حرجی باودن موضاوع اخاذ نشاده ،آنکاه
«وهی التصبر» دارد ،یعنی حرجی بودن در لساان دلیال اخاذ شاده اسات.
روایتی که در آن «التصبر» هست ا که اگر حرجی هم باشد باید صبر کند و
حق طالق ندارد ا روایتی است که سندشً مخادوش اسات و قابال اساتناد
نیست .روایت دیگری که اطالق دارد ،سندش معتبر و تمام است؛ یعنای باه
فرض اینکه زنی ،شوهرش غائب شاده ،ولای مصاداق «و های التصابر علای
ذلک» نباشد ،یعنی در وضع زندگی ،برایش حرجی نباشد ،امام فرموده است
باید صبر کند .پس عنوان حرجی در اصل لسان دلیل در سند صحیح ،اخاذ
نشده تا ما اینگونه نتیجه بگیریم :چون در لسان دلیل اخاذ شاده ،بناابراین
اینجا انتقال به وضعیت حکم ثانوی و حرجی در آن نیست.
یک نکته را راجعبه مباحث مطرحشده در جلسه قبال یاادآور مایشاوم:
ایشان مطرح کردند :در صفحه  34در بررسی شقوق مسائله ،پااراگراف دوم:
گاهی علت عدم ایفای وظیفه همسری ،عجز یاا نااتوانی زوج اسات .در ایان
حالت فک به دلیل وجاود ناوعی اخاتالل جنسای ،قاادر باه ایفاای وظیفاه
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همسری نیست .اصاطالح اخاتالل جنسای باه نااتوانی در مقاربات موفاق و
رضایتبخش اشاره دارد .در ادامه فرمودناد :بارای معناا ،اصاطالح کژکااری
جنسی مناسب می دانیم که به نظر می رسد رابطه اختالل جنسی با کژکاری
جنسی ،عموم و خصو

مطلق است و جهتش این است که یکی از مصادیق

اختالل هویت جنسی ،کژکااری جنسای و انحاراف جنسای اسات؛ بناابراین
کژکاری در حقیقت قسیم انحراف جنسی است؛ بنابراین رابطاهشاان ،رابطاه
تساوی بین انحراف جنسی یا نابهه نجاری باا کژکااری ا کاه فارض شاده ا
نیست؛ ظاهرا رابطه عموم و خصو

است.

ناقد دوم :جناب آقای دکتر تقیزاده

1

بنده به یک یا دو نکته اشاره میکنم؛ ضمن اینکه اعتراف مایکانم کاار،
کار محققانه بسیار غنی و ارزشمندی است.
کلیت بحث را با عنوان انتخابشده ،سازگار ندیدم .عنوان بحث این است:
«کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده» اماا هار چاه در اینجاا مطالعاه
کردیم ،از حقوق خانواده آن طور که باید ،بحثی نشد .البته ممکان اسات در
جلسه قبل ،این اصل را تأیید کرده باشاید ،ولای در مباحاث شاما هار چاه
جستجو کردم که ببینم از نظر شما ایان اصال چاه تعریفای دارد کاه بقیاه
مطالب با آن سازگاری دارد یا نه ،به نتیجه نرسیدم.
درباااره حقااوق خااانواده هاایچ مطلباای ندیاادم .در توضاایح شاافاهی هاام

 .3استاد دانشگاه
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همینطور .هر چه بود بحث فقهی بود .به همین دلیل پیشنهاد میکنم ا اگر
مصلحت بدانید ا عنوان بحث را اصالح کنید و با نامی که بیشاتر باا محتاوا
سازگاری داشته باشد ،معرفی کنید؛ چراکه بحث ،بیشتر در مورد فقه خانواده
است تا حقوق خانواده.
البته ممکن است دوستان یا حضرتعالی این اشکال را وارد کنید که چاه
فرقی بین فقه خانواده و حقوق خانواده وجاود دارد؟ جاای بحاث آن اینجاا
نیست.
در اینجا اجماال عرض کنم که به نظرم از نسب اربعه ،بین حقوق خانواده
و فقه خانواده ،رابطه عموم و خصو

من وجه وجود دارد .البته دیدگاههاای

دیگری میتواند وجود داشته باشد که بنده با آنها خیلی موافق نیستم.
ماده  3321قانون مدنی مقرر می کند که زوجین در رابطاه باا یکادیگر،
مکلر به حسن معاشرت هستند .این بحث شما ،ارتباط مستقیم و تنگاتنگی
با همان بحث دارد .بحث نشوز بیارتباط با این بحث نیست؛ چاه در معناای
عام و چه در معنای خا  ،که مدنظر شما بوده اسات .بناابراین ایان بحاث
جایگاه حقوقی دارد؛ منتهی در سخنان شما ،کامال مغفول افتاده است.
درباره ماده  3321قانون مدنی که با این بحث ارتبااط دارد ،بایاد گفات:
وقتی از این ماده بحث میکنیم ،بعد از توضیح این ماده ،ضمانت اجرای ماده
مهم است؛ یعنی اگر زوجین به جای حسن معاشرت ،سوءمعاشرت داشاتند.
امتناع از برقراری رابطه جنسی ،از مصادیق بارز سوء معاشرت تلقی میشود.
شما جایگاه حقوقی بحث را روشن نکردید .چهار ماه یک بار از کجای قوانین
می تواند استنتاج شود؟ و با اصل حاکمیت اراده و ...چه سازگاری دارد؟ ایان
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موضوعات در مباحث شما کامال مغفول است.
اگر از تکلیر برقراری رابطه جنسی امتنااع شاود ،ایان از مصاادیق باارز
سوءمعاشرت است .در این صورت ،چاه ضامانت اجرایای وجاود دارد؟ مااده
 3321قانون مدنی از موادی است که مانند بقیه مقررات حقوق خاانواده ،از
داشتن ضمانت اجرای مؤثر و مستقیم بیبهره اسات .اینکاه بار سار زوج یاا
زوجه بدرفتار بزنند و او را خوشرفتار کنناد ،امکاانپاذیر نیسات .بناابراین
ناگزیر هستیم به سایر مصادیق ضمانت اجرا متوسل شاویم؛ یعنای ضامانت
اجراهای غیرمؤثر یا کماثر و غیرمستقیم.
اینجا بحث طالق می تواند موضاوعیت پیادا کناد؛ باه بحاث فساخ هام
اشارهای ندارد و جای این نکات را در بحث بسیار محققانه و خوب ا اما نه با
این عنوان ا خالی دیدم.

