
  ۱۳۹۹بهار و تابستان  / ۱۲/ شماره ششم / سال  ياسالم فقه و حقوق، قرآن  
۵۷  

  
  
  

 انزجار زوجه و وجوب طالق خلع
  ميکر قرآن  در

  *نيااهللا هدايتفرج   ___________________________________  

 دهكيچ
ه از كـ يمـرد رايـز؛ نـدارد ياخالقـ ايـ يحقـوق امديپ يو يشوهر برا يانزجار جنس

 ولي، دينما ارياخت يگريهمسر د ايرا طالق دهد  يو توانديم، همسرش منزجر باشد
خـود را از علقـه ، طالق خلع قياز طر توانديم ايآ، از شوهرش منزجر باشد ياگر زن
بـر  يفرضـ چيطالق خلع را در هـ هيامام يمشهور فقها؟ ريخ ايند كخالص  تيزوج

جـز صـبر و  ياچـاره طيشـرا نيـآنـان زن در ا عقيـدهبهو  داننـديشوهر واجب نمـ
سوره بقـره و  ۲۲۹ هيآ، آنان بر عدم وجوب خلع ليدل نيترمهمندارد.  يدارشتنيخو
موارد واجب  گونهنيا از فقها طالق را در يگروه، آن است. در مقابل رامونيپ اتيروا
 دهديرا معرض فساد قرار م يزن از شوهر و يانزجار جنس، يبعض عقيدهبه. اندنستهدا
 ي. بعضگردديواجب م، منحصر در طالق باشد، ركاز من يريشگيراه پ كهدرصورتيو 
زن از  يانـد. انزجـار جنسـدادهفتوا  حرج به وجوب طالق بر شوهر يبا ادله نف گريد

 يو اگـر راه تخّلصـ گـردديم يروح يشارهاو ف يجنس يهاتيشوهر باعث محروم
  همسرش را رها سازد. شوديبر شوهر واجب م، زن جز طالق نباشد يبرا

وجوب طالق  هينظر، عدم وجوب طالق هيضمن نقد ادله نظر وشدكيم حاضرنوشتار 
  .كندرا اثبات  رانهيشگيپ

  حرج. ينف، ركاز من ينه، طالق خلع، ييطالق قضا، انزجار زوجه: يدیلک واژگان
                                                   

ــ * ــگاه فرهنــگ و انديدانش ــه اســالميار پژوهش ــوق اســالمی يش ــن فقــه و حق ــو انجم  و عض
)hedayat47@gmail.com.( 
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  مقدمه
 يآن اختالفـ درمـوردن مطلب مسـَلم و يشوهر است. ا دستبهطالق ، يفقه ازنظر

حق  يمستند فقه ،)۱۱ص، ۱۳۸۶، يصانع( دارندمي اظهار ي. بر خالف آنچه بعضنيست
د يشـه( ضـعف سـند دليلست تا بـهين» خذ بالّساقأد من يالّطالق ب«ت يروا فقططالق مرد 

از  ياتيـنـار گذاشـته شـود. آك ،)۳۳۴ص، ۴ج، ۱۴۰۸، يثميه/ ۱۵ص، ۹ج، ۱۴۱۳، يثان
، )۲۳۱: بقـره( »النِّساَء َطلَّْقُتُم ِإذا«چـون  يراتيتعب ؛م بر حق طالق مرد داللت دارديركقرآن 

ن حـق ّيمب يهمگ )۲۳۰: بقره( »َطلََّقها«و  )۵: ميتحر( »َطلََّقُكّن«، )۲۳۷: بقره( »َطلَّْقُتُموُهنَّ ِإْن«
ت معتبـر يـ. در رواحق طـالق زوجـه هسـت يز درباره نفين ياتيطالق زوج است. روا

ق شرط ضمن عقد نامشروع ياز طرض حق طالق به زن يتفو باقراز امام  سيقبنمحمد
ده و يمهر خود را به مرد بخشـ، احكدر ضمن عقد ن يزن، تين روايشد. مطابق ا دانسته

نََّة َخاَلَفِت«: فرمود امام؛ باشد او دستبه طالق و جماع بود ردهك شرط در مقابل  َو السـُّ
 آن شايستگي كه شددار عهده را حّقي و كرده مخالفتسّنت  با : زنِبَأْهِله َلْيَسْت َحّقًا ُولَِّيْت

زن  ينـد بـراكمـي ثابت يروشنت بهين روايا .)۳۷۰ص، ۷ج، ۱۳۶۴، يطوس(» ندارد را
ه اگـر او كـشوهر در طـالق آن اسـت  يارداريجه اختيع نشده است. نتيحق طالق تشر

ار يـقصد و اخت زيرا؛ كندرا مجبور  يتواند وينم يسك، نخواهد همسرش را طالق دهد
، حّلـي محقـق( ا مجبور نادرست اسـتيره كط صحت طالق بوده و طالق ميشرا جزء

  .)۳۲۷ص، ۲ج، تا][بي ،ينيخم /۱۱ص، ۳۲ج، ۱۳۶۶، ينجف /۱۲ص، ۳ج، ۱۴۰۸
مـوارد شـوهر  يدارد و در برخ ياستثنائات ير عمومات فقهيحق طالق مرد مانند سا

 يتـيوال، شـوهر بـه طـالق ار دادگـاه در الـزامياخت يشود. مبنامي به آن ملزم و مجبور
نـدارد و در همـه ابـواب اختصـاص ن مطلب به طالق يم بر ممتنع دارد. اكه حاكاست 

، ۶ج، ۱۴۱۵، يانصـار /۲۳۹ص، ۲ج، ۱۴۱۰، حّلـي سيـادرابـن( ان دارديـمعامالت جر
 ينفـ، م بـه طـالقكـمداخله دادگاه و ح يمبنا .)۳۷۱ص، ۷ج، ۱۳۷۷، خويي /۲۱۷ص

هـا در اصـطالح بـه طـالق طالق دسـتازايـناست.  ياسالمعت يا حرج در شريضرر 
ر شـده كـذ يمتعـدد يهاسبب ييطالق قضا يشود. براير ميتعب ييا طالق قضايم كحا

 ينـاتوان، شـوهر يا اعسـار مـاليـعجـز ، نشوز شوهر، الء زوجهيا ايمانند ظهار ؛ است
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و  ييطـالق قضـان امـور در يـر ايتـأث يه بررسـكزوج بودن ثراألمفقودو  شوهر يجنس
ت يسـببپـيش رو، ق در نوشـتار يـتحق مسـئلهست. ينحاضر ط آن موضوع نوشتار يشرا

معلـوم شـود زن از شـوهر  كهدرصـورتياست. » طالق خلع«در » انزجار زن از شوهر«
ا يـد يـشوهر را به طـالق ملـزم نما، تواند به درخواست زنيا دادگاه ميآ، منزجر است

ه منشـأ آن سـوء كن است يدر ا يير اسباب طالق قضايااز س يز انزجار جنسيتما؟ ريخ
 يمنشـأ آن فـرد ، بلكـهستين يف همسريوظا يفايدر ا يو يا ناتوانيمعاشرت شوهر 

ه كـاز شـوهرش  يفردكامًال  دليلبهزن  گريدعبارتبه ؛است يشناختا رواني يو نفسان
  .باشدميمنزجر  ،دارد يرفتار متعارف

 سـّنت تـاب وكآن در درباره  ينّص، مزبور مسئلهبه  يابتال يت و فراوانياهم رغمبه
ن يدرباره ا يآن متفاوت است. قانون مدن دربارهعظام  يفقها يآرا دليلهمينبهو  نيست
فقهـا بـه اطـالق حـق طـالق  يبعض، طين شرايندارد. در ا يمكخاص ح طوربه مسئله

م خانواده كقضات محا ياند. بعضندانستهم را مجاز كو دخالت حا اندردهكشوهر استناد 
بـه  بـارهنيدرا يبعضـ كه، درحالينندكيم ياز الزام زوج به طالق خوددار دليلهمينبه

از  يو به اسـتناد ادلـه وجـوب نهـ اندجسته كتمس يفقه اسالم يلكعمومات و قواعد 
محـل بحـث  مسـئلهانـد. نظـر داده ييت طالق قضـايبه مشروع ،حرج يا ادله نفير كمن

 ،طالق يم براكدخالت حا سوازيك ؛دارد ياديت زيز اهميحقوق ن يشناسجامعه ازمنظر
 يت و نفـيـزوج يم به بقـاكح ديگرازسوي؛ منجر شودتواند ميش آمار طالق يبه افزا

انـًا خشـونت بـر همسـر در يو اح يين است بـه روابـط فرازناشـوكزن مم يطالق برا
  نجامد.يخانواده ب
تحـت ، زن از شـوهر يجنس يزاريه بكآن است حاضر در پژوهش  هنويسنده يفرض

ا ظـّن بـه يـحرج  باعثزن از شوهر  يبيزارند. اگر كيطالق خلع را واجب م يطيشرا
ص داده شـود و راه يالعالج تشـخا صـعبيـرقابل عـالج يفساد باشد و عارضه مزبور غ

شـود و يشوهر به طـالق ملـزم م ،مكبا دخالت حا، جز طالق نباشد يو يبرا يتخلص
رد. كـدادگاه رأسًا به طالق زن اقـدام خواهـد ، ندكن نكيدادگاه تم يبه رأ كهدرصورتي

اسـت و مباحـث نوشـتار در سـه قســمت  يو حقــوق يفقهـحاضـر، ق يـرد تحقيكـرو
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گردد. پس يح ميآن تشر يهاو گونه ينخست مفهوم انزجار جنس: گردديم يسازمانده
 يفقه اسـالم ازمنظر يير آن در طالق قضايتأث، يشناختروان ي ـستيز يشناساز موضوع

ران و يـا ياسـالم يجمهـور يدر حقوق داخل مسئلهم كح، تيدرنهاو  شودمي يبررس
  خواهد شد. يبررس ييه قضاّيرو

  و طالق خلع ي. مفهوم انزجار جنس۱
 روازايـن ؛اسـت ينونكپژوهش  يديلكدو اصطالح » طالق خلع«و » يانزجار جنس«

  رد.كم يح خواهين دو اصطالح را تشريمفهوم ا، در بخش نخست نوشتار

  )Sexual Aversion( ي. انزجار جنس۱ـ۱

، ۲ج، ۱۴۰۷، يجـوهر( و طرد اسـت ينه، منع معنايبه» زجر«مصدر » انزجار«واژه 
، نفـرت يادر معنـ يلمـه در فارسـكن يـا .)۳۷۸ص، ۱۴۱۲، يراغب اصـفهان /۶۶۸ص

 نظربـه .)۳۵۴۵ص، ۳ج، ۱۳۸۸، دهخـدا( روديار مـكـهبـ يرغبتـيو ب يليميب، راهتك
بهتـر اسـت در  ؛ بنابراينباشد يرغبتيو ب يليميا بيراهت كدتر از يرسد انزجار شديم

اسـت.  يقوه جنس ،ب مزبوركيدر تر» جنس«ترجمه شود. منظور از » يزاريب«به  يفارس
بـه » جـنس«ند. واژه اقائل زيتما )Gender(ت يو جنس )Sex(ان جنس يشناسان مجامعه

 ,Oxford( ر و مؤنث اشـاره داردكانسان به مذ كيولوژيبا ي يشناختستيز يبندميتقس

1386, p.698(ناظر و  داردجنس اشاره  يكيولوژيزيرفيغ ابعادبه » تيجنس« كه، درحالي
و انتظـار دارد  نـدكيمـ نيـيرا تعآنهـا  ه جامعهكاست  يو روان يشخص يهايژگيو هب
  نند.كن چگونه رفتار ّيمع يهاتيزن و مرد در موقع ـ مثًال ـ

ن يـاسـت. ا) Sexual Dysfunction( يرد جنسـكـاختالل عمل ينوع يانزجار جنس
 اشاره دارد ينش جنسكا واي يدهفرد در پاسخ يرعاديا رفتار غي ياصطالح به نابهنجار

)Halgin and Susan Krauss Whitbourne, 2014, p.228(. ر يـن تعبيترد مناسـبيشـا
 شـوديده ميـها دترجمـه يه در بعضـكباشد » يجنس ياركژك«اصطالح  ان معنيا يبرا
ن يـز دارد. ايچهار مرحله متمـا ،انسان يپاسخ جنس .)۳۶ص، ۲ج، ۱۳۹۱، يدمحمديس(
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 لـذت اوج، يجسـمان يختگيبرانگ، يشهوان لياز م اندب عبارتيترتمراحل چهارگانه به
ا يـ ياركـژكاصـطالح  .)۲۷۷ص، ۲ج، ۱۳۸۹، و همكاران كسادو( ينيفرونشو  يجنس

اشـاره انسـان  ياز مراحل چهارگانه پاسخ جنس يكياختالل در بودن به  ياختالل جنس
 يندارند. برخـ يليا اساسًا ميدارند  يمك يل جنسيم، ياركژكبه  مبتال افراد ي. بعضدارد

شـوند. يختـه نميبرانگ يلك طوربها ير دارند يتأخ يجسمان يختگيگر در مرحله برانگيد
  نند.كرگاسم را تجربه ستند مرحله ايقادر ن برخي نيز

د يـانسـان با يل جنسياست. م يل جنسيمرحله م يهااز اختالل يكي يانزجار جنس
 يا سـردمزاجيـ يليميبه ب مبتال فرد، متر باشدكاگر از حّد متعارف  ولي، متعارف باشد

 نـدارد يت جنسـيـبـه فعال يل چنـدانيـتما ،ا مـرديـن حالـت زن يـاست. در ا يجنس
)Halgin and Susan Krauss Whitbourne, 2014, p.231(ت يـه فعالكـنياعـم از ا ؛

 نـدارد ليـتما گـريد حاضـر درحـال و داشـته تيجـذاب فـرد يبـرا گذشـته در يجنس
ن عارضـه را بـا خـود يا ،يت جنسيبلوغ و زمان آغاز فعال ياز همان ابتدا اي) يتسابكا(

 يا انزجـار جنسـي يبيزار، يجنس يليميشرفته بيت حاّد و پيوضع .)يمئدا( داشته است
زان يـگر ،بـا همسـر ياز تمـاس تناسـل يجنس يبيزارا ي يليميبه ب است. شخص مبتال

 يپردازاليـعالقـه نشـان دهـد و از خ يجنس مسائلن است به كمم يسكن ياست. چن
 ين عارضه علـل متعـدديا يندارد. برا ياعالقه يبه رابطه جنس يول، لذت ببرد يجنس

سـوء « ،»يجنسـ مسـائل درمـورد نيوالـد يمنفـ دًايشـد يهـانگرش«: ر شده استكذ
 يجنسـ تجـاوز ماننـد يجنس بيآس سابقه«، »يآزاركودكو  كيودكدر  ياستفاده جنس

 يارابطــه در همســروســيله به مــداوم يجنســ فشــار ردنكــوارد« ،»محــارم بــا زنــا ايــ
ــدت ــهو يســردرگم« ،»درازم ــردان در يجنســ تي ــ( و...» م ، ۲ج، ۱۳۹۱، يدمحمديس

ن يـا، شـتر در زنـان بـروز و ظهـور دارديب يجنس يبيزاره علل كنيبه ا باتوجه .)۴۲ص
  دارد. يشتريب يعارضه در زنان فراوان

 يا جزئـيـ يلكن است كانزجار مم ؛دارد يمختلف يهاگونه يجنس يبيزارا يانزجار 
، عالقه و از همه آنهـا منزجـر باشـديب يجنس يهاكانواع محر همهبه  يسكباشد. اگر 

انـواع ارتبـاط  يبه بعضـ يسك يبيزارا ي يليمياگر ب ولي، است يلكا يعام  يانزجار و
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 Halgin( است يو جزئ يا مورديخاص  يانزجار و، دخول محدود باشد مانند يجنس

and Susan Krauss Whitbourne, 2014, p.231(. ن اسـت زن كـمم ريت اخيدر وضع
بـا  يكـياز نزد يول، ت لذت ببردين وضعيآغوش شود و از ابا همسر خود هم يا مردي
 يتيا موقعير ين است فراگكانزجار مم ديگر؛ ازسويا از آن منزجر استيراه دارد كا يو

 يول، ابديبه نعوظ دست ن يبا و، راهت از همسر خودك دليلبه ين است مردكباشد. مم
انزجـار  صـورتدراين؛ نش نشـان دهـدكـگر وايد يجنس يهاكدر قبال محر يبدن و

ختـه يبرانگ يادهندهپاسـخ گونـهنسبت بـه هر ياگر فرداما ، است يتيموقع يو يجنس
دارد  يكولوژيو ب يستير معموًال منشأ زي. اختالل فراگباشدمير يفراگ ياختالل و، نشود

 عوامـل دخالت فرد و يسالمت جسم دهندهاختالل نشانبودن يتيموقع، و در مقابل آن
  .استنفر  دو يجنس در رابطه يروان

ماننـد  ؛شـوديافـت مي يتير و مـوقعيـاز اخـتالل فراگ ييهاات نشانهيروا يدر بعض
  :ه فرمودك صادقاز امام  ينانكال اِحصّبياب تيروا

با  يهرگاه مردَنْفَسُه ...:  يَعاِلَج َحتَّي َسَنًة ُأجَِّل النَِّساِءَعَلي َلايْقِدُر ُهَو َو اْلَمْرَأَة الرَُّجُل َتَزوََّج ِإَذا
دهند تا خـود يسال مهلت م يكبه او ، ستيبر زنان توانا ن كهدرحالي ،ندكازدواج  يزن

  .)۲۴۹ص، ۳ج، ۱۳۹۰، يطوس( ديرا معالجه نما
 يزنـ چيهـ بـر نيه عنـكت استفاده شده است ين روايدر ا» النَِّساِءيَعَل ْقِدُريَلا«ر ياز تعب

، ۱۴۲۴، يرازيارم شـكم( ستين نيعن ،نباشد قادر خود زوجه بر فقط اگر و ستين قادر
  .)۱۳۸ص، ۵ج

  . طالق خلع۱ـ۲

، ۱۴۱۰، يجـوهر( فـشكا يمانند درآوردن لباس ؛ ندن استك معنايبهَخلع در لغت 
ـــب اصـــفهان /۳۲۲ص، ۴ج، ۱۴۱۶، يحـــيطر /۱۲۰۵ص، ۳ج  .)۲۹۳ص، ۱۴۱۲، يراغ
منزله م زن و شوهر را بهيركه قرآن كن باب است ين واژه درباره طالق از ايا يريگكاربه

آن هماننـد ، شوديم يطالق جار يوقت بنابراين؛ )۱۸۷: بقره( دانسته استيکديگر لباس 
 .)۳۴۲ص، ۴ج، ۱۳۸۷، يطوسـ( انـده زن و شوهر لباس را از تن خـود درآوردهكاست 

د يـق طـالق خلـع ازالـه«: اندف طالق خلع نوشتهيفقها در تعر، يلغو ايمتناسب با معن
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، ۱۴۰۴، ينجفـ( »از شـوهر يراهـت وكزوجـه و  يازسو ياهياح است در مقابل فدكن
 مـاّده در ،ردهكـف يـتعر يژگـين ويز طالق خلع را بـا همـين يقانون مدن .)۲ص، ۳۳ج

 ،كه از شوهر خود دارد يواسطه كراهتزن بهطالق خلع آن است كه «: آورده است ۱۱۴۶
 يژگـيطالق خلع بـا دو و نيبنابرا ؛»... طالق بگيرد ،دهديكه به شوهر م يدر مقابل مال

ه درلغت بـه يه زن به شوهر. فديفد ؛ دوم،راهت زن از شوهركنخست، : شوديشناخته م
، ۹ج، ۱۴۰۲، يمصـطفو( رديـگيقـرار م يگـريز ديـه عـوض چكـشود يگفته م يزيچ

ه يـز فديـشـود نيپرداخـت م يا زنـدانير ياس يه بابت آزادك يبه پول رو؛ ازاين)۳۹ص
خـود از  ييرهـا يآنچه زن برا نيهمچن .)۴۶۵ص، ۲ج، تا][بي ،يوميف يمقر( نديگويم

م يخـواهاسـاس برهمين ؛ا عوض گفته شـده اسـتيه يفد پردازد،ميت به شوهر يزوج
  معناست.نيهمسوره بقره به ۲۲۹ه يدر آ» افتداء«گفت واژه 

  زوجه در طالق خلع ير انزجار جنسيتأث يفقه ي. بررس۲
نخست  بارههست. دراينمتفاوت  نظردو  يمورد بررس مسئلهدرباره  يدر فقه اسالم
 يت انزجار جنسـيسبب را دربارهعظام  ياز فقها يگروه نظرو سپس  ينظر مشهور فقه

  مطرح خواهيم كرد. زن در طالق خلع

  ه عدم وجوب طالق خلعي. نظر۲ـ۱

، حّلـي محقـق: ر.ك( انـدبر زوج واجب ندانسـته يچ حالتيدر هخلع را  فقهابرخي 
، ۹ج، ۱۴۱۳، يد ثــانيشــه /۳۶۴ص، ۳ج، ۱۴۰۴، ي حّلــيســيور /۴۰ص، ۳ج، ۱۴۰۸

ــا /۴۱۱ص ــائر ييطباطب  /۵۵۵ص، ۲۵ج، ۱۴۰۵، يبحرانــ /۳۶۱ص، ۱۲ج، ۱۴۱۸، يح
مشـهور  نظـره عدم وجوب خلع كاند ردهكح يتصر يبعض .)۴۵ص، ۳۳ج، ۱۳۶۶، ينجف

لحـاظ هراهـت بـكان انـواع يـه مين نظريا .)۳۸۳ص، ۷ج، ۱۴۱۳، حّلي عالمه( فقهاست
ا رّد درخواسـت يـرش يزوج را در پـذ درهرحالست و يقائل ن يشدت و ضعف تفاوت

ح يبا تصـربرخي  .)۴۰ص، ۳ج، ۱۴۰۸، حّلي محقق( داندمي ريبر طالق مخ يزوجه مبن
 يبعضـو  )۵۸۶ص، ۴ج، ۱۳۵۵، يخوانسار( خلع را بر شوهر مستحب، به عدم وجوب
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  .)۴۵ص، ۳۳ج، ۱۳۶۶، ينجف( اندردهك يز در فرض مورد بحث نفياستحباب آن را ن
ات يـسـوره بقـره و روا ۲۲۹ه يـآ، ه عدم وجوب خلع بر شوهريل نظرين دلتريمهم

 عالمه( اندردهكز به برائت ذّمه شوهر از وجوب خلع استدالل ينبرخي رامون آن است. يپ
ــي ــز ر.ك /۳۸۳ص، ۷ج، ۱۴۱۳، حّل ــه: ني ــانيش ــا /۴۱۱ص، ۹ج، ۱۴۱۳، يد ث  ييطباطب
 يژه مـوارديـوآن اربرد كـ بوده،ه يبرائت از اصول عمل .)۳۶۱ص، ۱۲ج، ۱۴۱۸، يحائر

، محـل بحـث مسـئله درمـورداگر  اساسبراين ؛در دست نباشد يل اجتهاديه دلكاست 
رسـد. ينوبت به اصـل برائـت نم، ا عدم وجوب خلع در دست باشديبر وجوب  يليدل

ت انزجـار يادله وجوب طالق خلـع بـر شـوهر در وضـع، خود يجا درحاضر نوشتار 
  رد.كخواهد  يابيو ارز يزوجه را بررس

  ه عدم وجوب خلعينظر ي. ادله قرآن۲ـ۱ـ۱
سوره بقره است. در  ۲۲۹ه يآ، وجوب طالق بر شوهر يل مشهور در نفين دلتريمهم

  :آمده است گونهاينه ياز آ يقسمت
ْفـُتْم َأالَّ َو الَيِحلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِممَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئًا ِإالَّ َأْن َيخافا َأالَّ ُيقيما ُحُدوَد اللَِّه َفِإْن ِخ ...

َلْيِهما فيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفال َتْعَتُدوها َو َمْن َيَتَعدَّ ُحـُدوَد ُيقيما ُحُدوَد اللَِّه َفالُجناَح َع
پـس ، ايـداز آنچـه بـه آنهـا داده يشما حالل نيست چيز يبرا :اللَِّه َفُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن

را برپا ندارند. اگر بترسيد كـه حـدود  يمگر اينكه دو همسر بترسند حدود اله، بگيريد
و طـالق [ بپـردازد يفديه و عوض، آنها نيست كه زن يبرا يمانع، را رعايت نكنند ياله

و هـركس از آن تجـاوز  !تجاوز نكنيد، از آن؛ است ياله ياينها حدود و مرزها ]بگيرد
  .ستمگر است، كند

 .)۴۴۴ص، ۶ج، يزفخـر را /۷۵ص، ۱ج، ۱۳۶۳، يقمـ( ه درباره طالق خلع استيآ
 يابـبنعبـداهللالـه دختـر يو همسر او جم سيقبنثابتدرباره  »ِإلَّا َأْن َيخافا«: اندنوشته برخي

 ؛را دوسـت نداشـت يو لـهيجم يول ،همسرش را دوست داشت ثابتنازل شده است. 
و  !يآر: زن گفـت؟ يگردانيبرم يا باغش را به ويآ: گفت لهيجمبه  پس رسول خدا

 يوبه را  ثابتباغ  لهيجمپس  ؛فقط باغش را !نه: فرمود امبريدهم. پيهم م ش از آنيب
پـس  !ر و آزادش بگـذاريبگ ،آنچه را به تو داد: فرمود ثابتبه  گرداند و رسول خدابر
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 ه در اسـالم رخ دادكـبـود  يطالق خلعـنخستين ن يادليل همينبه ؛ردكن يز چنين ثابت
ا بذل در طالق خلع يه يز فدين» فيَما اْفَتَدْت ِبِه«مقصود از  .)۵۷۷ص، ۲ج، ۱۳۷۲، يطبرس(

، ياشـيع( ق داده شـديـن جمله بر بـذل تطبيا صادقاز امام  ريبصيابت ياست. در روا
خـوف «مقصـود از ، انـدردهكمفسران اشاره برخي ه كگونه همان .)۱۱۷ص، ۱ج، ۱۳۸۰

ن يجـاد شـود زوجـيا يقـو ه گمـانكـه مزبـور آن اسـت يدر آ» يعدم اقامه حدود اله
 كرا تـر يا واجبي شوندب حرام كه مرتكنيمثل ا؛ نندكت يرا رعا يتوانند حدود الهينم

، آن را به نشوز يه وكنقل شده است  عباسابناز  .)۵۷۸ص، ۲ج، ۱۳۷۲، يطبرس( كنند
ست قسمت ينشكي  بنابراين؛ )همان( رده استكر يو نفرت زن از شوهر تفس يبداخالق

  سوره بقره درباره طالق خلع است. ۲۲۹ه ياز آ مورد نظر
 برخـياسـت. » الُجناح«ر يتعب بر، عدم وجوب طالق مذكور درمورده ياستدالل به آ

ش از يرفع حرمت طالق است و بـر بـ ،شود هدف از آنير معلوم مين تعبياز ا اندگفته
، ۹ج، ۱۴۱۳ ،يد ثـانيشـه(باشـد ميه مشعر بر عدم رجحان طالق كبل، ندارد ين داللتيا

  .)۴۵ص، ۳۳ج، ۱۳۶۶، ينجف /۴۱۱ص
وجـوب  يبر نفـ »الُجناَح«ف است و جمله يه مشهور ضعينظر يه براياستدالل به آ

منصـرف از  ،ن جمله ناظر به جواز اسـترداد مهـر از مختلعـه بـودهيا زيرا؛ داللت ندارد
مورد بحـث ه يه آكتوجه شود بايد ن مطلب ين اييتب يا اباحه طالق است. برايوجوب 

  :سه بخش دارد
از آنچـه بـه  يشما حالل نيست چيـز يبرا :َو الَيِحلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِممَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئًاـ 

  .پس بگيريد، ايدآنها داده
  را برپا ندارند. يمگر اينكه دو همسر بترسند حدود اله :ِإالَّ َأْن َيخافا َأالَّ ُيقيما ُحُدوَد اللَِّهـ 
را  ياگر بترسيد كه حدود اله :َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيقيما ُحُدوَد اللَِّه َفالُجناَح َعَلْيِهما فيَما اْفَتَدْت ِبِهـ 

ــد ــت نكنن ــانع، رعاي ــرا يم ــه زن يب ــت ك ــا نيس ــ، آنه ــه و عوض ــردازد يفدي  بپ
  .]بگيرد طالق و[

ع بـر جمـالت شده و فـرآغاز ع يبخش سوم با فاء تفر، شوديمديده ه ك گونههمان
و إمنا اإلباحة ألخذ «: ه از زوجه استيافت فديجواز در» الجناح«مقصود از  ؛ درنتيجهاست
 يچ ارتبـاطين جمله هيا اساسبراين؛ )۱۹۵ص، ۲ج، ۱۴۰۵، ين راونديالدقطب( »الفدية
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ه مورد بحث بر عـدم وجـوب طـالق خلـع يا عدم وجوب طالق ندارد و آيبا وجوب 
  ندارد. يداللت

 ه عدم وجوب خلعينظر ييادله روا .۲ـ۱ـ۲

: ر.ك( سـوره بقـره وارد شـد ۲۲۹ه يـو آمحل بحث  مسئلهدرباره  يات متعدديروا
ه در كـ صـادقامـام  از يحلبـاز  حّمـادروايـت  ؛ ازجمله)۱۳۹ص، ۶ج، ۱۳۶۳، ينيلك

  :آمده استگونه ايناز آن بخشي 
دهم و يانجـام نمـسوگندت را : شوهرش بگويده بزن مگر اينكه  ،خلع صحيح نيست

و  سازم تا غسل بر من واجب شـوديبا تو خود را جنب نم، كنمينم اطاعت فرمانت را
ات خانـهه ذن تو هركس را بخواهم باو بدون  آورميرا م يدر رختخواب تو مرد ديگر

و چـون زن چنـين  كردنـديكمتر از اين كلمـات او را رهـا مه ب مردم قبًال .دهميراه م
، صـدوق( بر مرد حالل است هرچه از او بگيـرد و او را رهـا كنـد، را بگويد يسخنان
  1.)۵۲۳ص، ۳ج، ۱۴۰۴

 انـدردهكاثبات عدم وجوب خلع بر شوهر اسـتدالل  يبرا تيروااين فقها به برخي 
م طالق اسـت يموهم تحر» جناح«: اندنوشته يبعض .)۴۵ص، ۳۳ج، ۱۳۶۶، ينجفر.ك: (

، يد ثـانيشهر.ك: ( ندارد يش از آن داللتيدارد و بر بيبرمم طالق را يو رفع جناح تحر
  .)۴۱۱ص، ۹ج، ۱۴۱۳

 پيشـينه يـآهمچـون را يز؛ مشهور داللت ندارد يآن بر مدعا مانندت مزبور و يروا
 ان معنيند. ااا اباحه طالقيمنصرف از وجوب  ،ناظر به جواز استرداد مهر از مختلعه بوده

 صادقاز امام  مسلمبنمحمدان شده است. يب يشتريبگر با وضوح يات ديروا برخيدر 
مرا طالق بده و من آنچـه را از تـو : ديگويه به شوهرش مكپرسد مي يادرباره مختلعه

  :در پاسخ فرمود گردانم. اماميبازم ،امگرفته

                                                   
َواْلُمْخَتِلَعُة َلاَيِحلُّ ُخْلُعَها َحتَّى َتُقوَل ِلَزْوِجَها َواللَِّه َلا ُأِبرُّ َلَك َقَسمًا َو  َقاَل ... َعْبِداللَِّهِفي ِرَواَيِة َحمَّاٍد َعِن اْلَحَلِبيِّ َعْن َأِبي« .١

وَن  َئنََّلاُأِطيُع َلَك َأْمرًا َو َلاَأْغَتِسُل َلَك ِمْن َجَناَبٍة َو َلُأوِط ِفَراَشَك َو َلُأوِذَننَّ َعَلْيَك ِبَغْيِر ِإْذِنَك َو َقْد َكاَن النَّاُس ِعْنَدُه ُيَرخِّصـُ
 .»... ِفيَما ُدوَن َهَذا َفِإَذا َقاَلِت اْلَمْرَأُة َذِلَك ِلَزْوِجَها َحلَّ َلُه َما َأَخَذ ِمْنَها
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خدا ه ب: ديه زن بگوكنيمگر ا ،را بازستاند يزيه از مهر چكنيست ايشوهر حالل ن يبرا
 ،كه فالن عمل را انجام ده ياگر مرا سوگند ده ييعن  ـ دت را ترتيب اثر ندهمسوگن من

را بـه منزلـت راه  يگـريبدون اجازه تـو د، نمكيرا اطاعت نمو فرمان تـ  نخواهم كرد
بـدون ، نـدكن يپس اگر چن؛ قرار خواهم داد يگريار ديو بسترت را در اخت دخواهم دا

 رده اسـتكـافـت يشوهر آنچـه را از زن در يبراحالل است ، ديه آن را اعالم نماكنيا
  1.)۱۴۰ص، ۶ج، ۱۳۶۳، ينيلك(

ر.ك: ( نقـل شـده اسـت صادقاز امام  مهرانبنسماعةت يمطلب در رواهمانند اين 
ــروا .)۳۱۶ص، ۳ج، ۱۳۹۰، يطوســ ــه اي ــاظر ب ــات ن ــب متعددي ــدن مطل ــاب ن در  يو ب
  .)۲۷۹ص، ۲۲ج، ۱۴۱۴، يحّر عامل( افته استين اختصاص بدا الشيعهوسائل
از  يل قابـل اعتمـاديـدل ،شهرت رغمبهقول به عدم وجوب طالق خلع  بيترتنيبد
  ات ندارد.يم و روايركقرآن 

  ه وجوب طالق خلعي. نظر۲ـ۲

ه يـن نظريـاند. ازن از شوهر واجـب شـمرده يبيزار درصورتطالق را  فقهابرخي 
محـل بحـث  مسئلهخ درباره يان شيمطرح شده است. ب يطوسخ يشوسيله بهبار نينخست

  :استگونه اين
نم كـنمي من از تو اطاعت، يد اگر مرا طالق ندهيه زوجه به شوهرش بگوكدرصورتي

ه تو خوش كنم كمي آماده يسك يرد و بسترت را براكنخواهم  يتو غسل جنابت يو برا
در  يه وكـببـرد  يا از حال او پـيد ين سخن را از زوجه شنيپس هرگاه زوج ا؛ يندار
ه كـواجـب اسـت بـر او ، اورده باشـديولو بر زبان ن، ندكمي تين امور معصياز ا يكي

  .)۵۲۹ص، ۱۴۰۰، يطوس( را طالق دهد يد و ويزوجه را َخلع نما
، ۱۴۰۳، يابوصـالح حلبـ( انـدردهكار يـرا اخت نظر نيهم از فقها يقابل توجهجمع 

قطـب  /۳۳۱ص، ۱۴۰۸، يحمـزه طوسـابـن /۳۷۴ص، ۱۴۱۷، يزهره حلبـابن /۳۰۷ص
                                                   

َقاَل: َلاَيِحلُّ َلُه َأْن َيْأُخَذ ِمْنَها َشْيئًا َحتَّـى  َعْبِداللَِّهُعَمْيٍر َعْن َحمَّاٍد َعِن اْلَحَلِبيِّ َعْن َأِبيْبِن َأِبيإِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعِن بنَعِليُّ« .١
ُأوِطَئنَّ ِفَراَشَك َغْيَرَك َفِإَذا َفَعَلْت َذِلَك ِمْن َغْيِر َتُقوَل َواللَِّه َلاُأِبرُّ َلَك َقَسمًا َو َلاُأِطيعُ َلَك َأْمرًا َو َآلَذَننَّ ِفي َبْيِتكَ ِبَغْيِر ِإْذِنَك َو َل

 .» َو َكاَن َخاِطبًا ِمَن اْلُخطَّاِبَأْن َيْعَلَمَها َحلَّ َلُه َما َأَخَذ ِمْنَها َو َكاَنْت َتْطِليَقًة ِبَغْيِر َطَلاٍق َيْتَبُعَها َفَكاَنْت َباِئنًا ِبَذِلَك
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بـر وجـوب خلـع را  يخ مبنيدگاه شيفقها د برخي .)۱۹۴ـ۱۹۳ص، ۲ج، ۱۴۰۵، يراوند
 يلغـو ياا معنـي) ۳۸۳ص، ۷ج، ۱۴۱۳، حّلي عالمه( و آن را به استحباب دانندميد يبع

ن يـا .)۵۵۵ص، ۲۵ج، ۱۴۱۵، يبحرانـ( انـدردهكت حمل يثبوت و مشروع يعنيوجوب 
خ همان يظاهرًا مقصود ش، دشويه اشاره مك يرسد و به شرحيم نظربهه نادرست يتوج
  وجوب است. ياصطالح يامعن

  :اندو نوشته اندردهكد كيه تأين نظريبر هم سّنت دانشمندان اهل يبعض
زن  ياز ادامـه زنـدگ يد و فرد ناراضـيگرا يرگيان زن و شوهر به تيهرگاه معاشرت م

خـود  ييتواند موضوع خلـع و رهـايزن م، باشد و مرد از طالق دادنش ممانعت ورزد
عقـد ، رفتيند. اگـر مـرد پـذكشتر مطرح يا بيمتر ك، شان گرفتهيرا در مقابل آنچه از ا

خلـع را  يشـوهر تقاضـا كهدرصـورتيامـا  ... ازدواج آن دو از هـم خواهـد گسسـت
نـار خـود كدر  يرش زنـدگيقرار دهد و او را به پـذ يو زن را تحت فشار روان ردينپذ
و اگـر از  پـردازدين موضوع ميا يمسلمان به بررس ين حالت قاضيدر ا، ور سازدمجب

رش يمـرد را مجبـور بـه پـذ، ردكنان حاصل ياو با شوهر اطم يزن و ناسازگار يزاريب
، يقرضـاو( م به مفارقت صادر خواهـد نمـودكح، دو ان آنيد و مينمايعوض خلع م

  .)۶۲ـ۶۱ص، ۳ج، ۱۳۸۰

  رك. لزوم دفع من۲ـ۲ـ۱
، ۷ج، ۱۴۱۳، حّلي ياسد( ر استكاز من يادله نه، ه وجوب خلعيل نظرياز دال يكي

و  ياالت وارد بـر آن را بررسـكنخست نحوه اسـتدالل و سـپس اشـدرادامه  .)۳۸۳ص
  رد.كم يخواه يابيارز
  ر بر وجوب طالق خلعكاز من ياستدالل به ادله نهچگونگي . ۲ـ۲ـ۱ـ۱

 يتين است مـوقعكمم يه انزجار جنسكن اشاره شد يش از ايپ :ت فساديمعرض الف)
از شوهر منزجر است و ، يجنس يليزوجه باوجود م، نخست درصورتر باشد. يا فراگي

رود در درازمـدت يم آن مـيبـ ؛ درنتيجـهابـدييدست نم ييت از زناشويبه رضا يبا و
 ،زنابرخي محرمات همچون و دچار يابد ش يرشوهر گرايبه غ يت جنسيمحروم دليلبه

ظاهرًا مقصود از عدم اقامه  .رشوهر شوديبا غ يجنس يالمكهمو  ينظرباز، ييخودارضا
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ز بر يات مربوط به آن نيه در رواك گونههمان ؛باشد ان معنيه مزبور هميدر آ يحدود اله
سـوره بقـره بـر طـالق  ۲۲۹ه يق آيپس از تطب ير قميتفسد شده است. كيخوف فساد تأ

  :ه فرمودكرده است كرا نقل  صادقاز امام  سنانابنت يروا، خلع
سوگندت را ترتيب اثر ندهم  خدا منه ب :ديزن به شوهرش بگو يمگر وقت يست،خلع ن

قـرار خـواهم  يگريار ديو بسترت را در اخت و بدون اذن تو از منزل خارج خواهم شد
  .)۷۵ص، ۱ج، ۱۴۰۴، يقم( و... ردكو با تو غسل جنابت نخواهم  داد

ا يـخشونت شوهر بر زن همچون  يگرين است به مفاسد دكاز شوهر ممنفرت زن 
ه از نقـل آنهـا كـوجـود دارد  دسـتازاين ييهاگزارش ؛نجامديب يشكاقدام زن به خود

  .)۹۱ص، ۱۳۹۵، هيوكجور يمحمد: ر.ك( شوديم يخوددار
هسـت؛ ر كاز من يبر وجوب نه سّنت در قرآن و يادله فراوان :ركوجوب دفع من) ب

  :ه در آن آمده استكعمران سوره آل ۱۰۴ه يآ ازجمله
اْلُمْنَكـِر َو ُأولِئـَك ُهـُم اْلَخْيِر َو َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َيْنَهْوَن َعـِن يَوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَل

شايسـته و سوي خير دعوت نمايند و به كار به بايد از شما گروهي باشند كه: اْلُمْفِلُحوَن
  .دند كه يقينًا رستگارناپسنديده وادارند و از كار ناپسند و زشت بازدارند و اينان

  :سوره توبه آمده است ۷۱ه ين در آيهمچن
و : مـردان ... اْلُمْنَكِرَواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهْم َأْوِلياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َيْنَهْوَن َعِن

دهند همواره به كارهاي نيك و شايسته فرمان مي ،دوست و يار يكديگرند ،زنان باايمان
 .دارندو از كارهاي زشت و ناپسند بازمي

 مـورد لعـن هسـتند، ننـدك كرا تـر يضـه الهـين دو فريه اكآنان ، كريم قرآن ازنظر
 گـردديم ط آن واجـبير مانند امر به معروف بـاوجود شـراكاز من ينه .)۷۹ـ۷۸ :توبه(
ر كـاز من يوجـوب امـر بـه معـروف و نهـ .)۳۱۱ص، ۱ج، ۱۴۰۸، حّلـي محقق: ر.ك(

 انـدن خواندهيـد يدو را ضرور نيز وجوب اين برخي .)۳۱۰ص، همان( است ياجماع
، ر باشـدكـبر وقوع من ياگر اماره معتبر نيهمچن .)۱ص، ۱۴۱۵، يمازندران يفيسر.ك: (

اگر از حال  براينافزون .)۴۷۰ص، ۱ج، تا][بي ،ينيخم( گرددياز آن واجب م يريجلوگ
، ت داردياب معصـكـقصد ارت يه وكنان حاصل شود يا اطميمعتبر علم  يقيطرا بهيزن 

ه كـسـت ين يمخصـوص مـوارد يوجوب نه بنابراين؛ )همان( واجب است يظاهرًا نه
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 .باشدرار آن كاز ت يريده و غرض جلوگيواقع گرد يركمن

  هاالكاش ي. بررس۲ـ۲ـ۱ـ۲

ا يـ ينهـ دليلبهوجوب طالق خلع  مسئلهشان و يران اكو همف يطوسخ يه شيبر نظر
و  ياالت وارده بررسكاش، وارد شده است. در ادامه نوشتار ياالت متعددكر اشكمنع من

  خواهد شد: يابيارز
ه سخنان كبل ،صاحب جواهر نفرت زن از شوهر :زوجه ير براكت منيعدم فعل) الف

ب حـرام كه مرتكنيبر ا يلمات زن مبنكبر : سدينويداند و مير نمكرا من يز ويدآميتهد
، ۳۳ج، ۱۳۶۶، ينجفـ( نـدكير صـدق نمـكـمن ،نـدكن نيدر عمـل چنـ يشود تا وقتيم

د يـبـالقوه تهد صـورتبهه سخنان زن هرچنـد كن است يشان ايا مقصود ايگو .)۴۵ص
؛ شـودير محسـوب نمكـمن ،دياينزماني كه به مرحله عمل درتا  يول، گردديمحسوب م

را يـز؛ رسـدينم نظربـهال وارد كن اشير نخواهد شد. اكاز من يمشمول ادله نه درنتيجه
ر بالفعل دانسـت و دفـع آن را الزم كمنزله مند بهينده را باير در آكبه وقوع من يظّن قو
 دليلبـهاح كـن يوجـوب ثـانو ،مسـئلهن يا مانند .)۴۷۰ص، ۱ج، تا][بي ،ينيخم( شمرد

اگر از وقـوع در زنـا : سدينويممذكور  مسئلهبا اشاره به  حّلي خوف فساد است. عالمه
از فقها  يگروه .)۵ص، ۳ج، ۱۴۱۳، حّلي عالمه( گرددياح واجب مكن، م داشته باشديب

 /۴ص، ۲ج، ۱۴۱۰، همـو( انـدردهكاشـاره » زنـا«به خوف وقوع در  فقطعالمه  همچون
، ۱۴۰۸، يكـرك يعـامل /۱۴ص، ۷ج، ۱۴۱۳، يثـان ديشـه /۱۷ص، ۲۳ج، ۱۴۰۵، يبحران

؛ انداح دانسـتهكـز باعـث وجـوب نير محرمات را نيگر سايد يبعض يول ،)۸ص، ۱۲ج
اح موجـب وقـوع در زنـا و كـن كه تركاگر بترسد : ه نوشته استك يانصارخ يش مانند

نيز  /۳۱ص، ۱۴۱۵، يانصار( گردديواجب م، مانند آن از نگاه حرام و لمس حرام گردد
ه در وجوب كند كيح ميتصر يانصارخ يش .)۷۹۷ص، ۲ج، ۱۴۲۳، يزدي ييطباطبا: ر.ك

صـاحب  .)۳۱، ص۱۴۱۵انصاري، ( ستيا خوف وقوع در فساد نيان علم يم ياح فرقكن
آن مظّنـه  كه در تـركـ يدر مـوارد؛ گرددياح واجب مكن يگاه: ز نوشته استيعروه ن
 يفقها .)۷۹۷ص، ۲ج، ۱۴۲۳، يزدي ييطباطبا( باشدگر يا حرام ديا وقوع در زنا يضرر 

، ۷ج، تـا][بي ،قدامـهابـن( دانندياح مكوجوب ن سببعمومًا خوف فساد را  سّنت اهل
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  ب اثر داده شود.ينده ترتيوقوع فساد در آ يد به ظّن قويبا بنابراين؛ )۳۳۴ص
ز يـن ر بر زوج راكصاحب جواهر وجوب دفع من :ر بر زوجكعدم وجوب دفع من) ب

طـالق بـر شـوهر واجـب  با اصرار زوجه بر فعل حـرام، يحت: سدينويو م كندمي ينف
 يه مسـتلزم فـوت حقـكـاسـت  يا فعلـيـر هر قول كمن يرا واجِب از نهيز؛ گرددينم

ا حق خـود يست از مال يواجب ن يسكبر  زيرا؛ ستيصورت واجب ننياريغدر؛ نگردد
ز قـادر بـر يآن فرد بدون آن ن كه، درحاليدرا از حرام نجات ده يگريدارد تا ددست بر

ــر ــ( باشــديحــرام م كت ــر اســتدالل صــاحب جــواهر  .)۴۵ص، ۳۳ج، ۱۳۶۶، ينجف ب
  :وجود دارد يمالحظات
، شوهر در طالق خلع يهانهيزن و جبران هز ازسويهرچند با فرض بذل مهر ، اوًال

؛ هسـترات تفـاوت كـمنميان  ادآور شديد يبا حالدرعين، دشويع نميضا ياز و يحق
ال صـاحب جـواهر دربـاره گناهـان كند. اشـاير شرعيباكگر يد ير و بعضيصغا برخي

از آن  يريشـگيپ، باشد ير شرعيباكر مورد نظر از كاگر من ولي، ره قابل توجه استيصغ
 كر بـا تـركاز من ينه نيز موارد يردن از حق واجب خواهد بود. در بعضكنظربا صرف
اگـر : اندن مطلـب نوشـتهيـبا اشاره به ا برخيشود. يواجب م ا وقوع در حراميواجب 

ماننـد قتـل  ـ سـتيبه تخلف از آن ن يراض يه مولكت باشد ياز اهم يادرجهمورد به 
 ،دارد يمتـركت يـه اهمكـ يواجبـ كا تـريق فعل حرام يدفع آن از طر ـ نفس محترمه
 ،ينـيخم( نجـات جـان انسـان يبـرا يسـكورود غاصبانه به منزل  ؛ مانندواجب است

ره است. قـرآن يبكصور از محرمات  يز در بعضيمورد بحث ما ن .)۴۶۹ص، ۱ج، تا][بي
  :سوره انعام فرموده است ۱۵۱ه ياز آ يدر قسمت ،ردهكر كف قتل ذيزنا را در رد ،ميرك

َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ ذِلُكـْم  النَّْفَس الَّيتَو الَتْقَرُبوا اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن َو الَتْقُتُلوا  ...
و  زشت چه آشكار و چـه پنهـانش نزديـك نشـويد يبه كارها :َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلون

] بـه شـما سـفارش خدا اين[گونه؛ حق نكشيدجز به ،را كه خدا محترم شمرده يانسان
  تا بينديشيد. است كرده

ْقَرُبوا الزِّين«: وره اسراء آمده اسـتس ۳۲ه يدر آ ـَبيال َو الَت : ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َو سـاَء س
اين آيـه در  ».نزديك زنا نشويد؛ چراكه عمل بسيار زشت و راه و روش بدي است

 ينهـتعليـل در نشـويد و  زنـا نزديك فرمايدميرا يز؛ مبالغه كرده است زناحرمت 
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 .)۸۵ص، ۱۳ج، ۱۳۹۰، ييطباطبـا( است» يزشتروش «و  »فاحشه«اين عمل : فرمود
آنان : فرموده است ،مبالغه نمودهاران كزنادر عذاب سوره فرقان  ۷۰ه يدر آ نيهمچن

را كه خـدا خـونش را حـرام كـرده  يكسو  پرستنديرا با خدا نم يكه معبود ديگر
بـه  ،كه اين اعمال را مرتكب شود يكسو  كننديزنا نمو  كشنديحق نم، جز باست

و  يدر آن بـا خـوارو  چنـدان شـودروز قيامـت عـذابش دو؛ برسـد يكيفـر سـخت
ْفَعْل ذِلَك  ...« :ن استيفه چنيه شريجاودانه ماند. متن آ يسرشكستگ ْزُنوَن َو َمْن َي َو الَي

ِقياَمِة َو َيْخُلْد ِفيِه ُمهانًا ُه اْلَعذاُب َيْوَم اْل  »....  َيْلَق َأثامًا ُيضاَعْف َل
ماننـد  يقـيه سبب انزجـار زوجـه بـه طرك ياستدالل صاحب جواهر در فرض، ًايثان

اخـتالل مـورد نظـر  كهدرصـورتيولي ، ح استيصح ،ا آموزش قابل رفع باشديدرمان 
، ديـاز درمـان خـود امتنـاع نما يا سـبب آن شـوهر بـوده و ويـ رقابل درمان باشـديغ

ود صاحب جواهر از د مقصيست. شايزوجه جز طالق ن يبرا يراه تخلص صورتدراين
ادامـه ه دركباشد  يه بدنيو تنب يقهر يهااستفاده از روش، ر بدون طالقكان دفع منكام

  اشاره خواهد شد.
 يبرا يگريدادن راه دگر در مقام نشانيد يبعض :ر به طالقكعدم انحصار دفع من) ج
ق يـن است مرد همسرش را از طركمم: اندوجوب خلع نوشته ير و نفكاز من يريجلوگ

، ۹ج، ۱۴۱۳، يد ثـانيشـه( داردر بازكرا از من يق وين طريو از ا كندب يتأد يه بدنيتنب
ن يـرسـد. ايم نظربهب يار عجير بسكدفع من يزوجه برا يتنبيه بدنه به يتوص .)۴۱۱ص

سـمت به يريگمنظور انتقامرا به يبسا وچهو  كندميرا شديدتر زوجه كراهت ، راه حل
ن اسـت كـمم يه بدنيو تنب يقهر يهابا روش ديگر؛ ازسويسوق دهد يراخالقيامور غ

هـا ن روشيـا يولـ، رات شـدكش زن به منيا مانع گراي واداشتن كيبتوان زن را به تم
قـرار  يديشـد يروح يرا در تنگناها يو ، بلكهكندن يرا تأم يو يعياز طبيتواند نينم
ط بـه ين شراين است در اكمم يو براينافزونند. كيد ميرا تهد يدهد و سالمت ويم

حرام و  يمجاز يهاارتباط، ييخودارضا، حرام يپردازاليگر مانند خيرات دكمن يبعض
  آورد. يمانند آن رو

مــورد بحــث  مســئلهطــالق را دربــاره  يبعضــ :عــدم انحصــار طــالق در خلــع) د
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ق دفـع يـطر«: اندنـان نوشـتهي. اداننـدنميآن را منحصر در طالق خلع  يول اند،رفتهيپذ
 »ه طـالق دهـديـتواند همسـرش را بـدون فديشوهر م و ستيمنحصر در َخلع ن، ركمن
وجوب خلـع  يعنيمقدمه دوم  يول پذيرد،مير را كوجوب دفع من حّلي عالمه .)همان(

ز يـرش وجـوب طـالق نيپـذاگرچه  .)۳۸۳ص، ۷ج، ۱۴۱۳، حّلي عالمه( كندمي يرا نف
الـزام  د توجه داشتيبا يول، به غرض است يو واف يافكحل معضل مورد بحث  يبرا

نـد و زوجـه كيعمل مـ يف همسريبه وظا يه وك يزوج به طالق بدون بذل در فرض
ضـرار بـه زوج سـبب او  يسـتن يمنطقـ ،ديـنمايتنفر از او درخواست طالق م دليلبه

در روابـط  يريا تقصـيـب قصـور كـه مرتكـنيبدون ا يرفت مرديتوان پذنمي .شودمي
گـردد.  يمجبور به پراخت مهـر و طـالق و، راهت زوجهك دليلبهصرفًا ، شودت يزوج

 اسـت و فقـط رفتـهير بـه طـالق را پذكقت لزوم دفع منيحقن راه حل دريا براينافزون
 يبـاالتر از مـدعاامـر ن يو ا دهدير مييتغ يعنوان طالق را از طالق خلع به طالق عاد

  وجوب مشروط طالق خلع است. هيمدافعان نظر

  حرج ي. نف۲ـ۲ـ۲

در مباحـث اسـت.  يعت اسـالميحرج در شر يل وجوب طالق خلع، نفين دليدوم
  م کرد.ين خواهييق آن بر محل بحث را تبيتطبحرج در منابع فقه و  يادله نف يآت
  يعت اسالميحرج در شر ي. ادله نف۲ـ۲ـ۲ـ۱

 اتيـآ ي. در بعضـهسـت يف حرجـيالكت ينف بارهدر يات متعدديم آيركدر قرآن 
و در  2)۱۸۵: بقـره( از واژه عسربرخي در  1،)۷۸: حج( ن معنا از واژه حرجيان ايب يبرا

ز يـن يات متعـدديـاستفاده شده است. روا 3)۲۸۶: بقره( گر از واژه إصريات ديآ يبعض
 يخـود بررسـ يه در جاكما وجود دارد  ييدر جوامع روا يف حرجيالكت ينف مورددر

                                                   
 ».الدِّيِن ِمْن َحَرٍجْم ِفيَما َجَعَل َعَلْيُك َو« .١
 ».َلاُيِريُد ِبُكْم اْلُعْسَر ُيِريُداللَُّه ِبُكْم اْلُيْسَر َو« .٢
 ».َلاُتَحمِّْلَنا َما َلاَطاَقَة َلَنا الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا َوَلاَتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى َربََّنا َو... « .٣
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؛ )۱۶۵ص، ۱ج، ۱۴۱۱، يرازيارم شــكــم /۲۱۷ص، ۱۳۸۳، يانيآشــت ر.ك:( شــده اســت
دم و نـاخن يلغز: گفتم صـادقبه امام : نقل شده است سامآل يمول يعبداألعل از ازجمله

وضو چگونه  يبرا كنيگذاشتم [و آن را بستم]. ااي زخم را پارچه يروو  ستكم شيپا
  :در پاسخ فرمود امام؟ نمكعمل 

الـدين مـن اهللا علـيكم يفما جعل: وجّلاهللا عّزقال، وجّلاهللا عّزأشباهه من كتاب يعرف هذا و
خداونـد ؛ شـودمـي دهيتاب خدا فهمكر آن از يو نظا مسئلهن يم اكح :إمسح عليه ،حرج

 نكـپارچه مسـح  يبر رو؛ قرار نداده است يو در دين بر شما سخت: [در قرآن] فرمود
  .)۳۶۳ص، ۱ج، ۱۳۶۴، يطوس /۳۳ص، ۳ج، ۱۳۶۳، ينيلك(

  يدر فقه اسالم ينه طالق حرجيشي. پ۲ـ۲ـ۲ـ۲

آور است. در فـرض زوجه حرج ينوعًا برا ،ريا فراگي يتياز موقع اعم يانزجار جنس
زوجـه ، شـود. در فـرض دوميدچـار حـرج م يت جنسيمحروم دليلبهزوجه  ،نخست

مـدت دچـار ن اسـت در درازكـمم دليلهمينبه بوده،منزجر  ياز همخوابگ يلك طوربه
  شود. يفشار روححرج و 

 ينفـ يح از قواعـد عمـوميصر صورتبهه كاست  يهين فقينخست يزديد يسظاهرًا 
ه كـ يمفقـود: سـدينويم وي. بـردميت طالق بهـره ياثبات مشروع يضرر و حرج برا

توانـد يهمسـرش نم يولـ ،ه زنده اسـتك يا مفقودي ،ا مرده استيست زنده يمعلوم ن
ه معسـر بـوده و ك يا حاضري، گرددينمگاه بازچيه هك يا محبوسي، گرددند تا بازكصبر 

هرچنـد  ن مـوارديـدر همـه ا، نـدكتواند صـبر يز نميست و همسرش نيقادر به انفاق ن
، شـوهر در طـالق اسـت يارداريـاصـل اخت دليلبهلمات فقها عدم جواز طالق كظاهر 

؛ ز اسـتيطـالق جـا ،حرج و ضـرر يقاعده نف دليلبه ن است گفته شودكحال ممنيابا
ردن او مستلزم طول عمـر و وقـوع در كه زن جوان است و صبرك يخصوصًا در موارد

 يو طـالق بـرا مسـئله يرمـاليعـد غد باشـد. صـاحب عـروه سـپس بـه ُبيمشقت شد
  :سدينويو م كندمياز فساد اشاره  يريشگيپ

ختيـارا إالزوجية موجبا لوقوعها يف احلرام قهـرا أو  يو إذا كان عدم طالقها و إبقاؤها عل ...
گـذاردن زن : هرگاه عدم طالق و باقيها حفظا هلا عن الوقوع يف املعصيةكبل الالزم ف، فأويل



   و وجوب طالق خلع در قرآن کريمانزجار زوجه   
۷۵  

صورت قهري يا اختياري گردد، پـس طـالق اولـي در زوجيت سبب وقوع در حرام به
 ت الزم اسـتاست، بلكـه فـك زن از زوجيـت بـراي پيشـگيري از وقـوع در معصـي

  .)۷۵ص، ۱ج، ۱۴۱۴، يزدي ييطباطبا(
طـالق و سـپس از » تيـاولو«نخسـت از  يزديـد يسـ، شـوديمديده ه ك گونههمان

د. استدالل صـاحب عـروه يگويسخن م از فساد و فحشا يريشگيپ يآن برا» ضرورت«
بـا انتقـاد مـذكور ت طـالق در مـوارد ياثبات مشـروع يحرج و ضرر برا يبه قواعد نف

بعـدها منشـأ تحـوالت ، ولـي )۲۹۴ص، ۱ج، ۱۴۱۸، ينيينـا(رو شد روبه ينينايمرحوم 
دفع  يطالق برا ،معاصر ياز فقها يزن شد. جمع قابل توجه يدر حقوق خانودگ يجد

زنـي كـه از شـوهر «ه كنيبر ا يمبن يدر پاسخ استفتاي ياند. بعضحرج را مشروع دانسته
ولـي ، بخشد تا طـالق خلـع جـاري شـودمهريه خود را ميخود كراهت شديد دارد و 

  :اندپاسخ داده گونه، اين»؟تكليف چيست، كندشوهر حتي به مازاد بر مهر قبول نمي
حاكم ، شديد است عسر و حرجكه ثابت شود ادامه زندگي براي زن همراه با يدرصورت
فاضـل ( نباشـد اگرچه شـوهر راضـي؛ تواند طالق خلعي مزبور را انجام دهدشرع مي
  .)۴۲۱ص، ۱ج، ۱۳۸۰، لنكراني

 يگروهـ يفتوا كرده،م يتنظ يياستفتاحاضر، ل اطالعات نوشتار يمكت يبرانويسنده 
  :استشرح بدين ا شده است. متن استفتايمعاصر را جو ياز فقها

م كتوانند در شمار اسباب طالق قضايي قرار گرفته و بـا دخالـت حـاموارد ذيل مي آيا
زناشـويي فه يوظزوج از ايفاي  كهدرصورتي .۱؟ اح داد يا خيركانحالل نم به كشرع ح

داليلي قادر به ايفـاي زوج به كهدرصورتي .۲؛ خودداري و زوجه در معرض فساد باشد
؛ زناشــويي نبــوده و غيرقابــل درمــان باشــد و زوجــه در معــرض فســاد باشــد هوظيفــ

اما زن دچار انزجار جنسي و فشـار روحـي  ،رفتار زوج متعارف است كهدرصورتي .۳
  شديد است.

 يلـك صـورتبه ،گانهسـه يهاان صـورتيـمشـدن تفاوت قائلمراجع بدون برخي 
آن هم براي مدت ، شديد باشد عسر و حرجواقعًا زوجه گرفتار  كهدرصورتي«: اندنوشته

، شـيرازيارم كـم( »نـدكم طـالق او را صـادر كـتواند حم شرع ميكحا، نسبتًا طوالني
زوجيـت موجـب  يبقا كهدرصورتي«: اندگر نوشتهيد يبعض .)۶۱۰۷۹۶ش، ۲۴/۹/۱۳۹۵
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 ۲۶، يزنجان يريشب( »تواند وي را طالق دهدم ميكحا ،اضطرار و استيصال زوجه شود
در برخــي امــا  ،)۱۱۴۱۱ش، ۲۴/۹/۱۳۹۵، يگرگــان يعلــو: نيــز ر.ك /۱۴۳۸ول األعيــرب

  :اندمتفاوت نوشته يپاسخ
ه كـمه شرع مطرح شود. اگر احـراز شـود كدو صورت نخست بايد موضوع در مح در

توانـد مـه ميكصورت محدراين ،زندگي اين دو نفر حرجي است و قابل تحمل نيست
اگر واقعًا احسـاس مـي؛ صورت سوم اختيار با شوهر استاما ، ندكم طالق صادر كح
 كهدرصـورتينـد و كاخالقًا اقدام به طالق  ،ه زندگي براي همسر او سخت استكند ك

، يزيــتبر ســبحاني( نــدكبهتــر اســت موافقــت  ،ردكــهمســر پيشــنهاد طــالق خلعــي 
  .)۹۸۳۰ش، ۲۴/۹/۱۳۹۵
دفع حرج، مـدافعان شـناخته دليلبهوجوب طالق خلع ، شوديمديده ه ك گونههمان

  دارد و از قوت و اعتبار الزم برخوردار است. ياشده

  زوجه در طالق خلع ير انزجار جنسيتأث يحقوق ي. بررس۳
ن يـبا اشاره به ا ق.م.۱۱۳۶ ماّده د قاصد و مختار باشد.يدهنده باطالق يحقوق ازنظر
 حـالدرعين». قاصـد و مختـار باشـد ،عاقل ،دهنده بايد بالغطالق«: دارديان ميمطلب ب

يآن حرجـ ؛ ازجملـهرفته استيموارد پذ يالزام شوهر به طالق را در برخ يقانون مدن
  ق.م. است.۱۱۳۰ ماّده زن در يت برايشدن رابطه زوج

و كنيم مـي يزن از شـوهر را بررسـ يجنسـ يبيزارق قانون بر ينخست تطبدرادامه 
  رد.كم يح خواهيآن را تشر دليلبهط الزام شوهر به طالق يسپس شرا

  .م.ق۱۱۳۰ ماّده در يق طالق حرجي. مصاد۳ـ۱

  :آمده است) ۱۴/۸/۱۳۷۰ ياصالح( ق.م.۱۱۳۰ ماّده در
توانـد بـه حـاكم يمـ يو، زوجه باشد عسر و حرجدوام زوجيت موجب  كهدرصورتي

، مذكور در محكمه ثابت شود عسر و حرجچنانچه ، طالق كند يشرع مراجعه و تقاضا
زوجـه  ،اجبار ميّسر نباشـد كهدرصورتيتواند زوج را اجبار به طالق نمايد و يدادگاه م

  شود.يبه اذن حاكم شرع طالق داده م
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در ) مصوب مجمع تشخيص مصـلحت نظـام ۲۹/۴/۱۳۸۱ يالحاق( ن قانونياتبصره 
عبارت است از  ماّده موضوع اين عسر و حرج«: دارديان ميب عسر و حرجف يمقام تعر

زوجه با مشّقت همراه سـاخته و تحمـل  يرا برا يكه ادامه زندگ يوجودآمدن وضعيتبه
  :مطلق است عسر و حرجمنشأ و متعلق لحاظ بهف ين تعريا». ... ن مشكل باشدآ

فـه يوظ يفايشوهر در ا يا ناتوانين است نشوز كزوجه مم عسر و حرجمنشأ ) الف
عسر ف قانون از يباشد. تعر يشناختروان يامر خود زن و يت شخصيا وضعي ييزناشو

  گردد.يت را شامل ميمطلق است و هر دو وضع و حرج
ف قانون از يباشد. تعر يا روحي ين است جسمكزوجه مم عسر و حرجمتعلق ) ب

  گردد.يز اطالق دارد و هر دو فرض را شامل مين روازايندر تبصره مزبور  عسر و حرج
 يزن حرج يت برايوجود آن زوجاست و با يشناختروان يزن از شوهر امر يبيزار

عسـر  يع و نوعيق شايگردد. قانونگذار مصادين فرض ميف قانون شامل اياست و تعر
 يان بعضـيـمنظور بادامه و بهرده است. تبصره مزبور دركر كذ ماّده نيرا در هم و حرج

  :دارديان ميب عسر و حرجق يمصاد
محسـوب  عسر و حـرجاحراز توسط دادگاه صالح از مصاديق  درصورتموارد ذيل  ...
و يـا  يتوسط زوج حداقل به مدت شش ماه متـوال يخانوادگ يترك زندگ .۱: گردديم
از انواع مـواد  ياعتياد زوج به يك .۲ ؛سال بدون عذر موجهه ماه متناوب در مدت يكُن

خلـل وارد  يخـانوادگ يكه به اساس زنـدگ يبه مشروبات الكل يو يمخدر و يا ابتال
 ييص پزشك بـراكه به تشخ يبه ترك آن در مدت يآورد و امتناع يا عدم امكان الزام و

زوج به تعهد خود عمل ننمايـد و يـا پـس از  كهدرصورتي ترك اعتياد الزم بوده است.
طالق انجـام ، بنا به درخواست زوجه، آورد يبه مصرف موارد مذكور رو مجددًا، ترك

ضرب و شتم يـا  .۴ ؛زوج به حبس پنج سال يا بيشتر يمحكوميت قطع .۳ ؛خواهد شد
 ؛باتوجه به وضعيت زوجه قابل تحمـل نباشـد زوج كه عرفًارفتار مستمر  هرگونه سوء

العـالج يا هر عارضه صعب ييا سار يالعالج روانصعب يهايزوج به بيمار يابتال .۵
  مشترك را مختل نمايد. يكه زندگ يديگر

از رفتـار نامتعـارف شـوهر  يناش عسر و حرج، ن قانونيور در اكگانه مذموارد پنج
 يولـ كننـد،نميق يـتطبحاضـر در نوشـتار  يمـورد بررسـ مسـئلهبـر  يكچياست و ه
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ن مطلـب در يح بر اياست. قانونگذار با تصر يليان قانون تمثيب، ه اشاره شدك گونههمان
مانع از آن نيست كه دادگاه در  ماّده موارد مندرج در اين«: تبصره آورده است يانيبند پا

از  .»حكم طالق صـادر نمايـد، زن در دادگاه احراز شود عسر و حرجكه  يساير موارد
سـبب توانـد يزن از شـوهر م يبيـزاره كد شويمعلوم م يروشنگفته بهپيشحات يتوض

  باشد. عسر و حرج

  زوجه يانزجار جنس دليلط الزام زوج به طالق بهي. شرا۳ـ۲

زوجـه  حرجعسر و ه كنيمنوط است به ا ،عسر و حرج دليلبهالزام شوهر به طالق 
ن سـالمت امتخصصـوسـيله بهزن از شوهر  يدر دادگاه ثابت گردد. اثبات انزجار جنس

مـورد توجـه  يدعـاو گونـهنيتواند در ايز مين ييقابل احراز است. امارات قضا يجنس
 طوربـه ،اشـاره شـدتـر پيشه ك ق.م.۱۱۳۰ ماّده در متن عسر و حرجباشد. لزوم احراز 

 درصـورتيمداخله دادگـاه و الـزام زوج بـه طـالق  براينافزونر شده است. كح ذيصر
ن يـا درمان آن دشوار باشـد. اي نباشدزوجه قابل درمان  يه انزجار جنسكمشروع است 

تبصره قابـل  يبندها ياز بعض يول، ان نشديح بيطور صرمطلب هرچند در متن قانون به
امتنـاع يـا عـدم «جملـه  ايـدر بند پنجم تبصره » العالجصعب«د يق ؛ ماننداستنباط است
مـورخ ( ييقضـا يعـال ينامه شـورادر بنـد دوم. در بخشـ» ... به تـرك يامكان الزام و

نامه ار مهم اشاره شده بود. متن بخشيته بسكن نيبه ا ييطالق قضا مورددر ،)۳۱/۵/۱۳۶۱
  :است شرحبدين

 تحقيـق از پس و نمود طالق تقاضاي دادگاه از شوهر با ناسازگاري درنتيجه زن هرگاه
 حرجي شوهرش با او براي زندگي كه گرديد مشخص محكمه قاضي براي او وضع از

 قاضـي صـريح اظهـار با را امر پرونده دادگاه، ندارد طالق جز هم تخلصي راه و است
 دادگاه به، طالق راه از جز تخلص امكان عدم و زن زندگيبودن حرجي بر داير محكمه

، شـود تأييدبودن حرجي نيز تجديدنظر قضات توسط چنانچه تا دارد ارسال تجديدنظر
 واليـت بـاب از طـالق صدور اجازه، بدوي محاكم به امام حضرت شفاهي اجازه طبق
  .)۱۶۸ص، ۱ج، ۱۳۸۲، قضاييه قوه تحقيقات و آموزش معاونت( شود داده

شـرط مداخلـه » طـالق راه از جـز تخلص امكان عدم« ،شوديمديده ه ك گونههمان
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 مـاّده مربـوط بـه ياجبار زوج به طالق شمرده شـد. در اصـالحات حقـوق يم براكحا
  ته مهم غفلت شده است.كن نيم. از اق.۱۱۳۰

  ي. نمونه رأ۳ـ۳

م خـانواده را در ارتبـاط بـا كمحـا ياز آرا يانمونه، حاضر ان مباحث نوشتاريدر پا
شـماره ( تهـران يحقـوق يدادگـاه عمـوم ۲۷۱شعبه  يم. رأيآورين قسمت ميمباحث ا

 ين اسـت زنـكه چگونه ممكدهد ينشان م) ۳۰/۴/۱۳۹۵ خيتار، ۹۵۰۹۹۷۰۲۱۷۱۰۰۵۵۱
ند و حاضر بـه ادامـه كش را صرف ياز عمر خو يطوالن يهاسال ،تنّفر از شوهر دليلبه

 ،يحاضر به بذل همه حقـوق مـال، تيشدن از زوجخالص ينشود و برا يبا و يزندگ
  :است ذيلشرح دادگاه به يباشد. رأيز ميش از مهر نيه بكبل

مورخ  ۱۳۶۳ه ياحكحسب سند ن، نين طرفيمابيت فيدادگاه پس از احراز رابطه زوج ...
ن بـه يالبـموضـوع را جهـت اصـالح ذات، سمنان ۱۳شماره  يدر دفتر رسم ۲۱/۳/۸۹

خصوص حاصل نشده است و زوجه اصرار بـر طـالق نيدرا ياجهيه نتكارجاع  يداور
سال ه مدت ششكنيات پرونده و با التفات به ايت به اوراق و محتويادارد. دادگاه با عن

را آغـاز  كمشـتر ين مـدت زنـدگيـا يگر ازدواج نموده و در طيديكن با ياست طرف
ت و ياصالح رابطه زوج يبرا يتنها تالشنهو  نندكيم يگر جدا زندگيديكننموده و از 

گر يديكـه يـعل يفـركيو  يحقوق يه به طرح دعاوكبل، اندننموده كمشتر يآغاز زندگ
خـود  يحقوق مال يد حاضر است تماميراهت شدكجهت اند و زوجه بهمبادرت نموده

ز بـه زوج بـذل يـه نيـشتر از مهريحاضر است ب، اعالم نموده يرا به زوج ببخشد و حت
و دوام  كمشـتر يادامـه زنـدگ، ن اوصاف و اوضـاع و احـوال موجـوديلذا با ا؛ دينما

ت يـد زوجيه ماندن زوجه در قكنيجز ا، ستين يدير نبوده و به آن اميپذانكت اميزوج
گـردد. يم يقرار گرفتن و عسر و حرججه يو درنت يتر شدن وباعث گذر عمر و مسن

 ۱۱۳۰ مـاّده ريـزوجه به اسـتناد قسـمت اخ عسر و حرجدادگاه با احراز ، بنا به مراتب
نمودن م به الزام خوانده به مطلقهكح، خواهان يدادن دعوصيبا وارد تشخ يقانون مدن

  . ... دينمايرمدخوله صادر ميخواهان به طالق از نوع بائن غ
ش از آن يحاضر شد همه مهـر و بـ ،انزجار از شوهر دليلبهزوجه ، در پرونده مزبور

شـوهر حاضـر بـه طـالق نشـد و ، ولي گردد يد تا شوهر به طالق راضيز بذل نمايرا ن
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مزبور از جهات  يد. رأيق حاصل گرديتفر، سال با مداخله دادگاه ت پس از ششينهادر
شـود. غـرض از نقـل آن يم يه از آن خـودداركاست  يابيو ارز يقابل بررس گوناگون
  ران است.يا ييه قضاّيزن در طالق خلع در رو يت انزجار جنسيسبب، دراينجا

  جهينت
انزجـار  دليلبـه ييت طالق قضـايمشروع، حاضر در پژوهشمحل بحث  مسئله

ج ين موضـوع بـه نتـايادرباره گرفته صورت يهايزن از شوهر است. بررس يجنس
  :منجر شده استذيل 
 يآن اسـتثنائات متعـدد يست و بـرايحق شوهر در طالق مطلق ن يلحاظ فقههب .۱

ر اسـت. كـت فسـاد و لـزوم دفـع منيمعرضـ، مسئلهازجمله استثنائات  ؛ر شده استكذ
 يبـرا، قـرار دهـد يدامنت زن را در معرض فسـاد و آلـودهيبر زوج يبقا كهدرصورتي

شدن يحرج مسئلهگر يد يم به طالق دهد. استثناكتواند حيدادگاه م ،از فساد يريشگيپ
زن باشـد و  يل حرج بـرايتحم سببت يزوج يبقا كهدرصورتيت است. يرابطه زوج

  شود.يطلقه مم مكزوجه با دخالت حا، دفع آن جز طالق نباشد يبرا يراه
 ۱۱۳۰ مـاّده مستند بـه ،الزام شوهر به طالق يدخالت دادگاه برا، يلحاظ حقوقهب .۲

شـامل حـرج  عسر و حرجاز  ۱۱۳۰ ماّده ف تبصرهيخواهد بود. اطالق تعر يقانون مدن
پـنج ياز بنـدها يكچين مورد در هيزن از شوهر خواهد شد. هرچند ا يبيزاراز  يناش

ان يـب يولـ، رديـگيقـرار نم عسر و حرج يق نوعيعنوان مصادبه ور در تبصرهكگانه مذ
ه دادگـاه كـ يگـريدر مـوارد د، مزبور ماّده ريصراحت بخش اخاست و به يليقانون تمث

  م به طالق دهد.كتواند حيم ،ديرا احراز نما عسر و حرج
ه كـموجـه و مشـروع اسـت  يدرصورتالزام شوهر به طالق  يدخالت دادگاه برا .۳

 يبيـزاراگـر  اساسنيبرا ؛ن نباشدكمم يگريا دفع حرج به روش دير كاز من يريشگيپ
هه بـكـ ـ ن مطلبيمشروع نخواهد بود. ا ييطالق قضا، زن از شوهر قابل درمان باشد

 ياز بعضـ يولـ، ر نشـدكـذ يلـكصورت به ۱۱۳۰ ماّده در ـ باشدميم مسّل يلحاظ فقه
   ن قانون قابل استنباط است.يتبصره ا يبندها
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