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  هیمقدار فد  یفقه ی بررس 
  طالق خلع  در

 *نیاالله هدایتفرج   _________________________________________  

 دهکیچ

و آن  اندو نامحدود دانســته نامعّین در طالق خلع را  هی مقدار فد،  سّنت  و اهل  هیامام   یمشهور فقها

باشــد  یاز مهر و اموال شیب تواندیم  هی فد، نظر نیمطابق ا. اندزن و شوهر موکول کرده  یرا به تراض

ــ در ا رخــیب  حاضــردر زمــان  .  کرده است  کیبه همسرش تمل  تیکه شوهر در زمان زوج قــول  نی

 ی و بعض کنندمی یاز مهر را نف شیب هی فد دلیلهمینبه  ؛انددانسته یو ادله آن را ناکاف  اندکرده  دیترد 

 یحّد آن را نها  زین
ً
ــ .  شده است  کیهر به زن تملشو  یکه ازسو  دانندیم   یاموال  دیگرمهر و    تا  هیفرض

و  یدنامحدود در طــالق خلــع عــا هی فد، «کندمیو اثبات  یآن را بررس پیش رو  که نوشتار    یگری د

زن   یکــه طــالق بــرا  یدرصــورت  هیفرض  نیبر اساس ا.  است»  ییمحدود در طالق خلع قضا  هی فد

و مــانع کنــد مداخله  هی فد زانیدر م  دیدادگاه با، داده شود صیتشخ یضرور ،دی کراهت شددلیل  به

روزافزون طالق خلع   شیباتوجه به افزا.  شودزن    یحرج  ای  یضرر  تیسوء استفاده شوهر از وضع

  .فقه و حقوق است یضرور مسائلمحاکم خانواده و از   یمورد ابتال مسئله نیا، حاضردر زمان 
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 مقدمه

  شود:نکات مقدماتی بیان می برخیله تحقیق،  ئمباحث اصلی مربوط به مس بهپیش از ورود 

یف طالق خلع و فدیه  .۱ لع درلغت  : تعر
َ

 مانند درآوردن لباس یا کفــش؛ کندن است معنایبهخ

ــوهر( ــفهان /۳۲۲ص، ۴ج، ۱۴۱۶، یحــ یطر /۱۲۰۵ص، ۳ج، ۱۴۱۰، ی ج ــب اص ، ۱۴۱۲، یراغ

منزلــه طالق از این باب است که قرآن کریم زن و شوهر را به  مورد این واژه در  کارگیری به  .)۲۹۳ص

آن   مانند،  شودطالق جاری می  هنگامی که  ؛ بنابراین)۱۸۷:  بقره ر.ک:  (  دانسته است  یکدیگرلباس  

متناســب بــا   .)۳۴۲ص،  ۴ج،  ۱۳۸۷،  طوسی(  انداست که زن و شوهر لباس را از تن خود درآورده

طالق خلع ازاله قیــد نکــاح اســت در مقابــل «:  اندفقها در تعریف طالق خلع نوشته،  ی لغویامعن

ــ (  »زوجه و کراهــت وی از شــوهر  ازسویای  فدیه قــانون مــدنی نیــز  .)۲ص، ۳۳ج، ۱۴۰۴، ینجف

ه کطالق خلع آن است : «آورده است  ۱۱۴۶  ماّده  و در  کندمیطالق خلع را با همین ویژگی تعریف  

؛ »...   رد یطالق بگ  ، دهده به شوهر میکدر مقابل مالی    ، ه از شوهر خود دارد کراهتی  کواسطه  زن به

 .»فدیــه زن بــه شــوهر«و » کراهت زن از شــوهر: «شودطالق خلع با دو ویژگی شناخته می  بنابراین

، ۹ج، ۱۴۰۲، مصــطفوی( گیــرد شود که عوض چیز دیگری قــرار میفدیه درلغت به چیزی گفته می

مقری (  گویندشود نیز فدیه میبه پولی که بابت آزادی اسیر یا زندانی پرداخت میرو  ؛ ازاین)۳۹ص

آنچــه زن بــرای رهــایی خــود از زوجیــت بــه شــوهر بــه    همچنــین  .)۴۶۵ص،  ۲ج،  تا][بی  ، فیومی

 ۲۲۹در آیــه » افتــداء« واژهکرد کــه خواهیم  درادامه اشاره  .  فدیه یا عوض گفته شده است  پردازد، می

  .معناستهمینره بقره بهسو

که در متن تحقیق اشــاره خواهــد   گونههمان  : پژوهش و سابقه آن در فقه اسالمی  مسئلهتبیین    .۲

 بیشــتر. میــزان فدیــه اســتبودن اجماع آنان بر نامحدود درحقیقتقول مشهور فقهای امامیه و ،  شد

حّق شوهر است و میزان فدیه نیــز بــه طالق ، مطابق این نظریه. نیز بر همین نظرند سّنت  فقهای اهل

یا آن را منوط به  کندتواند در مقابل مالی اندک با طالق زن موافقت شوهر می. اراده وی بستگی دارد 

حتی ممکــن اســت .  استرداد همه اموالی نماید که در طول دروان زوجیت به زن تملیک کرده است

در ایــن نظریــه تردیــد برخــی  حاضران در زم. خواهان تملک بعضی یا همه اموال شخصی زن شود

 . کننــدمیهای دیگری مطرح اینان نظریه. اندو ادله آن را ناکافی دانسته  اندکرده
ّ

بعضــی از آنــان حــد

 فدیه را مهر و  برخی. اندفدیه را مهر زن دانسته
ّ

اند که شوهر به زن هدیه اموالی دانسته دیگردیگر حد
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که قول مشهور » محدودنبودن فدیه« :کلی وجود دارد   نظره دو  فدی   مسئلهدر    ترتیب؛ بدینکرده است

  .نظران استصاحب برخیکه نظر  » فدیهبودن محدود« و

نظریه مشهور فقها مبنای قانونگــذاری در   : موضع نظام حقوقی ایران و مشکالت ناشی از آن  .۳

 ۱۱۴۶  مــاّده  در بخــش پایــانی  ، قانون مدنی ایران از همین نظریه تبعیت کرده.  ایران قرار گرفته است

ــ ا معــادل آن و  ین مهر  یه مال مزبور عک نیاز ا  اعّم   «...:  قانون مدنی آورده است ــ شــتر و  یا بی متــر کا  ی

تواند اراده میراه  چه اینکه شوهر از این  ؛  دارد   دنبالبهاین قانون در عمل مشکالت زیادی را    .»باشد

 از وضعیت ض
ً
حتــی . رری و حرجی وی سوء استفاده مالی نمایــدخود را به زن تحمیل کند و احیانا

 مانع طالق شــود  هدویزی قرار دادست  ، در تعیین مقدار فدیهرا  ممکن است اختیار خود  
ً
اعــّم ؛  و کال

بــرای . منظور ایــذاء و اذیــت وی باشــدی به زن یا بهمندعالقه  دلیلبهاز اینکه مخالفت وی با طالق  

جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت شرط ضمن عقــد اســتفاده شــده حل این مشکل در نظام حقوقی 

ز یو ن  «...:  آمده است  گونهایندر بخش پایانی شرط وکالت در طالق  ،  در اسناد نکاحیه ایران.  است

امضــای  .»دیبذل نما ول بذل ازطرف او قب درصورت ر داد تا یل غکیالت بالعزل با حق توک به زوجه و

 ـ هرچــه باشــد ـآن است که شــوهر پیشــاپیش بــا بــذل پیشــنهادی زن   معنایبهشوهر ذیل این متن  

اســتناد زن به  ؛ زیــرا تواند به ضرر شوهر بینجامــدشرط وکالت در قبول بذل می.  موافقت کرده است

 طــالق بگیــرد کند  بذل  تواند  مینامه درصد ناچیزی از مهریه را  این وکالت
ً
ای از در نمونــه. و وکالتــا

مــتن . ای به طالق خلعــی رأی داده اســتا بذل ده سکه از مهریه چندصدسکهدادگاه ب، قضایی  یآرا 

  یاّول دادگاه عمومقسمتی از یک رأی قضایی که توسط شعبه  
ُ

 ۰۰۵۱/۹۱مام تحت پرونده شــماره خ

  :باشدمی گونهاست، اینصادر شده 

 به مواد    ...
ً
اصالح مقررات مربوط به واحده قانون    ماّده  و  یقانون مدن  ۱۱۵۱و    ۱۱۴۶  ،۱۱۳۱مستندا

تحقق شروط ضمن عقد صادر و نوع طالق را باتوجه به   ظلحاعدم امکان سازش به  یگواه،  طالق

  . ... دارد یاعالم م یخلع  هی بذل ده سکه از مهر

؛ مذکور در زمان ما بسیار اهمیــت دارد  مسئله : در نظام حقوقی و قضایی ایران  مسئلهاهمیت    .۴

نسبت ،  بر اساس آمارهای رسمی.  گیری داشته استمهای اخیر افزایش چشآمار طالق در سال  زیرا 

، ثبــت احــوال اســتان تهــران سازمان(  درصد فراتر رفته است  ۴۵طالق به ازدواج در استان تهران از  

شده در های ثبتنسبت طالق به ازدواج،  بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور  .)۷۳ص،  ۱۳۹۶
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 .)۱۳۹۶، ا..ا.ثبت احــوال ج( رسیده است) ۴۸/۳( چهارم کمتر از یکبه    ۱۳۹۶کل کشور در سال  

ها از نوع توافقی است که با بذل حقــوق مــالی زن و رضــایت شــوهر بسیاری از طالق  دیگرازسوی

هــای تحقیــق مــورد ابــتالی دســتگاه قضــایی و جمــع زیــادی از زوج  مسئله  ؛ بنابراینگرددواقع می

  .اندیشی صورت پذیرد چاره  متقاضی طالق است و باید برای آن

. اســت»  فدیه محدود در طالق قضایی«حاضر    در پژوهش  ویسندهفرضیه ن  : فرضیه پژوهش  .۵

، ی که زن به طالق مضــطّر نباشــددرصورت   باشد.میقول مشهور برای شرایط عادی منطقی و مستند  

امــا اگــر   ، زوجیــت وفــادار بمانــدتواند با شوهر درباره فدیه به توافق برسد و طالق بگیرد یــا بــه  می

دادگــاه شــوهر را بــه طــالق ملــزم ، زوجیت برای وی ضرری یا حرجی شده و به طالق مضطّر باشد

ــ کدادگاه باید در میزان فدیه نیــز مداخلــه    صورت دراین  کند؛می و مــانع ســوء اســتفاده شــوهر از   دن

 فدیه.  وضعیت ضرری یا حرجی زن گردد
ّ

 ازســوییی خواهد بود کــه مهر و هدایا، در این فرض حد

  .شوهر به زن تملیک شده است

مباحــث فقهــی . رویکرد این تحقیق فقهی است : رویکرد تحقیق و شیوه سازماندهی مطالب  .۶

نخســت ادلــه قــول مشــهور مبنــی بــر   ویســندهن  ؛یابــددر ســه قســمت ســامان میحاضــر  پژوهش  

ــ   کند.فدیه طالق خلع را بررسی میبودن  نامحدود ه تحدیــد فدیــه را نیــز ارزیــابی و سپس ادله نظری

  .درنهایت فرضیه تحقیق را تبیین و ادله فقهی آن را تشریح خواهد کرد 

  فدیه نامحدود در طالق خلع. ۱
 ، برای فدیه یا عوض در طالق خلع، مطابق نظر مشهور فقها

ّ
ی وجود ندارد و به تراضــی معّین حد

، طوســی( معادل مهــر یــا بــیش از آن باشــد، مهرممکن است کمتر از   بنابراین؛  طرفین بستگی دارد 

بیش از اموالی باشــد کــه از شــوهر بابــت مهــر یــا   حتی ممکن است فدیه  ؛)۴۲۵ص،  ۴ج،  ۱۴۰۷

ی» (: «هدیه به زن رسیده است  عنوانبه
ّ

، محقــق حلــ

م پنداشــت  ازنظراین مطلب    .)۳۷ص،  ۳ج،  ۱۴۰۸
ّ
گفتــه صــاحب جــواهر شــود و بهه میفقهی مسل

ــ (  مخالفی در آن دیده نشده اســت شــهید ثــانی ایــن قــول را   ، بلکــه)۲۰ص،  ۳۳ج،  ۱۴۰۴،  ینجف

اجمــاع ،  مســئلهبــه روایــات    باتوجــهالبته  و  )  ۳۸۶ص،  ۹ج،  ۱۴۱۳،  یعامل(  اجماعی شمرده است

قدامــه ابن  .داننــدنیز خلع به بیش از مهــر را جــایز می  سّنت  فقهای اهل.  ادعایی مدرکی خواهد بود
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، تــا][بی  ، قدامــهابن  (  »قول اکثر اهل علم این است که خلع به بیش از مهر جایز است«:  نویسدمی

قــانون مــدنی  .)۴۲۳ص،  ۲ج،  ۱۴۲۱،  مغنیه(  اندنظر آنان شدهبعضی مدعی اتفاق  .)۱۷۵ص،  ۸ج

 به پیروی از فقه  ۱۱۴۶ ماّده ایران در
ّ

آن را به توافق طرفین   ، ی تعیین نکردهمعّین اسالمی برای فدیه حد

کــریم از قرآن  اند  کوشیدهنیز    رخیب.  دلیل اصلی این نظریه روایات موجود است.  موکول کرده است

و سپس ادلــه روایــی ایــن قــول را   مسئلهنخست ادله قرآنی  درادامه  .  دلیل اقامه کنند  مسئلهبرای این  

  .بررسی و ارزیابی خواهیم کرد 

  بررسی ادله قرآنی نظریه فدیه نامحدود. ۱ـ۱

و اینکــه  مســئلهبرای بررســی . استمربوط سوره نساء به فدیه طالق  ۱۹سوره بقره و   ۲۲۹آیات  

 یو آرا کــریم الزم اســت آیــات قــرآن ، خلع به بیش از مهر مشروع است یا خیرکریم  قرآن    ازنظرآیا  

  .باره بررسی شوددراینمفسران و فقهای عظام  

  سوره بقره ۲۲۹آیه  . ۱ـ۱ـ۱

  :سوره بقره آمده است ۲۲۹در قسمتی از آیه 

؛ طــالق دو مرتبــه اســت  

و بــرای شــما حــالل  ی او را رها سازد یکا با نی  ندک سته همسر خود را نگهداری  یشا  طوربهد  یبا  پس

ه حدود الهی را ک ه دو همسر بترسند کنیمگر ا ،دی ریپس بگ، دیازی از آنچه به آنها دادهیه چک ست  ین

ــ ســت  یمانعی بــرای آنهــا ن،  نندکت نیه حدود الهی را رعاک د  یاگر بترس .  برپا ندارند ــ فد،  زنه  ک ه و ی

س از ک و هر!  دینکتجاوز ن  از آن؛  نها حدود و مرزهای الهی استیا.  ]رد یو طالق بگ[  عوضی بپردازد 

  .ستمگر است، ندک آن تجاوز 

از پــیش  حــق دارد تــا  ه شوهر  کطالق رجعی است    ، »«:  از طالق در جمله  منظور

نیکی به اینکه زن را با شایستگی نگه دارد یــا بــه  ندکمیر  یشوهر را مخ  مذکورآیه  .  برگردد  ، عدهپایان  

 کنــدمیشوهر را نهی » «  جمله  .)۲۳۳ص،  ۲ج،  ۱۴۱۷،  ییطباطبا(  رهایش سازد 

در   .)۵۷۸ص،  ۲ج،  ۱۳۷۲،  طبرســی(  چیزی پس بگیرد   ، از اینکه بخواهد از آنچه به زن داده است

و سپس استثنایی بر آن ذکر شــد و  شدهروش قهری گوشزد استرداد مهر بهنخست حرمت ،  آیه مزبور
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اوامــر و   ، در آیه»  حدود الهی«  مقصود از.  ه حدود الهی را برپا ندارندکآن اینکه زن و شوهر بترسند  

بــیم آن ،  وقتی زن و شوهر توافق اخالقی نداشته باشند.  نواهی خداوند از واجبات و محرمات است

حــدود   صــورت دراین؛  کننــدو به وظایف همسری عمل ننکرده  اعتنا    یکدیگریازهای  رود که به نمی

  .)۲۳۴ص،  ۲ج، ۱۴۱۷،  ییطباطبا( شودالهی نقض می

» «  برای اثبات مشروعیت خلع به بیش از مهر به بخش دوم آیه مزبور و جمله

عموم آن بذل به کمتر یــا بیشــتر از مهــر را این جمله عام است و  اندگفته برخی.  استدالل شده است

اصــل در تفــاوت میــان :  نویسدمیشهید ثانی    .)۸۹ص،  ۴ج،  ۱۳۶۵،  فاضل جواد(  گرددشامل می

 عموم قول خــدای متعــال در، از اجماع پیش، خلع و مبارات و اینکه خلع به بیش از مهر جایز است

این استدالل کــه در منــابع   .)۳۸۷ص،  ۹ج،  ۱۴۱۳،  عاملی(  است»  «

از  ، )۳۵۴ص، ۱۴۱۷، شــریف مرتضــی /۴۲۰ص، تــا][بی ، خوانساری (ر.ک: شودمی  دیدهمتعدد  

  :قوت الزم برخوردار نیست

 ؛ معلوم نیست مقصود از طالق در آیه مزبور خلع باشد  .۱
ً
زیرا در طالق خلع باید کراهت صرفا

آید کــه کراهــت گونه برمیاین»  «  از جمله  کهالی، درحزوجه باشد  ازسوی

مثنــی   صورت به»  «  و»  «  زیرا هردو فعل  ؛)۲۳۴ص،  ۲ج،  ۱۴۱۷،  طباطبایی(  طرفینی است

  .  ذکر شده است
ً
فقها برای اثبات این مطلــب کــه بــذل در طــالق مبــارات   برخی  دلیلهمینبهظاهرا

  (ر.ک: انــدبه همین آیه و جمله مورد نظــر اســتدالل کرده  ، تواند معادل مهر باشدمی
ّ

، یعالمــه حلــ

زن  ازســویکراهــت هنگــامی کــه :  توان پاسخ داد و گفتبه این اشکال می  .)۳۹۱ص،  ۷ج،  ۱۴۱۳

  .نکنندلهی را رعایت زوجین بیم آن دارند که نتوانند حدود ا،  است

زیــرا فعــل ؛ دهــدمیبه شــوهر ناظر به مالی است که زن بابت طالق »  «  جمله  .۲

ــ  ؛ بنــابراینگــرددبرمی و ضــمیر آن بــه زن  اســت  مؤنث آمده  صورت بهافتداء   مــذکور ی جملــه امعن

ــ فد  عنوانبــهآنچه زن  :  است  گونهاین از ایــن جملــه   ؛ درنتیجــهاســت  زیگــرفتنش جــا،  پــردازد می  هی

  .شودمشروعیت استرداد بیش از مهر برای شوهر استنباط نمی

ــ هرچند جمله مزبور کلی است و در آن حــدی بــرای فدیــه مشــخص ن  .۳ ولــی از بخــش ،  دش

 حــرف . بگیــرد توانــد میبخشــی از مهــر را  فقطآید که زوج  گونه برمیایننخست آیه شریفه  
ً
 ظــاهرا

را مــذکور جملــه  گروهــی از مترجمــان قــرآن کــریم. برای تبعیض اســت»  «  در»  ِمن«
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ــ   /۳۴۴ص،  ۲ج،  ۱۳۷۴،  موســوی(  انــدترجمــه کرده  صورت همینبه ، ۲ج،  ۱۳۷۱،  یرازیمکــارم ش

اســترداد ، منهرســد مســتثنینمی نظربــهمنطقــی ، منهبه ارتباط مستثنی با مســتثنی  باتوجه  .)۱۶۶ص

داللت آیه بر مشــروعیت خلــع   ؛ بنابراینکندو مستثنی استرداد بیش از مهر را تجویز    بخشی از مهر

  .به بیش از مهر ثابت نیست

  سوره نساء ۱۹آیه  . ۱ـ۱ـ۲

  :سوره نساء است ۱۹آیه  ،  که طالق به فدیه در آن مطرح شد  یگری آیه د

ــ ست ین برای شما حالل نیا !دیمان آورد یا هک سانی ک هان ای    ــ ک زور از هه ب

د تــا ی شان بگذارقهیو در مض  دی رد و شما ارث او را بخورید تا بمینک ری  یت جلوگیشوهر رفتن زن م

ــ مرت   آشــکاریع  یه عمل شــنکمگر آن،  به شما برگردانند  ،انده از شما گرفتهک ای  هی زی از مهریچ ب ک

به آنان و اگر    دینک سته معاشرت  یشا  طوربهو با زنان    ز استیق جاییتض  صورتدراینه  ک   شده باشند

ار یر بسیخدا خ کهدرحالی ،چیزی را خوش نداریدن است شما  که ممک د  ید بدانیبا،  میل هستیدبی

  .را در آن نهاده باشد

و ســپس  نــدکمنــع می  ه، زن برای استرداد آنچه به وی داده شدقراردادن  از تحت فشار    مبارکهآیه  

، مفســران  رخــیب.  ب شده باشدک روشنی مرت فاحشه  ه  ک مگر آن:  فرمایدکرده، میاستثنایی بر آن وارد  

ص آیــه    ۱۹آیه   کنــد میاند کــه از اســترداد مهــر منــع  ســوره بقــره دانســته  ۲۲۹سوره نساء را مخصــّ

ــا(  َع « واژه .)۲۵۵ص، ۴ج، ۱۴۱۷، ییطباطب
ْ

ــ ــه» لض وُهنَّ « در جمل
ُ
ل

ُ
ــ ْعض

َ
ــه »الت ــع و معنای ب من

مــذکور نحوه استدالل بــه آیــه    .)۵۷۱ص،  ۱۴۱۲،  راغب اصفهانی(  ری استیگگرفتن و سختتنگ

« مستثنی در آیه مزبور یعنــی: است گونهاینبرای اثبات مشروعیت فدیه بیش از مهر 

معادل مهر یا کمتر و بیشتر ه فدی  درنتیجه؛ مطلق است و مقید به مهر یا کمتر از آن نشده است»  

 دیگرازسوی؛ اندآورده شماربهگری زن را خلع فاحشه  علتبهفقها طالق    همچنین.  از آن جایز است

 مشخصی نیست
ّ

شهید ثانی در بیان قول طرفین و ادله آنان بــه ایــن . فدیه در طالق خلع مقید به حد

، به شرحی که بیان خواهد شــد  .)۱۰۳ص،  ۶ج،  ۱۴۱۰،  عاملی  (ر.ک:  ها اشاره کرده استاستدالل

  :استدالل مزبور از قوت الزم برخوردار نیست
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است که شوهر به زن داده    ی اموال حرمت عضل برای استرداد بعضی  ،  منه در آیه مستثنی   . ۱

  . ) همــان (   مستثنی نیز بعضی از امــوال خواهــد بــود   صورت دراین   ، ا ی و هدا   ه ی است؛ مانند مهر 

  ، ظاهر آیه داللت دارد بر اینکه خلع به جمیع آنچه شوهر به زن داده « :  اند مفسران نوشته   برخی 

  ؛ بنابراین ) ۱۴۲ص ،  ۱ج ،  ۱۴۱۸،  بیضاوی (   » چه رسد به اینکه به بیش از آن باشد   ؛ جایز نیست 

،  طوســی   (ر.ک:   کنــد اثبات می   ، ه زن داده شد ب را  آیه مزبور مشروعیت استرداد بعضی از آنچه  

  . ) ۳۴۳ص ،  ۴ج ،  ۱۳۸۷

اکراه کــه بــردن از زنــان بــهنهــی از ارث نخست، : بر دو مطلب تأکید شده استمزبور در آیه .  ۲

 .)۱۱ص،  ۱۰ج،  ۱۴۲۰،  فخــر رازی(  گیری مهر آنــاننهی از بازپسیست؛ دوم،  محل بحث ناکنون  

و شــأن نــزول آن اســت های جــاهلی دربــاره زنــان تشــریع شــده ســّنت  برای نفی بعضــیمبارکه  آیه  

 .)۲۲۹ص، ۱ج، ۱۳۸۰، عیاشــی(باشــد میپیشگیری از ستم و سوء استفاده اقتصادی شوهر به زن  

ــ ن بــود  یت ایی از رفتارهای ظالمانه مردان در دوران جاهلیک  ــ ه بــا زنــان ثروتمنــدی ک ی یبــای ه از زک

نــه آنهــا را  . درحقیقــتندشــتگذاحال خود وامــیهسپس آنها را ب،  ردندکازدواج می  ، ای نداشتندبهره 

ــ امبه؛  کردنــدهمسر با آنها رفتار مــی  یکدادند و نه همچون  طالق می ــ نید ای ه مرگشــان فرارســد و ک

گوناگون تحــت ابزارهای ه زنان را با کن بود یاز عادات زشت آنها اهمچنین  .  نندک  کاموالشان را تمل

نی یه ســنگیه زن مهرکهنگامی  خصوص  به؛  رندیگذاشتند تا مهر خود را ببخشند و طالق گمی  فشار

اســتثنائی بــر » « جملــه .)۳۲۰ص، ۳ج، ۱۳۷۱،  مکارم شــیرازی(  داشت

توانــد بــر او تنــگ میشوهر ، ب شودک اری مرت ک فاحشه آش ، هرگاه زن،  دستور دوم است و مطابق آن

بــه ایــن  باتوجــه .)۲۵۵ص، ۴ج، ۱۴۱۷، طباطبــایی( تــا مهــر را بازســتانده و طالقــش دهــد  رد یبگ

برای اثبــات مشــروعیت اســترداد بــیش از مهــر بــر خــالف رویکــرد   استدالل به آیه شریفه،  مطالب

  .حمایتی آیه و شأن نزول آن است

ولی تطبیــق مفــاد ،  باشدمیفقهای عظام  مشروعیت خلع به بیش از مهر مورد اجماع  اگرچه    .۳

که در آغاز نوشتار در تعریف طــالق خلــع   گونههمان.  سوره نساء به طالق خلع دشوار است  ۱۹آیه  

از » کراهــت« دلیلبــهزن  ازســویتقاضــای طــالق ، عنصر مهم و ضروری در مفهوم خلع،  بیان شد

ایــن عمــل .  باشدمیزن  »  گری فاحشه«  علت اصلی طالق در آیه مورد نظر  کهدرحالی  ، شوهر است

قــرآن ، ولی برای اینکــه متضــرر نشــود ، انزجار شوهر از زن و تصمیم وی بر طالق شده استسبب  
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وی را در مضیقه قرار دهد تا خود او بــه طــالق ،  منع زن از حقوقش  راهاز    دهدمیکریم به وی اجازه  

ــ «  قصــود ازدر اینکه م.  اقدام کند ــ م  ، در آیــه چیســت»  هفاحش ، ۴ج،  ۱۳۸۷،  طوســی(  ان مفســرانی

، مکـــارم شـــیرازی /۲۵۵ص، ۴ج، ۱۴۱۷، طباطبـــایی /۴۰ص، ۳ج، ۱۳۷۲، طبرســـی /۳۴۳ص

ــر رازی /۳۲۰ص، ۳ج، ۱۳۷۱ ــا) ۱۱ص، ۱۰ج، ۱۴۲۰، فخـ ــاملی (ر.ک: و فقهـ ، ۹ج، ۱۴۱۳، عـ

آن را بــه   رخــیب  .درباره آن ذکر شده اســتهای متعددی  اتفاق نظر وجود ندارد و احتمال)  ۴۲۱ص

نیــز   رخــیب.  انــدبه مطلق حدود و بعضی دیگر به مطلق معصیت تفســیر کردهای  عده،  خصوص زنا

  :اندو نوشته  انداحتمال دیگری را مطرح کرده

 یآن بــه زن امــوال  یباشد که مرد برا  یااگر گناه زن در محدوده  فهماند،یتناسب حکم و موضوع م

ــ بودن از مــرد مهرخانواده و همسر  لیتشک  ی، مرد حق استرداد آن اموال را دارد: زن براداده است  هی

او  یزنــدگ  یهانــهی هز نیتأم نیه عوض بضع است ـ و همچنی اند که مهرگفته  رونیگرفته است ـ ازا

ــ  یپس اگر در محــور مســائل  ؛است  یو  نیاز مال مرد و در برابر تمک و مباضــعه، زن  نیماننــد تمک

 اگــر زن   یبه زن خــوددار  یآشکار کند، مرد حق دارد از پرداخت تعهدات مال  یفحشا
ً
کنــد؛ مــثال

 نیهمچن وکند  نیاو را تأم یزندگ  یهانهی هز ستینکند، بر مرد الزم ن نیناشزه شود و به شوهر تمک

ــ  یول رد،یرا به نام غرامت از زن بگ  هی از مهر  یمقدار  تواندیم ماننــد تــرک  یب گناهــاناگر زن مرتک

ــ مــرد حــق نــدارد مهر اند،ره یاز گناهان کب زینماز، دروغ و تهمت گردد، هرچند آنها ن را پــس  وی هی

  ) .۱۵۷، ص۱۸ج، ۱۳۸۸(جوادی آملی،  رد یبگ

تطبیــق آیــه   ؛ بنــابراینبه کراهت زن از شوهر ارتبــاطی نــدارد ،  هرچه باشد»  فاحشه«  مقصود از

  .یستبه طالق خلع صحیح نشریفه و احکام مذکور در آن 

  بررسی ادله روایی نظریه فدیه نامحدود. ۱ـ۲

و گردیــد فدیــه در طــالق خلــع بررســی و ارزیــابی بودن  نامحدود  ، ادله قرآنی  مبحث پیشیندر  

وجود دارد که   مسئلهروایات متعددی در ارتباط با  .  دلیل قرآنی ندارد   ، مورد بررسی  مسئلهمعلوم شد  

نخست روایــت صــریح و . دیگر به اطالق بر فدیه نامحدود داللت دارندصراحت و بعضی  به  رخیب

  :بررسی خواهیم کرد روایات را   دیگرسپس  

  :کندروایت می زراره از امام باقر .۱
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ــ کمتر از مهرتواند میمرد در مبارات :   ــ را از زن بگ هی در خلــع هــر مقــداری کــه  ولــی، رد ی

و چه  هی اندازه مهرچه به؛ یا آنچه را که دو طرف بر آن تراضی نمودند  رد یاز زن بگتواند  می ،خواست

  .)۱۰۱ص، ۸ج، ۱۴۰۷، یطوس  /۱۴۲ص، ۶ج، ۱۴۰۷،  کلینی( آن از شتریب

 .)۲۳۹ص، ۲۱ج ، ۱۴۰۴، مجلســی(باشــد میروایت زراره حسنه توصیف شده است و معتبــر 

دربــاره  باوجوداین ؛بر جواز استرداد بیش از مهر نیز صریح است»  «  داللت جمله

  :اختصار ذکر خواهد شدمتن روایت و داللت آن بر مدعا مالحظاتی وجود دارد که به

 ا 
ً
«   ،» «   جای ها به در بعضی نسخه   . شود می   دیده در متن روایت ابهام و اضطراب  ،  وال

ــ » ( «   یا )  ۲۸۷ص ،  ۲۲ج ،  ۱۴۰۹،  حّر عاملی » (  )  ۱۰۱ص ،  ۸ج ،  ۱۴۰۷،  ی طوس

میــان    دیگر ازسوی .  با جمالت دیگر تفاوت وجود دارد»  «   روشن است میان .  آمده است 

تردید از راوی    شود نمی درستی معلوم  ه و ب نیست  سازگاری  »  «   و »  «   جمله دو  

  حکــم قــاطعی ذکــر نشــده اســت   ،در روایــت   درهرصورت.  است   است یا هر دو جمله از امام

  . ) ۴۵۸ص ،  ۹ج ،  ۱۴۱۳،  عاملی ( 

 
ً
 .)همان(  تعارض دارد   صادقبصیر از امام  بخش نخست روایت با قسمتی از روایت ابی،  ثانیا

 کــه، درحالیبذل در طالق مبــارات بایــد کمتــر از مهــر باشــد،  مطابق بخش نخست روایت مزبور

در ایــن روایــت آمــده .  تواند مهر یا کمتر از آن باشــدبذل در مبارات می،  بصیرمطابق روایتی از ابی

رخی ب  .)۱۴۳ص،  ۶ج،  ۱۴۰۷،  کلینی» («:  است

 (ر.ک: کــل مهــر را بگیــرد  ، توانــد در مبــاراتاند که شــوهر میداده  اهمین روایات فتو  استنادبهفقها  

 
ّ
ان بذل در طالق مبــارات بــا این دو روایت درمورد میز ؛ بنابراین)۳۹۱ص،  ۷ج،  ۱۴۱۳،  یعالمه حل

تعــارض بخــش نخســت روایــت  بــاوجودکه شود این پرسش مطرح می اکنون.  ندایکدیگر معارض

بخش دوم آن درباره طالق خلع و میزان بــذل در آن قابــل اســتناد اســت و ،  بصیرزراره با روایت ابی

بــر » واو« وســیلهبهبخــش روایــت زراره دو : ای معتقدنــدعــده؟ توان از آن حکمی استنباط کــرد می

ــ علاند و چنانچــه معطوفعطــف شــده گری کــدی ــ معطــوف ن، ه حجــت نباشــدی  ؛ســتیحجــت ن زی

البتــه ایــن   .)۱۹ص،  ۱۳۸۶،  صــانعی  (ر.ک:  معطوف دارای معارضه َعَرضــی اســت  دیگرعبارت به

و بــه بخــش دوم روایــت   اندمبنایی است و مشهور به معارضه عرضی مذکور ترتیب اثر نداده  مسئله

  .اندتمسک جسته
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ً
ن از جمله،  ثالثا

ّ
اموالی است که شوهر از عقد تا طالق به زن داده » « قدر متیق

 اگر جواهرات یا امالکی به زن هدیه کرده باشد  ؛است
ً
داللــت ، ولی پس بگیرد تواند میا آنها ر ، مثال

  .است» اطالق« این جمله بر بیش از آن و تملک اموال زن به

روایات دیگری نیز وجود دارد که از اطالق آنها جواز خلع به بیش  ،  غیر از روایت زراره   . ۲

ــتنباط   ــل اس ــر قاب ــد؛ می از مه ــادق   باش ــام ص ــت ام ــد روای ــی از    مانن ــخ پرسش ــه در پاس ک

  : مهران فرمود بن سماعة 

آنچه کــه : به مرد گفتهنگامی که زن  :

اســت هــر آنچــه کــه از زن  زیبر مرد جــا، دهمانجام نمی ،خداوند در رابطه با تو به من دستور داده

  .)۳۱۶ص، ۳ج، ۱۳۹۰، طوسی( ]و او را طالق دهد[ رد یاز او بگ، نمود افتی

ماننــد آن مســلم و بندر روایــت محمد) ۳۱۵ص، همان» («  جمله،  این بیانهمانند  

معــادل و ،  در این روایات اطالق دارند و شامل خلع به کمتــر»  «  و»  «  جمالت.  است

روایات براین  افزون.  گردداطالق این روایات شامل اموال زن نیز می  همچنین.  شوندبیش از مهر می

 ، خوانســاری(  اندشــمرده»  مســتیفض«  آنهــا را   رخــیدیگری به همین مضمون وارد شــده اســت و ب

  .)۴۲۰ص؛ تا][بی

توان به اطالق روایــات مــذکور تمســک می، اگر دلیلی بر منع خلع بیش از مهر در دست نباشد

فدیــه را بودن ادله محــدود،  درادامه مباحث.  جست و به قول فدیه نامحدود در طالق خلع ملتزم شد

  .بررسی و ارزیابی خواهیم کرد 

  لعفدیه محدود در طالق خ.  ۲
 رخی  ب

ّ
 فدیــه را اســترداد .  اندل شدهئی قامعّین  فقها برای فدیه طالق خلع حد

ّ
بعضی از آنهــا حــد

دیگــر از ایــن ای عده .)۱۳۱ص، ۲ج ، ۱۴۱۱، موسوی عاملی( انداموال شوهر از مهر و هدایا دانسته

در میــان  .)۲۱ـ۱۷ص، ۱۳۸۶، صــانعی (ر.ک: انــدخلع به بیش از مهر را نفــی کرده  اند وفراتر رفته

قدامه قول به عدم جواز فدیه بیش از مهر را به گروهی از فقها ابن  .ل دارد ئنیز این نظریه قا  سّنت  اهل

ــ قول به فدیه محدود به مهر در میــان قــدما ق  .)۱۷۵ص،  ۸ج،  تا][بی  ، قدامهابن(  دهدنسبت می ل ائ

  جست.وان بهره تقهی میاین نظریه از بعضی روایات و اصول و قواعد کلی ف برای اثبات.  ندارد 
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  دلیل خاّص روایی فدیه محدود. ۲ـ۱

 تنها روایت خاص 
ً
است که بــر عــدم جــواز  از رسول گرامی اسالم ، مورد بررسی مسئلهظاهرا

باغی را مهر همسرش کرده و او را بــه   قیسبنثابت.  دریافت بیش از مهر در طالق خلع داللت دارد 

رم و دوســت دارم از : آمد و عرض کرد  رسول خدا زن نزد . ده بوددرآور نکاح خود
ّ

من از ثابت متنف

آیا حاضری بــاغی را کــه از وی :  پرسید  رسول خدا   .»: «او جدا شوم 

و بیش از این نیز حاضرم از مــالم بــه ثابــت بپــردازم تــا طــالق   !آری:  زن گفت؟  برگردانی  ، ایگرفته

امــر کــرد کــه ثابــت بــاغ را بگیــرد و   پیامبر  !بیش از باغ نه و فقط باغ:  فرمود  رسول خدا .  بگیرم 

 ذکــر شــده اســت  ســّنت  این روایت با مضامین متفــاوت در صــحاح اهــل.  همسرش را طالق دهد

، ۶ج، ۱۴۰۹،  یهند  یمتق  /۶۶۳ص،  ۱ج،  تا][بی  ی، نیقزو  /۱۷۸ص،  ۳ج،  ۱۴۱۷،  یدارقطن  (ر.ک:

 مأخذ اصلی این روایت منابع اهــل:  نویسدصاحب حدائق می  .)۱۸۵ص
ً
اســت و در   ســّنت  ظاهرا

ــ ب .)۵۵۶ص، ۲۵ج،  ۱۴۰۵،  بحرانی(  منابع شیعی دیده نشده است مــاجرای  ی مفســران شــیعیرخ

، ۱۳۷۲، طبرســی( انــدآورده شــماربهســوره بقــره  ۲۲۹در آیه  »«  مذکور را شأن نزول

در  ، گروهی از فقهای امامیه روایت مذکور را ذکر کــرده .)۶۰۵ص،  تا][بی  ، اردبیلی  /۵۷۷ص،  ۲ج

 /۳۴۲ص،  ۴ج،  ۱۳۸۷،  طوســی  (ر.ک:  انــدطــالق خلــع بــه مفــاد آن اســتناد کرده  مســائلبعضی  

 ابن
ّ
   /۷۲۷ص،  ۲ج  ، ۱۴۱۰،  یادریس حل

ّ
شهید اول در بعضی   .)۳۸۷ص،  ۷ج،  ۱۴۱۳،  یعالمه حل

مستند بــه آن قــول فدیــه محــدود را تــرجیح داده   ، توجه قرار داده  مفاد این روایت را مورد   ، تحقیقات

  .)۴۲۲ص،  ۹ج،  ۱۴۱۳،  عاملی (ر.ک:  است

  :اندو گفته انداشکال کرده مذکوربر استدالل به روایت   رخیب

شوهر بیش از باغ را مطالبه نکــرده  ؛ زیراروایت فوق بر عدم جواز خلع به بیش از مهر داللت ندارد 

، زوجه خود گفت من به بیش از آن نیز راضی به طــالق هســتم.  و به استرداد آن رضایت داده است

محل نزاع جایی است که شــوهر بــا زوجــه بــه . بیش از باغ نیازی نیست:  به او فرمود  ولی پیامبر

 ی محــل نــزاع قابــل اســتناد نیســتروایــت بــرا ؛ درنتیجــهتوافق نرسد و خواهان بیش از مهر باشد

  .)۸۹ص، ۴ج، ۱۳۶۵، فاضل جواد /۳۵۴ص،  ۱۴۱۷، شریف مرتضی(

خلــع بــه زیــادی را ، بر فرض که حدیث مزبور«:  اندو گفته  انداشکال دیگری مطرح کرده  رخیب

؛ )۸۹ص،  ۴ج،  ۱۳۶۵،  فاضــل جــواد(  »نهی در معامالت داللت بر فســاد نــدارد ،  نهی کرده باشد
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 توجیهات یا اشکاالت مذکور . مالک خواهد بود، اگر مرد بیش از مهر را دریافت کند  درنتیجه
ً
ظاهرا

تحت تأثیر روایات دسته نخست و اجماع بر جواز خلع به بیش از مهر مطرح ،  درباره روایت حدیقه

ز ا،  بنگرد   اگر کسی بدون توجه به روایات دسته نخست به مضمون روایت رسول خدا .  شده است

» « مبنی بر از بیان رسول خدا  ؛ زیرا شودآن منع استرداد بیش از مهر استنباط می

، ییاحســا /۳۸۶ص، ۱۵ج، ۱۴۰۸، نــوری» («  یا)  ۱۸ص،  ۶ج،  ۱۴۰۹،  یهند  یمتق(

مانع زیاده   پیامبرآید که  گونه برمیاینروایت مذکور  گوناگون  های  در نقل)  ۱۴۴ص،  ۲ج،  ۱۴۰۵

 (ر.ک:  شهید ثانی از روایت مذکور منــع زیــاده از مهــر را اســتنباط کــرده اســت.  بر مهر شده است

د اطالق روایات سماعة  ؛ بنابراین)۴۲۲ص،  ۹ج،  ۱۴۱۳،  عاملی ، مهرانبنروایت حدیقه را باید مقیِّ

  .آورد   شماربهمسلم و مانند آن بنمحمد

  محدود ادله عام روایی فدیه. ۲ـ۲

. فدیه طالق خلــع اســتدالل شــده اســتبودن از بعضی اصول و قواعد کلی فقه بر لزوم محدود

 مســئلهدو بــر  نحوه استدالل به این.  ترین آنها اصل عدالت و نفی ظلم و قاعده منع اضرار استمهم

  .مورد بحث را بررسی و ارزیابی خواهیم کرد 

  بودن فدیه نامحدودظالمانه.  ۲ـ۲ـ۱

فدیــه طــالق خلــع را بــرای زن غیرعادالنــه یــا ظالمانــه بودن  قول به نامحــدود،  نا معاصر  رخیب

  :اندو نوشته  اندشمرده

...   
ً
ــ بلکه حکمــی ظالمانــه اســت و مخــالف آ،  مخالف عدل است  تنهانهحکم    نیا  اوال  فهی شــر  هی

فقــط ملــزم بــه ،  طــالق بدهــدچراکه اگر مرد بخواهــد زن را  ؛  است  »«

ــ تواند از او بگمرد هرچه خواست می، رد یلکن اگر زن بخواهد طالق بگ،  است  هی پرداخت مهر  ،رد ی

که خداونــد بــه او ارزانــی  اتییاو را از هستی و زندگی و حق ح  نیتواند با درخواستی سنگبلکه می

ــ جهت  دو نفر به  نیتفاوت حکم ب  نیا.  دیساقط نما،  داشته ــ اختریامــر غ  ک ی و مــرد بــودن  زن(  اریی

  .)۱۹ص، ۱۳۸۶، صانعی( ستیجز ظلم ن زییچ،  ییقرارداد عقال ک یدر ) بودن

  :اندنیز نوشته  سّنت  معاصرن اهلرخی ب

شــوهر ،  قول راجح بل قول صحیحی که نصوص دین بر آن داللت دارد این است که در قضیه خلع

قرآن کریم عوض خلع را به آنچــه شــوهر .  درخواست کند  ،تواند بیشتر از آنچه پرداخت نمودهنمی
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فشــار واردکــردن بــر زن و زیــان  بنابراین  ؛...  مرتبط ساخته است  ـ  و نه بیشتر از آن  ـپرداخت کرده  

چیزی جز یــک نــوع ، تر مرد به او داده بودبیشتر از آنچه پیش، رساندن به او در مقابل گرفتن عوض 

حتی این شــیوه از عضــل و ظلــم جــاهلیتی بــدتر  .م کرده نیستعضل و ظلمی که اسالم آن را حرا

 بــه زن اینکه آنان زنــان را تحــت فشــار قــرار می  دلیلبه؛  است
ً
دادنــد تــا بــه بعضــی از آنچــه قــبال

کننــد و قصــد اضــافات بــر آن را اند اکتفا نمیولی اینان به تمام آنچه داده،  دست یابند  ،اندبخشیده

  .)۷۱ـ۶۹ص، ۳ج، ۱۳۸۰،  قرضاوی! (دارند

در اسالم    دیگر ازسوی .  حکمی ظالمانه است   ،خالصه سخن آنان این است که فدیه نامحدود 

این اســتدالل  .  پس فدیه نامحدود مشروع نیست   ؛ حکم غیرعادالنه یا ظالمانه تشریع نشده است 

، ولــی  این سخن صحیح است که در اسالم احکام ظالمانه تشریع نشده اســت .  باشد می ضعیف  

عــدالت    ؛ زیــراکلــی و در همــه مــوارد نادرســت اســت   صورتبه خواندن فدیه نامحدود  ظالمانه 

،  یمطهــر   / ۱۲۰ص ،  ۱۴۲۹،  یمنتظــر   / ۳۷۱،  ۱ج ،  ۱۴۱۷،  ی ی طباطبــا (   رعایت استحقاق   معنای به 

 آن است )  ۸۰ص ،  ۱ج ،  ۱۳۷۴
ّ

گردد که حقی ضــایع  محقق می هنگامی  ظلم    ؛ بنابراین و ظلم ضد

ممکــن اســت گفتــه شــود    ، بلکــه مورد بحث ما ثبوت حق برای زن محرز نیست   مسئله در  .  گردد 

کنــد  عدالت اقتضا می ،  اگر اختیارداری شوهر در طالق ثابت گردد   ؛ زیراباشد می عکس  به   مسئله 

واگــذار یــا    ،حق وی محترم شمرده شود و ناچار نباشد آن را به بهایی که در تعیین آن نقشی ندارد

  ،مــورد بررســی   مســئله تمسک به ادله عام لزوم عــدل و نفــی ظلــم در    ساس ا براین ؛  اسقاط نماید 

  . مصادره به مطلوب است 

 حقی برای زن در طالق ثابت است  گفتنی است
ً
بــه ســتم  ، خلع نامحــدود، در مواردی که شرعا

  .خواهیم گفتدرادامه موارد ثبوت حق طالق برای زن را . انجامدمی

  نامحدودفدیه  بودن اضراری.  ۲ـ۲ـ۲

قاعده منع اضرار ، اندمورد بررسی به آن تمسک جسته  مسئلهدلیل کلی دیگری که بعضی درباره  

» : «اندفدیه را ترجیح دادهبودن  محدود،  دلیلهمینبهفقها    برخی.  به غیر است

نظــام تشــریع منــع اضــرار در    .)۱۰۲ص،  ۶ج،  ۱۴۱۰،  همو  /۴۲۲ص،  ۹ج،  ۱۴۱۳  ، عاملی  (ر.ک:

 
ّ
 ؛ ماننــدآیات متعــددی از قــرآن کــریم بــر منــع اضــرار بــه غیــر تصــریح دارد .  م استاسالمی مسل

و نهــی از تضــّرر ) ۱۰۷: توبــه( مسجد ضــرار لزوم تخریب ، )۱۲: نساء( ممنوعیت وصیت إضراری
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شــوهر از امســاک ،  خــاص  طوربــهدر روابط همســری نیــز    .)۲۳۳:  بقره (  خاطر طفلمادر یا پدر به

: «سوره بقره که در قسمتی از آن آمده است  ۲۳۱آیه    ؛ مانندراری نهی شده استاض

تــوان قاعــده کلــی منــع إضــرار بــه غیــر در روابــط اجتمــاعی و می  از این آیات  ».

ی بــرای زن اضــراری درصــورت طــالق بــه فدیــه بــیش از مهــر    باوجوداین.  خانوادگی را استنباط کرد 

بــرای طــالق زن   حالــتو درهمین  باشــداعتنــا  شود که شوهر به وظــایف همســری بیمحسوب می

و   اگر رفتار شوهر متعارف باشد و با طــالق موافقــت نکنــد  ولی،  خواهان استرداد بیش از مهر باشد

مشــمول ،  حاضر به بذل اموال خود باشــد،  قزن به اختیار خود برای جلب رضایت شوهر برای طال

اختیار طالق با شوهر اســت و ،  اشاره شدتر  پیشکه    گونههمان  ؛ زیرا روایات منع اضرار نخواهد شد

ــ ا  «...:  انــدکــه گفتهســخن  این  از همین بیان ضعف  .  تواند آن را عوض خلع قرار دهدمی حکــم   نی

 .شــودمشــخص می  »... باشدمی  زیطالق نبه احسان و امساک به معروف در    حیتسر  اتی مخالف آ

حســان مخیــر ه امعروف یا تسریح بهسوره بقره است که شوهر را به امساک ب  ۲۳۱مقصود ایشان آیه  

دالیل شخصــی ولــی زن بــه ، این آیه بر وضعیتی که رفتار مرد با همســر متعــارف اســت.  کرده است

مــردی بــا زن نامتعــارف و اضــراری باشــد و اگــر رفتــار  !  آری.  کندتطبیق نمی  ، خواهان طالق باشد

  .غیرعادالنه خواهد بود، حال برای طالق فدیه بیش از مهر بخواهددرعین

  )نظریه مختار(  فدیه محدود در طالق خلع قضایی. ۳
بر ادله هر دو قول فدیه محدود و نامحدود اشــکاالتی وارد اســت و ،  گفتهباتوجه به مطالب پیش

تــوان آن را نظر ســومی کــه می.  باشدمیمطلق و بدون استثنا دشوار    صورت بهالتزام به این دو نظریه  

فدیــه در طــالق . میان طالق خلع توافقی و قضایی اســتشدن تفاوت قائل،  مطرح و از آن دفاع کرد 

، به تراضی طــرفین واگــذار شــده اســت ، اندکه مشهور گفته گونههمانو    خلع توافقی محدود نیست

دالیل لزوم مداخله دادگاه در طالق خلع و تعیــین فدیــه آن . در طالق قضایی باید محدود باشدولی  

  .را تشریح خواهیم کرد 

  موارد وجوب خلع در فقه اسالمی .۳ـ۱

) و درادامه  ۸۴ـ ۵۷، ص ۱۳۹۹نیا،  (هدایت تفصیل بررسی شد  به شرحی که در جای دیگر به 
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د، در بعضی موارد طالق خلــع واجــب اســت. ادلــه وجــوب طــالق خلــع  شو اختصار بیان می به 

  . باشد می   ذیل شرح  به 

  عسروحرج. ۳ـ۱ـ۱

ایــن وضــعیت  ،  مرز نفرت یا انزجار برســد و به باشد  ی که کراهت زن از شوهر شدید  درصورت

هرگاه داوم زوجیت برای    دیگر ازسوی   . ) ۴۰۷ص ،  ۲ج ،  ا] ت [بی   ،فاضل لنکرانی (   است   عسروحرج

صی از آن جز طالق نباشد   باشد   زن حرجی شده 
ّ
دادگاه زوج را به طالق ملــزم خواهــد  ،  و راه تخل

  ی برا  ی ه ثابت شود ادامه زندگ ک   ی درصورت: « اند با اشاره به همین مطلب اظهار داشته رخی  ب .  کرد

ــ ی شرع م   م ک حا ،  د است یشد   عسروحرجزن همراه با   ؛  مزبــور را انجــام دهــد   ی تواند طــالق خلع

بــا حضــور زوج جهــت  «   ممکن است گفته شــود   . ) ۴۲۱ص ،  همان » ( نباشد   ی اگرچه شوهر راض 

ــ ست و طالق او به ا ی ز ن ی ن و ادامه زندگی جا کی امتناع زوجه از تم ،  معاشرت به معروف  ن عنــوان  ی

طــالق حــاکم ویــژه  ،  نظریــه مطــابق ایــن    ؛ ) ۳۷ص ،  ۵ج ،  ۱۴۰۹،  گلپایگانی » ( رمشروع است ی غ 

ن نباشــد و از طــالق  کو الزام او بر آن مم   باشد   زوج معاشرت به معروف نداشته مواردی است که  

 زن را مطلقــه  ی تواند وال ی م شرعی م ک حا   صورتدراین ،  ورزدم شرعی امتناع  ک ف حا ی ل کز با ت ی ن 
ً
تــا

ــ هرچنــد ســوء معاشــرت    در پاسخ باید گفت   . ) همان (   د ی نما    ف ی وظــا   ی فــا ی نشــوز شــوهر در ا   ا ی

ــ . عســروحرج  ســت ی سبب منحصر آن ن   ی است، ول  یی طالق قضا   ی برا  ی موجه   ل ی دل   ،یی زناشو    ا ی

ایــن    . ) ۷۵ص ،  ۱ج ،  ۱۴۱۴،  طباطبــایی یــزدی   (ر.ک:   ند ا یی طالق قضا   ی ها سبب   ز ی ضرر زوجه ن 

ان  و قانون مدنی ایر )  ۱۹۰ص ، ۱۳۹۲،  نیا هدایت  (ر.ک:   از فقهاست بسیاری مطلب مورد پذیرش 

  . این مبنا را پذیرفته است   ۱۱۳۰  ماّده   نیز در 

  خوف فساد.  ۳ـ۱ـ۲

تواند برای زنی که انزجــارش مــوقعیتی این وضعیت می، ی که زن از شوهر منزجر باشددرصورت 

ولــی از شــوهرش منزجــر  ، زن میل جنســی دارد ، در وضعیت انزجار موقعیتی.  زا باشدآسیب  ، است

ممکن است نتواند محرومیت جنســی  دلیلهمینبه .)۴۲ص، ۲ج، تبورنیو د نیهالج (ر.ک:  است
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، عفاف در شریعت مقدس اسالم   مسئلهبه اهمیت    باتوجه  ١.ابدیو به غیرشوهر گرایش  کند  را تحمل  

 راه پاک حقوق اسالمی نمی
ّ

زیستی باشد و باید برای وی راهی برای گسست نکــاح درنظــر تواند سد

 (  اندخلــع را بــر زوج واجــب ندانســتههرچند مشهور فقها  .  گرفته شود
ّ

، ۷ج،  ۱۴۱۵،  یاســدی حلــ

ایــن . اندفساد از باب لزوم دفع منکر واجب شمرده  فخو  درصورت ی طالق را  رخ ولی ب  ، )۳۸۳ص

  :گفت  رد وکمطرح   یخ طوسیبار شنیه را نخستینظر

ید درصورت  برای  و    کنم نمی   من از تو اطاعت ،  اگر مرا طالق ندهی   ی که زوجه به شوهرش بگو

پــس    ، کنم که تو خوش نــداری می   و بسترت را برای کسی آماده   تو غسل جنابتی نخواهم کرد 

یــا از حــال او پــی بــرد کــه وی در یکــی از ایــن امــور    هرگاه زوج این سخن را از زوجه شنید 

لع نماید و وی را  ،  ولو بر زبان نیاورده باشد   ، کند می  معصیت 
َ

واجب است بر او که زوجه را خ

  . ) ۵۲۹ص ،  تا] [بی   ، طوسی (   طالق دهد 

، حلبــی( دنــدین قول گرویز به این ی گریپس از او جمع د. ستیه تنها نین نظریخ طوسی در ایش

بــا  هصــاحب عــرو .)۳۳۱ص، ۱۴۰۸، طوســی /۳۷۴ص، ۱۴۱۷، زهره حلبیابن  /۳۰۷ص،  ۱۴۰۳

  :نویسداشاره به لزوم طالق برای دفع فساد می

گذاردن زن در زوجیت موجب هرگاه عدم طالق و باقی:  

بلکــه فــکّ زن از زوجیــت ، پس طالق اولی است، ی یا اختیاری گرددقهر  صورتبهوقوع در حرام  

  .)۷۶ص، ۱ج، ۱۴۱۴، طباطبایی یزدی( برای پیشگیری از وقوع در معصیت الزم است

عمــران کــه در سوره آل  ۱۰۴آیاتی از قرن کریم بر وجوب نهی از منکر داللت دارد؛ ازجمله آیه  

  آن آمده است:

سوي خیر دعوت نمایند و بــه کــار شایســته و پســندیده به  باید از شما گروهي باشند که:  

 رستگارن ند اوادارند و از کار ناپسند و زشت بازدارند و اینان
ً
  د.که یقینا

  سوره توبه آمده است: ۷۱همچنین در آیه 

 
. در وضعیت انزجار زوجه از شوهر و عدم امکان طالق، خطر وقوع خشونت در روابط همسری یا حتــی اقــدام بــه ١

 نماید.از ورود در این مباحث خودداری میحاضر خودکشی نیز وجود دارد. نوشتار 
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: مــردان و 

 یدهند و از کارهارمان مينیك و شایسته ف  یزنان باایمان، دوست و یار یکدیگرند، همواره به کارها

 دارند.زشت و ناپسند بازمي

ي،    وجوب امر به معروف و نهي از منکر اجمــاعي اســت
ّ

). ۳۱۰ص،  ۱، ج۱۴۰۸(محقــق حلــ

ممکن اســت ).  ۱، ص۱۴۱۵اند (سیفي مازندراني،  دین خوانده  یبرخي نیز وجوب این دو را ضرور

و ســخن از احتمــال وقــوع آن در آینــده له مورد بررسی، هنوز منکــری رخ نــداده  ئگفته شود، در مس

از آن واجب   ی باشد، جلوگیردر آینده  منکر    تحققبر    ی اگر اماره معتبراست. در پاسخ باید بگوییم:  

طریقي معتبــر علــم یــا براین اگر از حال زن یــا بــه). افزون۴۷۰، ص۱تا]، جگردد (خمیني، [بيمي

 نهي واجب است (همان)؛ بنابراین   یاطمینان حاصل شود که و
ً
قصد ارتکاب معصیت دارد، ظاهرا

 .داشبرار آن از تک  ی و غرض جلوگیر شدهواقع    ی نیست که منکر یوجوب نهي مخصوص موارد 

هر زنی ممکن است مدعی شود از شــوهرش منزجــر ،  باشد  گونهایناگر    ممکن است گفته شود

بنیان خــانواده ،  و شوهر را به طالق مجبور نمایدکند  اگر بنا باشد با ادعای زن دادگاه مداخله  .  است

های ولی نشــانه  ، هرچند محبت یا نفرت امری درونی است  در پاسخ خواهیم گفت.  شودسست می

حاضر نشود نزد شوهر بماند و حاضر باشد همــه مهریــه و   عنوانهیچاگر زنی به.  ار بیرونی دارد آشک 

اســت   روشنیاین عمل او دلیل  ،  هدایایی که دریافت کرده است را به شوهر برگرداند تا طالق بگیرد 

ر صادق  
ّ

هــر گر است و با ســنجش ســود و زیــان  انسان حساب  ؛ زیرا باشدمیبر اینکه در ادعای تنف

حــال چگونه ممکن است زنــی شــوهرش را دوســت داشــته باشــد و درعین.  گیرد تصمیم می،  کاری

  ؟حاضر باشد همه مهریه و هدایای دریافتی را پس دهد تا خود را از علقه زوجیت وی خالص کند

روش دیگر احراز انزجار زن از شوهر، ارجاع دعــوی طــالق خلــع بــه کارشناســی اســت. اگــر 

پزشــک، نفــرت زن از شــوهر را تشــخیص دهــد، دادگــاه شناس یا روانمربوط مانند روانکارشناس  

گــردد و بــرای تواند به آن ترتیب اثر دهد. نظریه کارشناسی در آیین دادرسی، اماره محســوب مییم

دادگاه با مالحظه نظریــه « :قانون حمایت خانواده ۱۹ همادّ مطابق تبصره  ١کند.قاضی الزام ایجاد نمی

 
دارد: یــان مــیقانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقــالب در امــور مــدنی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب ب  ۲۶۵ه  مادّ .  ١

دادگاه به آن که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، درصورتي«

 .»ترتیب اثر نخواهد داد



  در طالق خلع  هیمقدار فد یفقه  یبررس  
۹۳

  

بــاوجوداین   ؛»کنــدارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبــادرت بــه صــدور رأی میک

   ای دیگر است.نیازمند دلیل یا اماره  نظریه کارشناس مورد وثوق، اعتنایی به بی

  لزوم مداخله دادگاه در تعیین فدیه طالق. ۳ـ۲

 اکنون.  ق خلع ضروری استبه مواردی اشاره شد که مداخله دادگاه برای طالمبحث گذشته  در  

. موارد مداخله دادگاه برای تعیین میزان فدیه ضروری خواهــد بــود  گونهالزم است اشاره شود در این

  :استشرح  بدیندالیل این مطلب  

اثــر در عمل راه برای طالق بسته و حکم دادگــاه بی،  اگر میزن فدیه به اراده شوهر موکول شود  .۱

 با میزان بذل  ،  مردی که همسرش را دوست دارد یا قصد آزار وی را دارد   ؛ زیرا شودمی
ً
هرچــه   ـعمال

شــعبه رأی    نمونــهبرای  ؛مورد ابتالی محاکم قضــایی اســت  مسئلهاین  .  موافقت نخواهد کرد   ـ باشد

ذکر )  ۳۰/۴/۱۳۹۵  خی تارو    ۹۵۰۹۹۷۰۲۱۷۱۰۰۵۵۱ه  شماربه(  تهران  یحقوق   یدادگاه عموم  ۲۷۱

  :تی از این رأی  آمده استدر قسم. شودمی

 ۲۱/۳/۸۹مــورخ  ۱۳۶۳حسب سند نکاحیه ، دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت فیمابین طرفین  ...

ای البین به داوری ارجاع که نتیجــهموضوع را جهت اصالح ذات،  سمنان  ۱۳در دفتر رسمی شماره  

نایــت بــه اوراق و دادگــاه بــا ع. حاصل نشده است و زوجــه اصــرار بــر طــالق دارد   خصوص دراین

سال است طرفین بــا یکــدیگر ازدواج نمــوده و در محتویات پرونده و با التفات به اینکه مدت شش

تالشی بــرای  تنهانهو  کنندطی این مدت زندگی مشترک را آغاز ننموده و از یکدیگر جدا زندگی می

حقوقی و کیفری علیه   بلکه به طرح دعاوی،  انداصالح رابطه زوجیت و آغاز زندگی مشترک ننموده

جهت کراهت شدید حاضر است تمامی حقوق مالی خــود را اند و زوجه بهیکدیگر مبادرت نموده

لذا با ایــن ؛  حاضر است بیشتر از مهریه نیز به زوج بذل نماید،  به زوج ببخشد و حتی اعالم نموده

پــذیر نبــوده و بــه آن امکانادامه زندگی مشترک و دوام زوجیــت ، اوصاف و اوضاع و احوال موجود

ترشدن وی و درنتیجه جز اینکه ماندن زوجه در قید زوجیت باعث گذر عمر و مسن،  امیدی نیست

قسمت  استنادبهزوجه   عسروحرجدادگاه با احراز  ، بنا به مراتب.  گرددقرار گرفتن وی می  عسروحرج

حکــم بــه الــزام خوانــده بــه ،  دادن دعــوی خواهــانقانون مدنی با وارد تشــخیص  ۱۱۳۰  ماّده  اخیر

  . ... نمایدنمودن خواهان به طالق از نوع بائن غیرمدخوله صادر میمطلقه

اختیــار شــوهر ،  میزان بذل به اراده شوهر موکول شده باشد،  گویندکه مشهور می  گونهاگر آن  .۲

گاهی از نفرت زنشوهر می.  ویزی برای ایذاء و آزار زن خواهد شدادست ق را مشروط طال،  تواند با آ
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هرچند ما تمسک به ادله عام نفی ظلم و منع اضرار را برای لــزوم تحدیــد .  به تملک اموال زن نماید

ســوء اســتفاده از شــرایط ،  موارد که خلع واجب است  گونهولی در این،  ایمفدیه طالق خلع نپذیرفته

  .حرجی و ضرری زن مصداق ظلم و ستم خواهد بود

و آن را    انــد فقهای فریقین دربــاره روایــت حدیقــه ذکــر کرده رخی  بر خالف توجیهاتی که ب 

این روایت ازمنظر اختیارات حاکم و حل یــک  ،  اند کنار گذاشته   مسئله تنافی با روایات    دلیل به 

دهــد  در متن روایــت نشــان می »  «   جمله .  قضایی قابل تحلیل است   مسئله 

،  خمینی (   طالق با استرداد حدیقه قضایی بوده است در منازعه مزبور و فرمان به    ورود پیامبر 

جندب و جملــه  بن بــه قلــع درخــت ســمره   فرمان رسول خدا   همانند   . ) ۱۱۴ص ،  ۳ج ،  ۱۴۱۰

»  ال «   که حرف )  ۲۹۲ص ،  ۵ج ،  ۱۴۰۷،  کلینی » ( الضرر و الضرار در اسالم «   معروف ایشان به 

  حکــومتی اســت   ، در مقــام حــاکم صــادر شــده   نهی است و از رســول خــدا   معنای به در آن  

  . ) ۱۱۷ص ،  ۳ج ،  ۱۴۱۰،  خمینی ( 

ولی شوهر حاضر به طالق نیست یا به   ، در مرافعاتی که زوجه متقاضی طالق است  ترتیببدین

نحو را به مسئلهتواند مداخله کند و دادگاه می ، لزوم   درصورت ،  دهداسترداد اموال خود رضایت نمی

اگــر . محدوددانستن فدیه خلع به مهــر وجهــی نــدارد در این فرض گفتنی است  .  مقتضی حل نماید

زیرا تصــمیم دادگــاه نبایــد ؛ تواند آنها را مسترد دارد می،  هدایایی به زن داده باشد  ، شوهر غیر از مهر

عدل و انصاف و موازین فقهی و قضایی مقتضی آن است که شوهر بــا اســترداد .  ضرر شوهر باشدبه

گــردد و های روحی خالص میزن از تنگاه ترتیب؛ بدینرها نمایدزن را  ،  اموالی که به زن اعطا کرده

  .شودبه شوهر تحمیل نمی نیزضرری 

  نتیجه
. ن اشاره شد اینکــه مقــدار فدیــه در طــالق خلــع چگونــه اســتدا تحقیق که در مقدمه ب  مسئله

داننــد و می  نامعّین  مقدار آن را نامحدود و،  نشان داد مشهور فقهای عظام حاضر  های نوشتار  بررسی

دیگــر بعضی آن را به میــزان مهــر و بعضــی نیــز مهــر و   درمقابل.  اندشوهر دانسته  نظربهآن را منوط  

در شــرایط   نویســنده، های  نتیجــه بررســیطبق  .  دانندمحدود می  ، اموالی که شوهر به زن داده است

ز آنچــه از شــوهر د و اگر زنی حاضر شود بــیش اکننتوانند درباره میزان فدیه توافق عادی زوجین می
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 دلیلبــهدر مــواردی کــه باشــد، ولــی میاین توافق نافذ ، به وی پس دهد و طالق بگیرد است،  گرفته  

تواند در میــزان دادگاه می،  طالق برای زوجه ضروری تشخیص داده شود،  یا خوف فساد  عسروحرج 

شــوهر بــه  ازسویمیزان فدیه حداکثر مهر و اموالی خواهد بود که    صورت دراین  ؛بذل مداخله نماید

و ضمن رعایت حقوق است گیری مقتضای جمع میان ادله موجود  این نتیجه.  زن تملیک شده است

  .ندکمنافع شوهر را نیز تأمین می، زن
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ّ
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ی ( .۱۳
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