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چکیده
بررسی مسئلة اختیار زوج در اقدام به طالق بدوننیاز به آوردن دلیل و ضرری كه از قبل این امر متوجه
زوجه میشود ،موضوع اصلی این پژوهش است .بنابراین با توجه به كثرت رویه قضایی در اینباره و با
استفاده از قواعد فقهی الضرر و الحرج ،این امر به اثبات میرسد كه در صورت تعارض ضرر مالی زوج
مبنی بر پرداخت نفقه و ضرر غیرمالی زوجه یعنی ضرر روانی و حیثیتی در صورت تمسک زوجه به
زندگی مشترک ،قواعد مزبور كدام یک را منتفی میكنند .بنا به یافتههای پژوهش ،ضرر غیرمالی زوجه در
صورت وجود مالک میتواند بر ضرر مالی زوج مقدم شود .افزونبراین ،درصورتیكه قانونگذار برای
مردی كه بدون دلیل همسرش را طالق میدهد ،موانعی ایجاد كند یا هزینههایی بر او تحمیل كند ،بازدارندگی
از این امر را به دنبال خواهد داشت .تحقق این نظریه میتواند گامی مؤثر در استحکام خانواده و كاهش
آسیبهای روانی و حیثیتی زنان شود.
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مقدمه
حق طالق مطابق شریعت اسالم و قانون مدني جمهوري اسالمي ایران در اختیار مرد است؛
اما چنانچه زوج با اجراي این حق ،باعث ضرررساندن به زوجه شود یا با قصد ضرررساندن
اقدام به این كار كند ،تکلیف چیست؟ براي پاسخ به این سؤال الزم است گسترة قواعد الضرر
و الحرج از ابعاد مختلف واكاوي شود .در این خصوص ،قانونگذار بحثي نکرده و این امر
سبب وجود آراء متفاوت در این حوزه شده است؛ زیرا بسیاري از قضات با استناد به ماده
 1133قانون مدني« :مرد ميتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه
تقاضاي طالق همسرش را بنماید» ،حق طالق را بهطور مطلق و بيقیدوشرط در اختیار زوج
ميدانند و درنتیجه قصد اضرار یا ورود ضرر نامتعارف را عاملي نميدانند كه بتواند حق
زوج را محدود كند .در مقابل هرچند رویه قضایي چنداني در این باره وجود ندارد؛ لیکن
برخي از قضات معتقدند كه بعضي از قیود و شرایط ،موجب محدودیت در اعمال حق طالق
از جانب زوج ميشود؛ از جمله رأیي كه از شعبة چهارم دادگاه خانواده شهرستان اسالم
شهر با شماره 83ـ 96/7/23مبني بر بطالن دعواي طالق با استناد به ماده  1133قانون مدني
صادر شده است .صدور این حکم در تقابل با رویه جاري در محاكم كشور است؛ رویهاي
كه طبق آن زوج ميتواند با پرداخت حقوق مالي زوجه از وي جدا شود .به عبارتدیگر
مخالفت زوجه با طالق اثري در پرونده ندارد و در صورت اصرار زوج ،درنهایت دادگاه
ناگزیر به صدور حکم طالق خواهد بود .در رأي مزبور با استناد به حاكمیت قاعدة الضرر،
اصل چهلم قانون اساسي ،اهمبودن حقوق و مصلحت فرزندان و خانواده ،حاكمیت قاعده
الضرر و الحرج بر ادله اثباتي حق طالق زوج ،مخالفبودن مطلق رهایي اختیارات با نظر
شریعت ،موظفبودن نهادهاي قانوني به حفظ و استواري نهاد خانواده ،درخواست طالق
زوج توسط دادگاه رد شده است (معاونت آموزش قوه قضاییه ،1387 ،ص .)88همچنین در
رأي شماره 77ـ 72/1/17دادگاه مدني خاص شهرستان شهرضا و در فرضي كه شوهر
درخواست گواهي عدم امکان سازش ،كرده است ،دادگاه اعالم ميكند« :بنابر اصل چهلم
قانون اساسي ،هیچ كس نميتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به
منافع عمومي قرار دهد .بنابراین اجراي ماده  1133قانون مدني نميتواند بدون توجه به
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موازین فوق الذكر و مالک ماده  132قانون مدني بدون قید و شرط و صرفاً براساس میل
زوج صورت پذیرد.
الزم به ذكر است كه در این آراء ،سخن متمایزبودن خواسته و درخواست در امر طالق
جایگاهي ندارد؛ زیرا طبق قانون مدني ایران طالق یا به خواستة مرد است یا به درخواست
زن .معني و مفهوم طالق به خواسته مرد این است كه مرد طبق ماده  1133قانون مدني هر
وقت بخواهد ميتواند همسرش را طالق دهد ،حتي اگر تقصیري متوجه همسر او نباشد و
دست دادگاهها نیز در رد خواسته مرد بسته است؛ زیرا طالق بنا به خواستة مرد مطرح
ميشود نه به درخواست او .به عبارت دیگر ،دادگاهها در قبول خواسته مرد یک وظیفة تکلیفي
دارند و بدون آنکه وارد رسیدگي ماهیتي شوند ،باید به خواستة مرد گردن نهند و حکم طالق
را صادر كنند؛ لیکن در رسیدگي ماهیتي دادگاهها ميتوانند امري را با بررسي قانوني خود
بپذیرند و یا آن را رد كنند .این در حالي است كه در طالق مربوط به زنان ،طالق به درخواست
زنان مطرح است(مجموعه مقاالت حقوق خانواده ،1384 ،ص.)168
به نظر ميرسد شارع با قراردادن حق طالق بهطورمطلق براي مردان ،متعاقب آن هیچ
ضرر و حرجي را براي زنان ندیده است و طالقدهنده را مردي ميداند كه با رعایت مصلحت
زن و فرزندان و جامعه اقدام به طالق ميكند .این در حالي است كه آثار و پیامدهاي این
پدیده بر ابعاد اجتماعي ،فرهنگي ،رواني ـ عاطفي و همچنین اقتصادي امري انکارناپذیر است
(نظري ،1394 ،ص4ـ .)12نظر به حرج و ضرر ناشي از این اقدام و همچنین نمونه آراء مزبور
و ادلة ارائهشده توسط دادگاههاي صادركنندة این آراء بهسختي ميتوان پذیرفت كه
قانونگذار به پیروي از فقه در ماده  1133قانون مدني دست شوهر را بهطورمطلق در اجراي
حق خویش بدون درنظرگرفتن ضرر و حرج زن باز گذاشته است .با توجه به شمار زیاد
دعاوي طالق بدون دلیل در دادگاههاي خانواده و كاربرد وسیع قواعد فقهي الضرر و الحرج
در حقوق خانواده ،بررسي موضوع واجد نوآوري و ضرورت است و پرداختن به آن گام
مؤثري جهت استحکام بنیان خانواده و كاهش آسیبهاي رواني زنان است كه تاكنون با این
نگاه ،پژوهشي صورت نگرفته است .مسئلة پژوهشي مقاله حاضر این است كه آیا ميتوان
با توجه به مباني فقهي و حقوقي و همچنین ضرورت استحکام بنیان خانواده ،طالق به
خواسته زوج را منوط به آوردن دلیلي موجه از جانب وي دانست؟
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نویسندگان این مقاله با استناد به دالیل فقهي معتبر و رویة قضایي در ضمن بررسي
تأثیر قواعد الضرر و الحرج بر اطالق حق طالق زوج ،درصدد اثبات این امر هستند كه در
صورت اقامة دعوي طالق از جانب زوج ،محکمه باید درخواست دلیل كند و حاكم بدون دلیل
موجه نميتواند وي را طالق دهد.

گستره و قیود الضرر
توجه به مواد قانوني موجود در حوزة خانواده نشان از حاكمیت قواعد الضرر و الحرج در
تقنین قوانین خانواده و تدبیر قانونگذار جهت جلوگیري از سوءاستفادة زوجین از حق طالق
است .البته پیش از تشریع این مواد قانوني ،قانونگذار در اصل  40قانون اساسي چهارچوب و
اصل كلي را كه مدنظر وي در تشریع قوانین بوده ،مطرح كرده است؛ بنابراین یقیناً هیچ یک از
زوجین نميتوانند جهت اعمال حقوق ناشي از زوجیت ،حق طرف مقابل را نادیده بگیرند و
استیفاي حقوق خود را وسیلهاي براي اضرار به او قرار دهند(بهرامي احمدي ،1377 ،ص86؛
امامي و صفایي ،1378 ،ص207؛ تاجمیري ،1383 ،ص188؛ خدادپور؛ و دیلمي ،1388 ،ص.)75
اصوالً حقوق در یک جامعه مطلوب ذاتي نیست ،بلکه وجود آن ،هم در شرع و هم در قانون
براي مقاصد ضروري و رفع حرج و ضرر از زندگي اجتماعي و بسترسازي براي تکامل و
غناي آن است .حال اگر وجود یک حق یا نحوة اعمال آن با مقاصد عالیه در تعارض باشد،
قاعدتاً نميتواند محترم تلقي شود ،چه آنکه ميتواند به ابزاري جهت سوءاستفادة افراد
تبدیل شود(توجهي ،1389 ،ص249؛ مهاجري؛ و مظاهري ،1391 ،ص12؛ رامینپور؛ و باداد،
 ،1389ص13؛ افضلي قادي ،1388 ،ص4؛ اكبرینه ،1390 ،ص.)20
این مقاله درصدد بیان این نکته است كه آیا قواعد مزبور ميتوانند در تقابل با اطالق حق
طالق زوج قرار بگیرند و عمومات ادلة جواز طالق توسط مرد را از اثر بیندازند؟ پیش از
پاسخ به سؤال مزبور باید یادآور شد كه قواعد الضرر و الحرج جهت حکومت بر سایر ادله،
واجد معیارها و ضوابط خاصي هستند كه شناخت و رعایت این معیارها ،گستره و چارچوب
و محدودة اعمال و اجراي قواعد مزبور را تبیین ميكند و مانع از استنادات نابهجا و نادرست
به قواعدِ «الضرر» و «الحرج» ميشود .ازجملة این ضوابط ،ضابطة نوعي و شخصيبودن،
ضابطة مالي و غیرماليبودن است؛ بنابراین این مقاله بـراي پاسخ به سؤال فوق بـه بررسي
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تأثیر ضوابط مزبور در مسئلة اطالق حق طالق زوج ميپردازد.

 .1ضرر نوعی و ضرر شخصی
ممکن است زن خاصي در شرایطي خاص از عسر و حرج قرار داشته باشد كه طالق از
جانب زوج هرچند بدون دلیل موجه باشد ،به ضرر وي نباشد ،به عبارتدیگر طالق از جانب
زوج ،باعث شود كه از ورود ضرر و مشقت بیشتر به زن جلوگیري به عمل آید ،اما براي
نوع زنان ضرر داشته باشد .از سوي دیگر ممکن است ،طالق ،براي نوع زنان ضرر نداشته
باشد ،اما زن خاصي در شرایطي باشد كه از طالق متضرر شود ،مانند زني كه در رأي دادگاه
مدني خاص اسالمشهر اشاره شد؛ دراینصورت ،باید بررسي شود كه قاعدة الضرر كدام
یک از این ضررها را منتفي ميكند؟
بنابه اعتقاد شیخ انصاري ،از طرف شارع اسالم هیچ حکمي وضع نشده است كه ضرر
داشته باشد و مقتضاي قاعده الضرر این است كه جایز نیست شخصي براي دفع ضرري كه
متوجه اوست به دیگري ضرر برساند و واجب نیست كه شخصي از دیگري با اضرار خودش
دفع ضرر كند ،چون در فرض اول جواز و در فرض دوم وجوب ،حکم ضرري است كه با
استناد به قاعدة الضرر نفيشده است(انصاري1415 ،هـ .الف ،ص .)374از پنج نظریة مشهور
پیرامون ضابطة قاعدة الضرر ،برداشت رایج و مشهور چنین است كه ضرر در اسالم
مشروعیت ندارد و این عدم مشروعیت ضرر ،هم شامل مرحله قانونگذاري و هم شامل مرحله
اجراي قانون ميشود و كلمه ال در جمله «الضرر و اضرار» ،اوالً؛ نافیه است و نه ناهیه(موسوي
خمیني 1342 ،ق ،ج  ،2ص )49و اختصاص به ضرر شخصي ندارد ،بلکه ضرر نوعي را هم
شامل ميشود؛ ثانیاً احکام شریعت اسالم ـ اعم از تکلیفي و وضعي ـ مبتني بر نفي ضرر نوعي
و عمومي است و در احکام اولیة اسالم بهطوركلي این اصل ،یعني عدم زیان عامه رعایت شده
است و در روابط اجتماعي مردم نیز هرگونه اقدام زیانبار مورد امضاي شارع مقدس نیست؛
بنابراین قاعدة الضرر عالوه بر آنکه در موارد ضرر شخصي بهعنوان دلیل ثانوي ميتواند
دایره ادله اولیه را محدود سازد ،حاكي از خطمشي كلي در تشریع احکام اولیه است و بر این
امر داللت دارد كه احکام الهي اعم از وضعي و تکلیفي بر مبناي نفي ضرر بر مردم وضع شده
است و چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعي در موارد خاصي موجب زیان بعضي توسط
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بعض دیگر شود ،آن قوانین مرتفع خواهد بود(محقق داماد ،1373 ،ج ،1ص150ـ)151؛ این
برداشت دقیقاً مطابق با تفسیر مشهور فقها و اصوليها است(انصاري1419 ،ق ب ،ص180؛
آخوند خراساني ،1387 ،ج ،2ص189؛ نائیني ،1373 ،ج ،2ص.)274
بسیاري از بزرگان فقه شیعه بین عبادات و معامالت ،تفصیل قائل هستند و بر آناند كه
قاعدة الضرر در احکام تکلیفي عبادي ،ضرر شخصي و در احکام تکلیفي غیرعبادي (معامالت)
ضرر نوعي را نفي ميكند(مامقاني 1350 ،ق ،ص .)334درمقابل ،بسیاري از فقیهان شیعه
الضرر را نافي ضرر شخصي ميدانند نه ضرر نوعي(انصاري1419 ،ق ب ،ج ،2ص 466؛
بجنوردي 1419 ،ق ،ج ،1ص237ـ.)238
در آراء دادگاهها و دیدگاه حقوقدانان نیز نسبت به شخصي یا نوعيبودن ضابطة ضرر
رویه واحدي مبني بر ترجیح هر یک از این موارد بر دیگري وجود ندارد و تشخیص اینکه در
هر مورد كدامیک مالک عمل باشد به یاري كارشناسان و اهل خبره و قاضي صادركننده
حکم خواهد بود .درنتیجه در تمام مواردي كه مبناي مسئله مطرحشده در دادگاه ضرر طرفین
یا یکي از آنها باشد ،قاضي صادركنندة حکم با توجه به جوانب امر و شرایط اقامة دعوي و
وضعیت طرفین تصمیم خواهد گرفت كه مالک عمل خود را نوع افراد جامعه یا شرایط شخص
متضرر در دعواي مطرحشده قرار دهد .باید متذكر شد كه اگر قاعدة الضرر نافي ضررهاي
شخصي باشد ،حکم ضرري را فقط از همان شخصي كه ضرر متوجه او شده است نفي
ميكند؛ یعني اگر طالق بدون دلیل موجه از جانب زوج ،حکمي باشد كه فقط موجب زیانرساندن
به برخي از زنان ميشود ،این حکم فقط از همان زنان نفي ميشود و نميتوان حکم مزبور
را بهصورتكلي از همة زنان رفع كرد؛ ولي ازآنجا كه حکم طالق بدون علت از جانب زوج،
اگر نگوییم بهطورقطعي بلکه در اكثریت غالب ،منجر به زیانرساندن به زوجه و بهموازات
آن فرزندان و جامعه ميشود ،در نخست با استفاده از مالک نوعي و سپس مالک شخصي
را نسبت به همان زوجه با چنان اوضاع و شرایط در نظر گرفت.

 .2ضرر مالی و ضرر غیرمالی
هنگاميكه زوج بدون دلیل اقدام ـبه طالقدادن زوجه خود ميكند ،در طي این اقدام از نظر
روحي یا حیثیتي به وي ضرر ميرساند و او را در تنگنا مياندازد .از طرف دیگر مردي كه
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بنابه دالیلي ،ازجمله عدم عالقه به همسر ،قصد طالق دارد ،باید به زوجهاي كه تمایل به ادامة
زندگي با وي را ندارد ،نفقه بپردازد؛ به عبارتدیگر ،ضرر مالي به زوج وارد ميشود .بنابراین
در اینجا دو ضرر وجود دارد :یکي مالي(به زوج) و دیگري غیرمالي(به زوجه) .اینک باید
روشن شود در تعارض این دو ضرر ،قاعده الضرر كدام یک را منتفي ميكند؟
بنا به نظر امام خمیني ،ضرر و ضرار و مشتقات آنها در زیانهاي مالي به كار ميرود،
ولي ضرار در مورد زیانهاي معنوي و ضیق و حرج بهكاررفته است(موسوي خمیني1342 ،
ق ،ج ،1ص .)28در قرآن مجید هم هرجا كلمه ضرر به كار رفته ،به معناي ضرر مالي و جاني
بوده است ،ولي هرجا كلمة ضرار آمده به معناي تضییق و ایصال حرج است؛ مانند آیه شریفه
«و التضاروهن لتضیقوا علیهن»(طالق)6 ،؛ یعني به زنان (از جهت مسکن و نفقه) آسیب نرسانید،
تا كار بر آنها تنگ شود و مجبور به ترک منزل شوند(طبرسي ،1380 ،ج  ،2ص  .)127در این
آیه هم ضرار به معناي سختي و مشقت به كار رفته استچنین برداشتي از قاعده الضرر این
امکان را فراهم ميكند تا مشکالت روحي و رواني و حیثتي فراروي زوجه و فرزندان به خاطر
اقدام زوج به طالق بدون دلیل موجه ،حتي اگر زوجه راضي به طالق باشد ،از مصادیق ضرر
یا ضرار غیرمالي شمرده شود.
در مقابل این برداشت ،برخي ضرر را فقط به معناي نقصاني ميدانند كه در مال یا آبروي
كسي ایجاد شود ،حتي اگر به صورت غیرعمدي و غیرارادي باشد ،اما ضرار را به معناي
زیانزدن عمدي و ارادي ميدانند(نائیني 1373 ،ق ،ج ،2ص .)199بر این اساس اقدام زوج به
طالق بدون دلیل موجه ،از مصادیق ضرر و همچنین ضرار (به دلیل ارادي و عمديبودن)
شمرده ميشود؛ چرا كه این اقدام از مصادیق ضرر آبرویي یا به عبارت دیگر غیرمالي است.
درعینحال پرداخت نفقه از جانب زوجي كه عالقهاي به ادامة زندگي با همسرش را ندارد ،از
مصادیق ضرر مالي به شمار ميآید.
قاعدة كلي در مورد تعارض یا تزاحم دو ضرر این است كه دو موردي كه تعارض دارند با
هم سنجیده ميشوند و چنانچه ترجیحي براي هر یک از آن دو وجود داشته باشد ،همان مورد
مرجح انتخاب ميشود و اگر ترجیحي در بین نباشد ،در آن صورت تخییر است(بهرامي احمدي،
 ،1386ج ،2ص)272؛ یعني در مسئلة مورد بحث شاید بتوان گفت كه قاضي ميتواند هر یک از
دو ضرر مالي زوج و ضرر غیرمالي (آبرو و حیثیت زوجه) را واجد اهمیت بیشتر بداند و بر
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دیگري ترجیح دهد و در اینجا ميتوان گفت چون ضرر غیرمالي اصوالً از خصوصیت
جبرانناپذیري و تحملناپذیري برخوردار است ،ميتواند بر ضرر مالي مقدم شود .حتي اگر
دو ضرر مزبور داراي اهمیت یکسان باشند ،در مورد تعارض دو حکم ضرري نسبت به دو
نفر ،عقیدة غالب ،اعمال ضابطه فوقالذكر است؛ یعني باید دو ضرر را از لحاظ شدت و ضعف
در نظر گرفت؛ زیرا مقتضاي قاعدة الضرر كه امتنان و لطف بر بندگان است ،ایجاب ميكند كه
شارع به حکمي كه ضرر آن زیادتر است ،راضي نباشد(انصاري1415 ،هـ ب ،ص374؛
خوانساري 1405 ،ق ،ج ،2ص .)223البته باید این نکته را هم متذكر شد كه ضابطة تشخیص
میزان ضرر به عقیدة غالب فقها ،ضابطة شخصي است؛ یعني سبکي و سنگیني هر ضرر را با
توجه به همان شخص باید سنجید .چهبسا ضرري كه در رابطه با وضعیت یک شخص ،سبک
و بياهمیت است ،ولي همان ضرر با توجه به وضعیت شخص دیگر سخت و گران محسوب
ميشود كه در این بحث كمتر زوجهاي پیدا ميشود كه از طالق بدون دلیل از جانب زوج
متضرر نشود .در مقابل این برداشت برخي در تعارض دو ضرر قاعدة الضرر را قابل اعمال
نميدانند؛ بنابراین باید دنبال دلیل دیگري براي حل مسئله گشت و این دلیل ميتواند سیرة عقال
باشد(مکارم شیرازي 1411 ،ق ،ص92ـ .)93سیرة عقال بر این جاري است كه اگر دو ضرر
وجود داشته باشند كه با هم در تعارض باشند ،باید ضرر بزرگتر را رفع كرد .بنابر هر دو
قول مذكور ،در تعارض دو ضرر مزبور (ضرر مالي زوج ،یعني پرداخت نفقه به زوجه ،و ضرر
غیرمالي زوجه) به شکلي كه نفي یکي ،مستلزم وجود دیگري است .ضرر مالي كه قاعدتاً كمتر
از ضرر حیثیتي(ضرر غیرمالي) است ،انتخاب ميشود و صاحب آن ،ضرر مزبور را تحمل
خواهد كرد .البته باید توجه داشت كه این راهحل ،مخصوص موردي است كه زوجه تعدي و
تفریط نکرده باشد .همچنین هر نوع ضرر غیر مالي بر هر نوع ضرر مالي مقدم نميشود ،بلکه
باید ضرر غیرمالي مزبور از درجه اهمیت باالتر و همچنین مالک قوي ازجمله جبرانناپذیربودن
برخوردار باشد كه در اینجا مالک تشخیص درجة اهمیت اصوالً مراجعه به عرف است.

گستره و قیود الحرج
 .1حرج نوعی و حرج شخصی
بسیاري از فقها با استناد به ظاهر آیات و روایات و دالیل دیگر ،حرج نفيشده را شخصي
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ميدانند ،به این دلیل كه عناوین واردشده در لسان ادله داراي مصادیق شخصي است و ارادة
حرج نوعي ،نیازمند قرینهاي است كه در این ادله موجود نیست(مکارم شیرازي 1411 ،ق،
ص198؛ نراقي 1417 ،ق ،ص159؛ آشتیاني 1425 ،ق ،ص250؛ فاضل لنکراني 1425 ،ق،
ص .)146در مقابل رأي به شخصيبودن حرج ،دیدگاه مشهور مبني بر نوعيدانستن حرج
نیز وجود دارد كه به دلیل قوت ادلة ایشان و تناسب با آراي حقوقي و قوانین در حقوق
موضوعه ميتوان رأي به نوعيبودن حرج را اقوي دانست(طباطبایي یزدي 1409 ،ق ،ج،2
ص ،)101لیکن تمایل بیشتر در حقوق بر این است كه حرج را اعم از نوعي و شخصي بداند.
در تأیید این موضوع گفته شده است :عسر و حرجي كه براي جلوگیري از آن به قاعده الحرج
استناد ميشود ،جنبة نوعي دارد .باید در نظر عرف ادامة وضعیت فرد طاقتفرسا و مشقتبار
باشد ،منتها باید حرج انساني متعارف در آن شرایط خاص معیار قرار گیرد .بدینترتیب باید
پذیرفت كه معیار تمییز ،هر دو چهرة نوعي و شخصي را دارد ،نوعي است از این جهت كه
انساني متعارف و طاقت او موردنظر قرار ميگیرد؛ شخصي است بدین اعتبار كه وضع
«انسان متعارف» در شرایط ویژه معیار است (كاتوزیان ،1389 ،ص343ـ)344؛ بنابراین در
حرج شخصي الزم است كه براي تحقق حرج ،خصوصیات زماني ،مکاني و دیگر شرایط
ممکن را براي شخص معین در نظر گرفت(فاضل لنکراني ،1385 ،ص.)129

 .2حرج مالی و حرج غیرمالی
رابطة مصادیق عسر و حرج ،تساوى است؛ زیرا هر عملى كه انسان را به تنگنا و ضیق
اندازد ،دشوار و سخت هم هست و برعکس ،هر كارى كه انجامدادن آن براى آدمى سخت و
شاق باشد ،موجب تنگى و اعمال فشار بر او نیز مىشود .به عالوه ،ضابطة تعیین مصداق
عسر و حرج ،عرف است كه مطابق آن ،هر كارى كه موجب مضیقه و تنگنا باشد ،حرج و
دشوارى نیز تلقى مىشود؛ لیکن با توجه به تفاسیر آیاتي كه مبناي الحرج هستند ،1این واژه
در همهجا بـه معني «تنگي و ناچاري و مشقت» است و خداوند متعال به صراحت ميفرماید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مانند تفسیر آیه «ما یرید اهلل لیجعل علیکم من حرج»(مائده)6 ،؛ یعني خداوند خواهان تنگي براي شما نیست
(طباطبایي1412 ،هـ ،ص)412؛ و همچنین اعراف2 ،؛ التوبه91 ،؛ الحج ،78 ،النور61 ،؛ الفتح17 ،؛ النساء.65 ،
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كه در چنین حالتي ،افراد هیچ تکلیفي ندارند.
از طرفي دیگر چون یکى از معانى ضرار ،ضیق و تنگى است ،بعضى در حدیث «الضرر و
ال ضرار فى االسالم» (عاملي 1414 ،ق ،ص .)223فظ ضرار را در همین معنا متعین دانستهاند.
یکى از مبانى عمدة قاعدة نفى عسر و حرج هم همین حدیث محسوب مىشود .بااینحال

ميتوان گفت كلمة ضرار به معناي تضییق و ایصال حرج است ،مانند آیة شریفة «التضار والدة
بولدها» (بقره .)233 ،درواقع موضوع حرج همانطوركه در آیات بهصراحت آمده ،گرچه مطلق
سختي و دشواري را دربرميگیرد(موسوي خمیني 1342 ،ق ،ص73ـ74؛ قرشي ،1381 ،ج،2
جزء)40؛ اما غالباً حرج غیرمالي را در نظر دارد ،همانگونهكه عسر و سایر مشتقات آن غالباً
در معني گرفتاري مالي است و صاحب صحاح و راغب نیز «عسرة» را به معناي دشواري

در مال دانستهاند(جوهري 1404 ،ق ،ص342؛ راغب اصفهاني ،1387 ،ص)234؛ مثل آیة «و
ان کان ذو عسرة فنظره الی میسره» (بقره)280 ،؛ یعني :اگر بدهکار تنگدست باشد ،حکم آن
مهلتدادن تا هنگام گشایش و توانایي مالي است (طباطبایي1412 ،ق ،ص .)1435البته طبري
عسر را به معناي مطلق صعوبت و دشواري امر گرفته است (طبري ،1380 ،ج ،2ص)127؛
بنابراین منظور از حرج ،هرگونه مشقتي است ،خواه عرفاً تحملپذیر باشد و خواه نباشد؛
خواه مالي باشد ،خواه غیرمالي (نظر نخست)؛ لیکن بنابر نظر دومي ،پارهاي از فقها حرج را
شدیدتر از ضیق و مشقت ميدانند ،كه معموالً تحملپذیر هم نیست (نجفي 1404 ،ق ،ج،5
ص114؛ عاملي 1413 ،ق ،ج ،1ص)111؛ و عدهاي دیگر (نظر سوم) حد وسط و مرتبة میاني
بین تکالیف ماالیطاق و تکالیف طاقتپذیر را محل اجراي قاعدة الحرج ميدانند (مراغي،
1417ق ،ص)284؛ مطابق با نظر نخست ميتوان گفت در تعارض دو موردي كه یکي مالي
است و دیگري غیرمالي ،با توجه به كاربرد رایج معناي مطلق مشقت ،به نظر ميرسد از آنجا
كه كه هر دو امر حرجي هستند ،در تعارض این دو امر هم باید هر دو حرج (مالي و غیرمالي)
را از لحاظ اهمیت سنجید و موردي را كه داراي اهمیت بیشتر است ،مقدم دانست؛ منتها بنابر
قول دوم و سوم ،حرجهایي كه تحملپذیر نباشند و به درجة ماالیطاق نرسیده باشند ،مشمول
قاعدة الحرج هستند ،ولي در حدود سختي و مشقت این دو امر ،اقوي اقتصار بر حدي است
كه عادتاً تحملپذیر نباشد .ضابطه برحسب مورد نوعي یا شخصي و بر مبناي عـرف تعیین
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مي شود و مطابق آن هر كاري كه موجب مضیقه و تنگنا باشد ،حرج و دشواري نیز تلقي
ميشود .در ترجیح هركدام بر دیگري نیز مطابق عرف با مالحظة درجة اهمیت عمل ميشود.

تعارض الضرر و الحرج
بحث دیگري كه در زمینة قاعده الضرر به وجود ميآید ،این است كه در صورت تعارض
قاعده الضرر با قاعده الحرج ،كدامیک را باید مقدم دانست؟ بهعبارتدیگر اگر جریان الضرر
در یک طرف ،موجب حرج دیگري شود ،یا اینکه جریان الحرج در طرفي موجب ضرر بر
شخص دیگري شود ،مقتضاي قاعده چیست؟
در رابطه با قاعدة الضرر با دیگر ادلة احکام ،عقیدهها و نظرهاي مختلفي ،از جانب فقها
ابراز شده است .برخي از فقها احتمال دادهاند كه در صورت تعارض میان قاعدة الضرر و
قاعدة الحرج ،قاعدة الحرج حاكم بر قاعدة الضرر باشد (انصاري1419 ،ق الف ،ص.)312
درحاليكه بعضي دیگر از فقها معتقدند اصوالً جایي براي تقدم قاعدة الحرج بر الضرر وجود
ندارد (نائیني 1373 ،ق ،ص )191و این دو قاعده را در عرض یکدیگر دانسته و معتقد به
تساقط آنها شدهاند (موسوي خمیني 1414 ،ق ،ص134؛ مکارم شیرازي 1411 ،ق ،ص199ـ200؛
بجنوردي 1419 ،ق ،ص.)258
به عقیدة كساني كه قائل به عدم رجحان قاعدة نفي حرج بر الضرر هستند ،این دو قاعده
از احکام امتنانياند و اصوالً در مواردي كه از اجراي آنها ،امر خالف امتنان الزم آید ،جاري
نميشود و دلیلي وجود ندارد یکي از آن دو را بر دیگري مقدم بدانیم تا اینکه در صورت
بروز تعارض و تزاحم بین آنها نیاز به حاكمدانستن یکي از آن دو بر دیگري باشد .به عالوه
نحوة بیان هر دو قاعده یکي است و مفادشان نفي حکم است .هر دو بر احکام اولیه حکومت
دارند و محمول این احکام را محدود و مضیق ميكنند؛ بنابراین دلیلي براي برتري و حکومت
یکي از آن دو بر دیگري وجود ندارد؛ درنتیجه ،در فرض وجود تعارض ،بهواسطة عدم
رجحان ،هر دو ساقط ميشوند و براي حل مشکل نیز به احکام اولیه رجوع ميشود(نائیني،
 ، ،1373ج ،3ص409ـ .)426بنابر قول مزبور در موضوع موردبحث زوج بر اساس حکم اولي
(حق طالق خویش) ميتواند اقدام به طالق زوجة خود كند.
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تأثیر الضرر و الحرج بر حق طالق زوج
در بررسي رابطة الضرر و الحرج با مسئلة حق طالق زوج ميتوان گفت هنگامي كه زوج
بدون دلیل موجه و قانعكنندة وجدان قاضي اقدام به طالق زوجة خود كند ،سه فرض مطرح
ميشود:
فرض اول :اگر مرد اقدام به طالق همسرش نکند ،موجب حرج وي ميشود؛
فرض دوم :اگر مرد بيجهت طالق همسرش را خواستار شود و دچار ضرر و حرج وي
نشود؛
فرض سوم :اگر مرد بر مبناي قاعده تسلیط اقدام به طالق همسرش كند ،همسرش متضرر
ميشود.

 .1بررسی فرض اول
اگر مرد اقدام به طالق همسرش نکند ،ازیکطرف ،موجب حرج براي خودش ميشود و طبق
قاعدة الحرج و براي دفع حرج از خودش ميتواند همسرش را طالق دهد؛ ازطرفدیگر ،قاعدة
الضرر كه او را از اضرار به همسرش منع ميكند ،اجراي حق طالق بدون دلیل موجه را منتفي
ميكند .در تعارض این دو قاعده هرچند كه بعضي همچون شیخ در ادامة مباحث خود احتمال
تقدیم الحرج را نیز مطرح كردهاند (انصاري 1419 ،ق ب ،ج ،2ص)467؛ برخي دیگر چنین مطرح
كردهاند كه در تعارض بین دو دلیل الحرج و الضرر نميتوان یکي را بر دیگري مقدم ساخت؛
زیرا این دو قاعده از احکام امتنانياند و دلیلي بر ترجیح یکي بر دیگري وجود ندارد .در این
صورت هر دو دلیل در مقام معارضه ساقط ميشوند و به هیچكدام از آن دو نميتوان استناد
كرد (موسوي خمیني 1414 ،ق ،ص134؛ مکارم شیرازي 1411 ،ق ،ص199ـ200؛ آشتیاني،
 1425ق ،ص .)258نتیجه این تساقط نیز بازگشت به حکم اولي است ،یعني زوج به همان حالت
فرض نبود ضرر برميگردد و ميتواند همسرش را طالق دهد؛ البته در آراء معاصران رأي به
تعیین اقوي از حرج و ضرر به چشم ميخورد و گفته شده است كه این دو قاعده از جهت اینکه
هیچیک بر دیگري حکومت ندارند و هر دو داراي مصلحت و مالک هستند ،باید درصورتامکان،
به هر دو عمل كرد و در صورت عدمامکان ،به قدر امکان عمل كرد و نميتوان هر دو را رها
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كرد؛ بنابراین ،بایستي حرجها و ضررها را مقایسه كرد ،هركدام از آنها اقوي بود ،آن را رعایت،
و دیگري را رها كرد؛ و اگر داراي مالک مساوي بودند و تشخیص داده نشدند ،در این صورت
بنا به قرعه كه براي رفع مشکل تشریعشده ،رجوع كرد و یکي از آنها را تعیین كرد .به نظر
ميرسد براساس استدالل معاصران الزمة چنین نگاهي این است كه در صورت اجراي قواعدي
مانند الضرر و الحرج در حقوق افراد ،باید تقدم را در حق آن عضوي جاري كرد كه با ضرر
و حرج بیشتري مواجه است؛ پس در تعارض این دو قاعده راهحل مناسب ،همان عملكردن به
اقوي است و اقوي در مسئلة مزبور (طالق دادن زوجه بهدست زوج بدون دلیل موجه) ،همان
ضرر روحي و حیثتي است كه درنتیجة طالق بر زن متحمل ميشود .ضرر مزبور تا حدود
زیادي جبرانناپذیر است .در اسالم نیز ضرر غیرمتدارک كه ترتیب جبران آن داده نشود،
وجود ندارد (مراغي 1417 ،ق ،ج ،1ص)304؛ برخالف حرج مرد كه گذرا و موقتي و رفعپذیر
است .اگر هم تقدم ضرر واردشده بر زن را از باب تقدم ضرر غیرمالي بر ضرر مالي نپذیریم،
به دلیل استحکام خانواده و دفع ضرر واردشده به فرزندان ،مرد نميتواند با استناد به مادة
 1133قانون مدني ،بدون دلیل موجه همسر خود را طالق دهد؛ بلکه در ماده مزبور آمده است:
«مرد ميتواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه همسرش را طالق دهد»؛ كه
مراجعه به دادگاه و ترافعيبودن موضوع ،حاكي از لزوم رعایت سایر مقررات قانوني و اختیار
قانوني دادگاه در پذیرش یا عدمپذیرش است؛ بنابراین دادگاه زماني ميتواند تقاضاي زوج را
در طالق بپذیرد كه زوج مصلحتي مهمتر از حقوق فرزندان و خانواده را مطرح كند .افزونبراین،
ازدواج پیوندي یکسویه نیست تا زوج تنها بادرنظرگرفتن شرایط خود ،بتواند این پیوند را قطع
كند .اگر براي زوجي كه عالقه به ادامة زندگي با زوجة خویش را ندارد ضرر مطرح است ،براي
زوجه نیز ضرر مطرح است و اگر او ميخواهد خود را از ضرري كه معموالً تحملپذیر است،
رها كند ،اجازه نخواهد داشت با اقدام خود طرف دیگر را در ضرري جبرانناپذیر قرار دهد
(شیبري زنجاني 1419 ،ق ،ص .)397تاجایيكه برخي از فقها بر این عقیدهاند كه هر ضرري،
رفع حکم نميكند و برخي ضررها را بادرنظرگرفتن مالک شخصيبودن بایستي تحمل كرد؛
زیرا برخي ضررها ازجمله ضرر مالي زوج صرفنظر از اینکه تحملناپذیر باشد یا نباشد ،اگر
بخواهیم به مرتفعكردن آن به وسیلة طالق حکم دهیم ،چنین ضرري بهخوديخود ضررهاي
متعددي را بر زوجه و فرزندان وارد ميكند و چهبسا ضرر مزبور پس از گذشت زمان ممکن

  130دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده /دورة  ،26شمارة  /74بهار و تابستان 1400

است با بهبودیافتن اوضاع و احوال بین زوجین مرتفع شود.
عالوهبراین ،وقتي به چهارچوب و محیط شرعي سفارشهاي اسالم دربارة زنان نظر
بیفکنیم ،از ظلم به آنان نهي شده است .هنگامي كه زوج با استفاده از حق طالقي كه در منابع
شرعي 1و قوانین ایران به وي داده شده است ،زوجه خود را طالق ميدهد ،بهیقین ظلم و
ضرري آشکار است كه دین بدان راضي نیست و آن را تنفیذ نميكند و در روایات بسیاري،2
معصوم از این امر نهي ميكند .در چنین شرایطي ممکن است غیر از ضرر و زیان متعارف
و ملحوظ در ذات حق طالق كه به زوجه وارد ميآید ،ازجمله ازدستدادن سرپناه و تأمین
معاش زندگي و سایر نیازهاي عاطفي زوجه ،زیانهایي نیز به فرزندان رسد ،مگر آنکه ثابت
شود كه مرد تحت هیچ شرایطي عالقه به ادامة زندگي مشترک ندارد ،بهگونهايكه ادامة
زندگي ممکن است آثار اخالقي براي طرفین به دنبال داشته باشد كه دراینصورت ،طالق
امري موجه خواهد بود؛ لیکن در بدو امر باید فرصتي مناسبي به زوجین داده شود و در
صورت عدم امکان صلح و سازش تصمیم به طالق اتخاذ كرد.

 .2بررسی فرض دوم
در این فرض بـه اقتضاي قاعدة الضرر باید رأي بـه عدم جواز طالق بدون دلیل موجه از
جانب مرد داد؛ زیرا هنگامي كه مرد بدون دلیل اقدام به طالق همسر خویش ميكند و خود را
صاحب مطلق حق ميداند ،باعث ضرررساندن به همسر خود ميشود .روشن است كه این
موضوع از مصادیق سوءاستفاده از حق است (مطهري ،1376 ،ص282؛ لطفي ،1389 ،ج،1
ص53؛ كاتوزیان ،1394 ،ج ،1ص323ـ )324و قاعده الضرر راه حلي است كه اسالم جهت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1معروفترین روایت در اینباره از پیامبر(ص) است كه فرمود« :الطالق بید من اخذ بالساق»(عاملي1374 ،ق،
ج ،2ص240؛ محدث نوري 1411 ،ق ،ج ،3ص.)8
 .2براي نمونه پیامبر ميفرماید :زنان را جز از روي شک(یافتن قرائني مبني بر فساد اخالقي آنان) طالق
مدهید كه خداوند مردان و زنان خوشگذران را دوست ندارد(مقداد1311 ،ق ،ج ،2ص .)250امام صادق نیز
ميفرماید :خداوند مرد هوسبازي را كه مرتباً طالق ميدهد ،دشمن ميدارد .زنان نیز نميتوانند بيدلیل و از
روي هوس ،تقاضاي طالق كنند(كلیني ،1376 ،ج ،6ص.)54
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پیشگیري از این امر در چهارده سدة پیش ارائه داده است .به موجب این قاعده نه تنها
سوءاستفاده از حق ممنوع است ،بلکه اساساً مطلق ضرر یا اضرار به دیگري ممنوع است .به
استناد این قاعده ،بسیاري از قوانین شرعي بیانگر محدودیتهاي صاحبان حق است .قاعدة
الضرر نیز همانگونه كه در روایت سمره بن جندب 1آمده است بهطوركلي از اضرار به
دیگري نهي ميكند .در این روایت سمره حق خود را مطلق ميدانسته و عقیده داشته كه وقتي
مالک درخت است و حق تردد به طرف درختش را دارد ،دیگر هیچ قید و مانعي براي اعمال
این حق ،وجود ندارد و او ميتواند به هر شکل كه بخواهد ،حق خود را اعمال كند ،هرچند این
اعمال حق مستلزم خسارت براي دیگري باشد (بهرامي احمدي ،1377 ،ص.)75

 .4بررسی فرض سوم
در مباحث حقوق خانواده ،تعارض الضرر با قاعدة تسلط كه مفاد آن دال بر سلطنت مالک
بر اموال و حقوق خود است ،ميتواند در موضوع حق ریاست زوج بر خانواده به كار رود.
قاعده «الناس مسلطون علي انفسهم و اموالهم و حقوقهم» (مجلسي 1403 ،ق ،ج  ،2ص)273
كه نزد فقها به قاعدة سلطنت معروف است (نجفي ،ج  ،24ص  )138مبتني برچند آیه از قرآن
كریم 2است كه مفاد آن به مالک را از هرگونه تصرف نامشروع ممنوع ساخته است .مطابق
با ماده  1105قانون مدني« :در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است» ،كه
به نحوي در تشریع ماده  1133قانون مدني اثرگذار است؛ بنابراین مرد با استناد به ماده
 1105قانون مدني و همچنین ماده  1133قانون مزبور ميتواند زن خود را طالق دهد و نیازي
به اقامة دلیل موجه از جانب وي نیست.
آنچه در فقه و حقوق اسالمي تحت عنوان قوامیت و ریاست زوج بر زن آمده است،
بهطورعمده برگرفته از آیة «الرجال قوامون علي النساء(نساء »)34 ،است .واژههاي قوام و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1امام در خصوص تکلیف صاحب خانه فرمود :به او چنین اجازهاي داده نميشود؛ زیرا پیامبر(ص) فرمود:
«الضرر و الضرار»؛ بنابراین اگر صاحب دیوار آن را خراب كند ،او را ملزم ميكنند تا دوباره بسازد»(كلیني،
 ،1376ج ،5حدیث.)4
 .2در قرآن كریم آیاتي وجود دارد كه مستند قاعده تسلط هستند؛ ازجمله آیه «ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال
ان تکون تجاره عن تراض منکم»(نساء )29 ،و آیه «  ...فلکم رُؤس اموالکم ،ال تَظلمومن و ال تُظلمون»(بقره )279 ،است.
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قوامه و قیمومت هم كه در متون اسالمي براي بیان ریاست شوهر به كار رفته ،از همین آیه
ناشي شده است؛ این آیه كه كه مهمترین مدرک شرعي براي ریاست شوهر است ،انفاق مرد
بر همسرش را مبنا و دلیل ریاست وي برشمرده است( 1طبرسي 1405 ،ق ،ج ،1ص259؛
باجوري ،ص .)38مرد حتي اگر در سطح باالیي از عقل و رشد قرار داشته باشد و از توانایي
و قدرت مناسب براي ادارة خانواده برخوردار باشد ،باز هم نميتواند با سوءاستفاده از قاعده
تسلیط كه موجب اشراف و تسلط او بر همسرش و برخورداري از حق طالق ميشود ،به
همسر و فرزندان خود ضرر وارد كند؛ بلکه تنها زماني شایسته ریاست بر خانواده ميشود
كه استعدادها و نیروهاي خدادادي خویش را در جهت خدمت به همسر و فرزندان خود و
رفع نیازهاي آنان به كار گیرد و در حمایت و رعایت مصلحت خانواده و اعضاي آن اهتمام
ورزد ،چه اینکه جوهرة ریاست در خانواده چیزي غیر از این نیست (امامي ،1368 ،ج ،5ص219؛
طباطبایي 1412 ،ق ،ص79؛ كاتوزیان ،1389 ،ج ،1ص205؛ صفایي ،1389 ،ج ،1ص159؛ لطفي،
 ،1389ج ،2ص54ـ55؛ قوامي ،1383 ،ص.)295
بهعبارتدیگر ميتوان گفت كه در اینجا دو صالحیت مدنظر است .1 :صالحیت براي ادارة
زندگي مشترک و روند عادي اعضاي خانواده شامل مخارج خانواده و وجود شرایط
سرپرستي براي اعضاي خانواده بهگونهايكه خانواده دوام پیدا كند؛  .2صالحیت تشخیص
اولویت انحالل نکاح كه قاعدتاً نميتوان گفت مردي كه صالحیت اول را دارا است ،صالحیت
دوم را نیز دارد .از نظر امام خمیني ،قاعده الضرر با هیچ یک از قاعدههاي دیگر معارضهاي
ندارد تا بر آنها مقدم شود ،بلکه فقط ميتواند با قاعدة تسلط معارضه كند كه در این صورت
بر آن مقدم ميشود (موسوي خمیني 1342 ،ق ،ج ،1ص .)63بنابر قول مزبور ،قاضي
نميتواند مردي را كه بهرغم برخورداري از اهلیت و اراده ،بدون دلیل موجه اقدام به
اضمحالل بنیان خانواده و عدم رعایت غبطه افراد تحت ریاست و سرپرستي خود ميكند،
صالح و الیق براي تصمیمگیري در امر طالق و اجراي حق خود بداند؛ چون حفظ استواري
و استحکام نهاد خانواده عالوه بر زوجین ،وظیفة نهادهاي قانوني است .بنابراین اگر دادگاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1فقها «باء» را در «بماانفقوا من اموالهم» سببیه دانستهاند.
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چنین شخصي را شایسته براي ادامة زندگي نداند ،تصمیمگیري بر امر طالق از جانب دادگاه
امري موجه خواهد بود.
باید توجه داشت كه طالق در اسالم امري ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روي هوي
و هوس و بدون دلیل موجه اقدام به طالق زن خود كند .به دیگر سخن ،اسالم طالق را در
مواردي تجویز كرده است كه تنها راه چاره ،جدایي است .درعینحال اسالم مرد را از سوء
استفاده از حق خویش منع كرده است .بااینحال صرف قواعد اخالقي براي جلوگیري از
طالقهاي ناروا كافي نیست ،بلکه باید ضمانت اجراي حقوقي براي جلوگیري از سوءاستفادة
زوج از اختیار طالق ،به كار گرفته شود؛ مثالً قانون براي مردي كه بدون دلیل همسرش را
طالق ميدهد موانعي ایجاد كند یا هزینههایي بر او تحمیل كند ،مثل اجرایيشدن كامل شرط
تنصیف دارایي هنگام طالق و امثال آن؛ بهعبارتدیگر ،میزان سختگیري دادگاه در صدور
چنین اجازهاي عالوه بر نص قانون ،به روانشناسي قضایي برميگردد؛ زیرا اجازه در
صورتي داده ميشود كه دلیل محکمي براي این امر وجود داشته باشد و بهرغم وجود دلیل،
دادگاه از اصالح بین زن و شوهر مأیوس شود و شکست زندگي مشترک را حتمي بداند.

یافتههای پژوهش
 .1با توجه به عمومات الضرر و الحرج ،در تزاحم قواعد الضرر و الحرج و اصل قوامیت،
این قواعد بر اصل مزبور حاكم خواهند بود؛ مگر آنکه ثابت شود كه مرد تحت هیچ شرایطي
عالقه به ادامة زندگي مشترک ندارد؛ بهگونهايكه ممکن است ادامة زندگي آثار اخالقي بدي
براي طرفین به دنبال داشته باشد كه در این صورت طالق امري موجه خواهد بود.
 .2یکي از دالیل اعطاي حق طالق به زوج ،ضرورت حفظ مصالح خانواده است؛ همین امر
ميتواند مبنایي باشد تا زوج دلیلي موجه براي طالق بیاورد .پس اگر مرد این اختیار را بـه
ناحق به كار برد و محرک او در طالقدادن همسر ،امیال نامشروع و خواستههاي غیرانساني
یا تنها اضرار به زن و خانوادة او باشد ،باید خسارات ناشي از كار خود را بپردازد .دادگاه
ميتواند با ارزیابي دالیل شوهر و توجه به عادات و رسوم و اخالق عمومي ،تشخیص دهد
كه آیا او مجاز در استفاده از این اختیار بوده و آن را بهجا استفاده كرده است یا نه؟ با وجود
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آنکه در قانون مدني چنین تدابیري به وضوح پیشبیني نشده است ،لیکن اصل  40قانون
اساسي و عمومات قواعد الضرر و الحرج ،مرد را از سوءاستفاده از حق خویش منع ميكند.
به همین خاطر ماده  1133قانون مدني در تاریخ  81/8/19به شرح زیر اصالح شد« :مرد
ميتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طالق همسرش را
بنماید» .با وجوداین ،به نظر ميرسد كه ماده  1133اصالحي قاعدة تازهاي ایجاد نکرده است
وگرچه رجوع به دادگاه مالزمه با رسیدگي به موضوع و بررسي دالیل دارد؛ لیکن ممکن
است این ابهام را براي قضات ایجاد كند كه صرفاً مبادرت زوج به طالق ،باید از طریق دادگاه
باشد ،حتي اگر زوج دلیلي براي این اقدام خویش نداشته باشد.
 .3آراء مذكور در مقاله عالوه بر آنکه پشتوانة غني فقهي دارند ،بر اساس موازین قانوني
و قواعد حقوقي صادر شدهاند و بر منطق حقوق استوارند .به نظر ميرسد این آراء همگام و
همسو با اعمال سیاستهاي كالن مقام معظم رهبري و تأكید ایشان بر استحکام خانواده
است و عالوه بر بعد حقوقي كه بر مبناي اصل  40قانون اساسي ،اعمال حقوق از سوي
اشخاص را تنها در صورت عدم سوءاستفاده از حق محترم شمردهاند ،در بعد خانوادگي و
اجتماعي نیز بهطور دقیق و ویژه از فرزندان هم حمایت كردهاند .ارتباط قواعد حاكم بر
خانواده با نظم عمومي نیز بياعتباري طالق خودسرانه را توجیه ميكند .البته نباید از این
نکته غافل ماند كه گرچه عمومات قاعده الضرر و الحرج بر عموم ادله حق طالق زوج حکومت
ميكند ،اما در حاكمیت قواعد مزبور و عمومیت آنها باید موردي عمل كرد؛ یعني ضابطة
اعمال قواعد مزبور شخصي باشد ،بهگونهاي كه حاكمیت این قواعد را در موضوع حق طالق
زوج ،و ضرر و حرج ناشي از این حق به زوجه ،نسبت به همان زوجه با اوضاع و شرایط
وي در نظر گرفت.
 .4باوجود كثرت پروندههاي طالق در مراجع قضایي خانواده و ختم این دعاوي به طالق،
بدون درخواست دلیل موجه از زوج ،بهجز دو رأي مذكور صادرشده از دادگاه مدني خاص
شهرستان اسالمشهر و شهرضا ،رویة قضایي مستندي در این خصوص به چشم نمي
خورد .در پایان پیشنهاد ميشود كه با توجه به اهمیت موضوع و لزوم انطباق قانون با شرع،
ماده  1133قانون مدني ،مورد بازنگري و ارزیابي قرار گیرد.
 .5در تعارض دو ضرر یا حرج مالي و غیرمالي ،قاضي ميتواند هر یک از دو ضرر مالي
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(نفقهدادن توسط زوج) و غیرمالي (آبرو و حیثیت زوجه) را واجد اهمیت بیشتر بداند و بر
دیگري ترجیح دهد .ميتوان گفت چون ضرر غیرمالي اصوالً جبرانناپذیر و تحملناپذیر
است ،ميتواند بر ضرر مالي مقدم شود.
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