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چکیده
در فقه ا سالمی ،نفقه از تکالیف واجب زوج پس از عقد نکاح میبا شد و انجام این تکلیف با و ضع قوانین
حمایتکننده ،مورد تضمین حاکم قرار گرفته است .ضمانتاجرای مدنیِ عدم پرداخت نفقه توسط زوج در
مقررات فعلی ،عبارت ا ست از الزام زوج به پرداخت نفقه برا ساس مادة  1111قانون مدنی و اجبار زوج به
طالق براساس مادة  1129قانون مدنی و همچنین ضمانتاجرای کیفریِ پرداخت نکردن نفقه براساس مادة
 642قانون مجازات اسالالمی ،عبارت اسالت از حبس از ساله ماه و یک روز تا پنج ماه .سالااتت اصاللی این
مقاله آن اسالالت که اوت ً،ضالالمانتاجراهای پیشبینیشالالده در قوانین ترک انفاق ،مبتنیبر کدامیک از قواعد
فقهی ا ست و ثانیا ً،درخ صوص ضمانتاجرای ترک انفاق زوجه و برا ساس منابع فقهی ،راهحل مقدم بر
طالق چیست؟ در این پژوهش ،با روش توصیفی ال تحلیلی با تمسک به اصل تحکیم خانواده و با استفاده
از قواعد فقهِ مرتبط ،مانند قواعد «تضالالرر»« ،تحرج»« ،التعزیر» و «وتیت حاکم بر ممتنع» ،ضالالمن تحلیل
ت ترک انفاق ،پی شنهادهایی درخ صوص اولویتبندی
ی موجود در ر سیدگی به شکای ِ
ی مواد قانون ِ
مبنای ِ
مراحل ر سیدگی ارائه شده و طالق حاکم در جایگاه آخرین ضمانتاجرای نا شی از ترک انفاق زوج قرار
گرفته است.
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تضرر ،تحرج ،التعزیر ،الحاکم ولی الممتنع ،اصل تحکیم خانواده ،ترک انفاق ،طالق حاکم.
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مقدمه
ا ستواری روابط زنا شویي و پی شگیری از طالق ،همواره مورد تأكی ِد فقه ا سالمي و ا سناد
باالدســتي و همینیا از ســیاســتهای جمهوری اســالمي ایران در نانون اســاســي اســت.
خانواده نقش مهمي در روابط اجتماعي اشـــ،ات ،تم ی و تربیت فرزندان و پیشـــرفت و
آباداني كشــور ای ا ميكند و ســیاســت كالن جاممه و نوانیا و مقررام جاممه باید درجهت
ح ظ نداســـت خانواده و اســـتواری و توای روابط آن باشـــد .از و این ر یس خانواده
درجهت رشد و تمالي اعضای خانواده ،تأمیا مایوتاج همسر و فرزندان است؛ بدیا منظور،
یاي از و این مالي زوج پرداخت ن قه به زوجه است و براساس نانون مدني ،یاي از موارد
تجویز طالق به درخواســت زوجه ،نشــوز زوج از پرداخت ن قه ميباشــد كه پس از احراز
دادگاه درمورد عجز یا استنااف شوهر از پرداخت ن قه ،حاك شوهر را به پرداخت آن الزام
ميكند و در صورتيكه اجرای ایا حا مماا نبا شد ،دادگاه بنابر درخوا ست زن ،شوهر را
م زم به طالق مي كند و چنانیه زوج ،زوجه را طالق ندهد ،خو ِد حاك اندام به طالق خواهد
كرد؛ حال آناه دیا اســـالم به روشهای گوناگون به توای خانواده و پیشـــگیری از ونو
طالق تو صیه كرده ا ست .نانون ا سا سي نیز بر ح ظ ندا ست خانواده و ا ستواری روابط
خانوادگي برپایة حقوق و اخالق اســـالمي تأكید كرده اســـت؛ اما در اینجا ســـحاالتي م ر
ميشود كه آیا ميتوان در همان ابتدا ،صرف نشوز زوج از پرداخت ن قه و بدون انجام هیچ
راهاار دیگری براســاس ناعدة «التمزیر لال عمل مورم» وی را بنابر نانون مجازام ،حبس
نمایی یا برا ساس ناعدة «ال ضرر» و ناعدة «الحرج» بنابر نانون مدني ،حا به طالق دهی ؟
ا صل توای خانواده (با توجه به اولویتي كه دارد) درایاباره چه راهااری را بیان ميدارد؟
در ایا مقاله ،ضما تبییا نواعد فقهيِ مرتبط با جرمِ ترک ان اق و تو یل آنها و اصل توای
خانواده و ن سبت ایا ا صل با نواعد مزبور ،و ضمیت رویة ن ضایي موجود مورد ارزیابي و
نقد نرار ميگیرد و ترمی نوانیا متناســـا با ایا نواعد و اصـــل توای خانواده پیشـــنهاد
ميشود.
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مفهومشناسی مصطلحات
 .1نفقه
ن قه در لغت به ممنای «آنیه صرف هزینة همسر و اوالد كنند ،هزینة زندگي زن و فرزندان،
روزی و مایوتاج مماش» آمده اســـت (ده،دا ،1374 ،ج  ،15ت  .)673همینیا در تمرین
دیگری آمده اســـت« :آنیه برای خود و خانواده هزینه ميشـــود» (فراهیدی 1405 ،ق ،ج ،5
ت .) 177در اصـــ ال به ممنای فراه كردن هزینة متمارف زن در خانواده توســـط مرد
است .از منظر اسالم ،تأمیا هزینة خانواده ،همیون م،ارج ش،صي زن بر عهدة مرد است
و زن هیچگونه مســئولیتي از ایا نظر ندارد؛ البته تأمیا هزینههای شــ،صــي زن توســط
شــوهر ،اختصــات به مواردی كه زن از تأمیا آن عاجز باشــد ،ندارد و اگر زوجه از اموال
خود پسانداز كند ،مالک آن اموال ا ست و زوج نميتواند ا سترداد نماید (مو سوی ال،میني،
بيتا ،ج 313 ،2؛ فاضل لناراني ،1385 ،ج  ،1ت .)601
بهموجا مادة  1107نانون مدني« ،ن قه عبارم ا ست از همة نیازهای متمارف و متنا سا با
و ضمیت زن از نبیل م ساا ،الب سه ،غذا ،اثاث منزل و هزینههای درماني و بهدا شتي و خادم
درصورم عادم یا احتیاج بهواس ة نقصان یا مرض» .برایااساس ،ن قه عبارم است از همة
نیازهای متمارف و متناسا با وضع زن كه برای دانستا كمیّت و كی یت آن ،و ضع زوجه در
نظر گرفته مي شود .در ا ستوقاق زوجه ن سبت به ن قه ،فقیر بودن و احتیاج او شرط نی ست و
در هر حال ،ن قة زوجه بر مرد واجا است ،ولو زن از ثروتمندتریا مردم باشد.
تماری ي كه در فقه برای ن قه ارا ه شده است ،ممموالً همراه با ذكر مصادیق ميباشد .به
همیا دلیل ،اكثر اختالفها به مصــادیق برميگردد .صــاحا جواهر ن قه را ایاگونه تمرین
كرده اســت« :مایوتاج زن ازجم ه غذا ،مســاا ،البســه ،خادم و وســایل آشــهزی كه بهطور
متمارف با وضــمیت زن در آن شــهر متناســا باشــد» (النج ي1404 ،ق ،ج  ،31ت .)330
برخي از فقیهان مصـــادیق دیگری نیز به آن افزودهاند« :وســـایل آرایش و تنظین ازجم ه
شانه ،صابون ،كرم و هزینة حمام درصورم نیاز» (ماي المام ي و جبمي المام ي 1403 ،ق،
ج  ،5ت .)469
بمضي از فقها نیز بیان نمودهاند كه «بمید نیست هزینههایي كه برای درمان بیماریهای
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س،ت ،كه بهندرم ات اق ميافتد ،ازجم ه م صادیق ن قه با شد ،حتي اگر ایا هزینهها سنگیا
باشد؛ به شرط آناه به عسر و حرج زوج منجر نشود» (ال،ویي 1410 ،ق ،ت  .)393آیام و
روایام فراواني ازجم ه آیة  7سورة طالق نیز بر وجوب ن قه ،كه جزء مس مام فقه و حقوق
اسالمي است و مورد اجما نرار گرفته است ،داللت دارند.

 .2نشوز
در لغت ،نشــوز به ممنای مقاومت و تمرد كردن ،اطاعت ناردن و ســركشــي آمده و در
ا ص ال فقهي نیز همان ممنای لغوی مد نظر ا ست (نر شي 1412 ،ق ،ج  ،7ت  .)65ن شوز
در اص ال  ،یمني تمرد هر یک از زوجیا از انجام و این و تاالی ي كه در زندگي زناشویي
بر آنها واجا اســـت (عام ي ،1382 ،ج  ،3ت  .)308در پژوهش حاضـــر ،نشـــوز زوج از
پرداخت ن قه مد نظر است كه براساس مادة  1129نانون مدني ،نشوز زوج از انجام و این
مالي مسوغ درخواست طالق بهوسی ة زوجه دانسته شده است.

 .3اصل تحکیم خانواده
شر مقدس اسالم برای خانواده منزلت و نداست خاصي نا ل ميباشد .نرآن كری پیوند
ازدواج را «پیمان موا » نامیده (نســـاء )21 ،و از خانواده به «نممت الهي» یاد كرده اســـت
(نول .)72 ،با توجه به جایگاه ممتاز خانواده در اســـالم ،كوشـــش برای اســـتواری روابط
خانوادگي اندامي نابل ستایش و م ستوق پاداش به شمار ميرود .ایا نظام بهعنوان ماتبي
ان سان ساز ،خانواده را واحد بنیادیا جاممه ،پایگاه ر شد و بالندگي ان سانها و كانون تب ور
ارزشها ميداند و همواره آن را مورد عنایت و توجه خات خود نرار داده اســت و به دلیل
ایناه استواام خانواده در توای جاممة اسالمي ـ انساني ،تأثیر بسزایي دارد ،نرآن بهطور
ویژه به ثبام و توای آن توجه داشــته و تمام اصــول حاك بر روابط خانواده را مبتني بر
اصل توای خانواده كرده است .از مجموعه آیام نرآن ،ميتوان نتیجه گرفت كه نرآن حتي
زماني كه احاام حقوني طالق را بیان ميكند ،تالش بر ح ظ توای خانواده دارد و تا آنجاكه
اماان دارد ،شــرای ي را برای طالق بیان ميكند كه درصــورم بروز اختالفام جزیي ،زن و
مرد بهســادگي نتوانند از ه جدا شــوند .همینیا اصــل ده نانون اســاســي نیز بر ح ظ
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نداســت خانواده و اســتواری روابط خانوادگي برپایة حقوق و اخالق اســالمي تأكید كرده
است.

تحلیل ضمانتاجراهای ترک انفاق براساس قواعد فقهی
نواعد فقهي به ممنای آن دسته از احاام ك ي هستند كه در ابواب گوناگون فقه جریان دارند
و منشأ استنباط احاام جزیي ميشوند .در اینجا ميتوان ضمانتاجراهایي برای ترک ان اق
برشمرد كه به ایا منظور ،ناعدة «الضرر» ،ناعدة «الحرج» ،ناعدة «الواك ولي الممتنع» و
ناعدة «التمزیر لال عمل مورم» مورد بررسي نرار خواهند گرفت.

قاعدة تضرر
حا ضرری و هر حامي كه مست زم و منشأ ضرر باشد ،در اسالم ن ي گردیده است.
ناعدة «الضرر» ن يكنندة احاام ضرری است كه روی عناویا اولیة افمال بار شده است و
ن يكنندة احاام ضرری كه روی ن س عنوان «ضرر» ثابت شده است ،نميباشد .روایام
فراواني را شیمه و اهل سنت وارد كردهاند كه از آنها ن ي ضرر در اسالم استنباط ميشود.
اگرچه به سند برخي از ایا روایام اشااالتي وارد است ،به دلیل كثرتشان ،به حد تواتر
رسیدهاند و به همیا دلیل ،مورد استناد ميباشند (موسوی خویي 1417 ،ق ،ج  ،2ت 518؛
عراني 1418 ،ق ،ج  ،1ت 134؛ سبواني تبریزی 1420 ،ق ،ج  ،1ت .)14
روایام مربوط به مسئ ة «الضرر» ،در دو دسته جای ميگیرند؛ بمضي از ایا روایام به
ماجرای «سمره با جندب» مربوطاند كه پیامبر درمورد رفتار اضراری وی فرمودند...« :
الضرر و الضرار» (ك یني 1407 ،ق ،ج  ،5ت  )292و «إنّکَ رَجلٌ مُضار و الضَرر و الضرار
عَ ي مُحمِا» (همان ،ت  .)294جم ة «الضرر و الضرار» در روایام دیگر و به مناسبتهایي
غیر از ماجرای سمره نیز نقل شده است ،همیون باب میراث ،ش مه و  . ...در هر حال ،در
شریمت مقدس اسالم ،ن ي ضرر مورد ات اق خاصه و عامه است (ماارم شیرازی 1411 ،ق،
ج  ،1ت .)43
ترک ان اق به زوجه و عدم پیشبیني راهااری برای جبران ضرر زوجه ،یاي از مصادیق
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جریان ناعدة «الضرر» است.
خودداری و استنااف زوج از پرداخت ن قه از مصادیق ن مي نشوز زوج موسوب ميشود.
عدهای از فقها ممتقدند درصورتيكه زوج متماا از پرداخت ن قه باشد ولي ن قه را پرداخت ناند
و زن نیز منبع تأمیا دیگری جز ن قة زوج نداشته باشد ،براساس ناعدة «الضرر» ،حاك او را
بیا پرداخت و طالق م،یّر ميكند و اگر شوهر از هر دو عمل امتنا كرد ،حاك ميتواند زوجه
را طالق دهد .در ایا گونه موارد ،حاك از ابتدا چنیا مردی را مجبور ميكند كه یاي از دو راهِ
پرداخت ن قه یا طالق را انت،اب كند (گیالني 1413 ،ق ،ج  ،4ت 508؛ طباطبایي نمي 1426 ،ق،
ج  ،3ت 139؛ گ هایگاني 1409 ،ق ،ج  ،2ت  .)239از ناعدة «الضرر» برای اثبام حق طالق
برای حاك درصورم نشوز زوج و مماا نبودن الزام وی به رعایت نانون و نداشتا منبع
تأمیا دیگری برای زن است اده شده است .دروانع ،هدف اص ي شار از بیان حرمت اضرار به
غیر (حدوثاً و بقا اً) آن است كه ایا عمل در خارج به هیچ وجه توقق پیدا ناند .به همیا جهت،
شار برای رسیدن به ایا مقصود ،ميتواند از هرگونه وسایل مناسا ،ازنبیل جمل حرمت
اضرار ،عذاب اخروی ،كی ر دنیوی و ضمان درصورم اتالف ،بهره گیرد و درصورم تأثیر
ناردن تدابیر یادشده ،ميتواند عاسالمملهای شدیدتری ،ازنبیل از بیا بردن آالم اضرار،
نشان دهد .در مسئ ة ترک ان اق نیز ،هرگاه شوهر از انجام تاالین خود امتنا كند و الزام وی
نیز به ایا امر مماا نباشد و زن نیز منبع تأمیا دیگری جز ن قة زوج نداشته باشد ،دخالت
ناضي و از بیا بردن سبا و منشأ اضرار ،تنها راه مماا برای رفع ریشة اضرار است كه ایا
امر تنها ازطریق طالق نضایي اماانپذیر است و در ایا صورم ،طالق ناضي از شئون و موارد
والیت ناضي به شمار ميرود.
آیتاهلل ماارم شیرازی نیز در بوث «اعسار زوج از پرداخت ن قه» ميفرمایند« :نهایت چیزی
كه از جنبة اثباتي ناعدة الضرر است اده ميشود ،جایز بودن حل ع قة زوجیت برای ج وگیری
از متضرر شدن زوجهاست و ایا به ممنای نرار گرفتا امر طالق در اختیار زوجه نیست،
ب اه در ایا مورد ،امر طالق یا به دست حاك خواهد بود یا به دست ولي زوج» (ماارم
شیرازی 1411 ،ق ،ج  ،1ت  .)89بنابرایا براساس ناعدة «الضرر» چه زوج ممسر از پرداخت
ن قه باشد چه نباشد ،درصورم ترک ان اق ،حق طالق برای زوجه ایجاد ميگردد؛ بدیا
صورم كه حا اولي طالق به دست زوج است و حا ثانوی براساس ناعدة «الضرر»،
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درصورم عدم اماان الزام زوج به ان اق و نبودن منبع تأمیا دیگری جز ن قة زوج برای
زوجه ،ن ي ضررِ ناشي از حا ِ انوصار طالق است و لذا حاك نیز ميتواند طالق دهد و ایا
مبنا یاي از ضمانتاجراهای ترک ان اق است.

قاعدة تحرج
در شرایط عادی ،زوجه حق طالق ندارد؛ اما اگر راب ة زوجیت برای وی ضرری یا حرجي
گردد ،وی حق تقاضای طالق خواهد داشت .ضرر و حرج عناویا ثانویة مهمي هستند كه
كاربرد بسیاری در فقه اسالمي دارند و ب،ش نابل توجهي از تووالم حقوق خانواده ،با
است اده از رفیت ایا عناویا صورم گرفته است .دروانع ،تاالین حرجي در شریمت مقدس
اسالم تشریع نشده است« ،ن ي حرج» یک ناعدة ك ي ميباشد و به ممنای رفع تمامي احاامي
است كه برای ما ان مضیقهساز و مشقتآورند .تاالین شرعي در صورم ضرری بودن با
ادلة «ن ي ضرر» و درصورم حرجي بودن ،با ادلة «ن ي حرج» برداشته ميشوند.
در نرآن كری  ،آیام متمددی درخصوت ن ي تاالین حرجي وجود دارد .در برخي از
آیام برای بیان ایا ممنا ،از واژة «حرج» و در برخي آیام دیگر ،از واژة «عسر» است اده شده
است؛ مانند آیة  78سورة مباركة حج كه ميفرماید« :وَ ماجَعَلَ عَلیکُم فِی الدّین مِن حرج» و
همینیا آیة  185سورة بقره كه در آن چنیا آمده است« :یُریدُ اهللُ بِکُم الیُسر وَ الیُرید بِکُم العُسر».
برخي تصریح كردهاند كه داللت آیام مذكور بر ن ي احاام حرجي در اسالم مبرها و آشاار
است (بجنوردی 1419 ،ق ،ج  ،1ت  .)294فقها در بوث عسر و حرج نیودی را به آن م وق
ميسازند .برخي حرج را به شرط فاحش بودن رافع تا ین ميدانند (عام ي 1413 ،ق ،ج ،9
ت  )111و برخي دیگر آن را به «شدید» مقید كردهاند و اعتقاد دارند كه باید بر حرج شدیدی
كه تومل آن عمدتاً س،ت است ،اكت ا شود (نج ي 1404 ،ق ،ج  ،5ت  .)114فقیه دیگری بیان
داشته است كه «عسر و حرج دارای مراتبي است و عسر و حرجي كه رافع تا ین است،
مرتبهای است كه مست زم مشقت شدید باشد و عادتاً مردم آن را تومل نميكنند» (ماارم
شیرازی 1411 ،ق ،ج  ،1ت  .)182بنابرایا براساس ناعدة «الحرج» ،درصورتيكه نشوز و
ترک ان اق زوج موجبام عسر و حرج را با نیودی كه بیان شد ،برای زوجه فراه آورد،
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زوجه با توجه به حا ثانویِ ایجادشده ،حق تقاضای طالق را خواهد داشت و حاك ه از
باب حا ثانویِ ن ي حرج از شاكي خصوصي ،و ی ة دخالت و ن ي حرج ناشي از انوصار
طالق را دارد.

قاعدة الحاکِم وَلی الممتنع
براساس ناعدة «الواك ولي الممتنع» ،اگر ش،صي از ادای حقوق دیگران امتنا ورزد،
حاك جهت ج وگیری از هرجومرج و ح ظ نظ عمومي و اجرای عدالت اجتماعي ،پس از
احراز امتنا نسبت به ادای حقوق ،بهش،صه اندام ميكند .یاي از مواردِ كاربرد ایا ناعده،
دخالت حاك در دعاوی خانوادگي است .ازجم ه اه موارد اجرای ایا ناعده ،امتنا زوج از
پرداخت ن قه با وجود توانایي در پرداخت و امتنا زوج از طالق زوجه با وجود عجز از
پرداخت ن قه است .در آموزههای فقه امامیه ،حاك در عصر غیبت ،فقیه جامعالشرایط است
كه عالوهبر تصدی امور اجرایي ،در امور موتاج به فتوا دارای والیت نضایي است .او ميتواند
مباشرتاً به حلوفصل دعاوی اندام كند یا به دیگران اذن دهد تا به نیابت از وی نضاوم
نمایند (موسوی ال،میني 1410 ،ق ،ج  ،2ت.)99
صدور حا به پرداخت ن قه و الزام زوج به ان اق درصورم استنااف زوج از پرداخت ن قه
با وجود توانایي در پرداخت ،درجهت ح ظ حقوق زوجه است .با وجود ایا ،به دلیل آناه مماا
است زوج اموال خود را م ،ي كند و درنتیجه الزام زوج به ان اق میسر نباشد ،تنها وجود ایا
ضمانتاجرا برای هدف مذكور كافي نیست .در ایا صورم ،دادگاه زوج را براساس ناعدة
«الواك ولي الممتنع» م زم به طالق ميكند و چنانیه وی از اجرای طالق امتنا ورزد ،حاك
طالق را جاری ميسازد .موقق خویي درایازمینه چنیا بیان ميدارد« :اگر متماا بر ن قه از
پرداختا ن قه استنااف نماید ،بر زوجهاش جایز است كه امرش را نزد حاك ببرد؛ پس حاك
زوج را به یاي از دو امر ان اق یا طالق الزام ميكند .اگر زوج از انجام ایا دو امر خودداری
نماید و ان اق بر زوجه از اموال زوج مماا نباشد ،جایز است برای حاك كه زوجه را طالق دهد
و فرني بیا زوج حاضر و غایا نیست» (خویي1410 ،ق ،ت .)289
برخي از فقیهان نیز درایاخصوت ممتقدند كه زوجه در ایا صورم ميتواند به حاك
مراجمه و الزام زوج به ان اق را از وی درخواست نماید .در ایا صورم ،حاك زوج را م زم
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به پرداخت ن قه خواهد كرد و اگر زوج از پرداخت ن قه سر باز زد ،حاك وی را بهجهت
اضرار به زوجه زنداني مينماید كه حبس برای پرداخت ن قة زوجه را م،تص به زوج متماا
در پرداخت دانستهاند (طوسي 1387 ،ق ،ج  ،6ت 22؛ ح ّي 1413 ،ق ،ج  ،3ت 113؛ ابا براج
طراب سي  1406 ،ق ،ج  ، 2ت .)348

قاعدة التعزیر لکل عمل محرم
ناعدة فقهي «التمزیر لال عمل مورم» در مواردی است كه فرد مرتاا عمل حرامي شده
باشد و شار برای آن عمل حرام حد ممیا نارده باشد؛ لذا حاك ميتواند برای آن مجازام
تمییا كند .ایا ناعده ميتواند مبنایي ك ي در جواز تمزیر به دلیل استنااف از تا ین پرداخت
ن قه باشد ،اما با توجه به آرای فقهي ،تمزیر به فرضي اختصات دارد كه با وجود م البة
حاك  ،فرد از انجام واجا امتنا ورزد .برای نمونه ،در كالم شیخ طوسي چنیا آمده است:
«چنانیه فردی توانایي كافي در پرداخت ن قه داشت ،ولي از پرداخت آن خودداری كرد ،حاك
به وی پرداخت ن قه را تا ین ميكند .اگر از دستور حاك سرپییي كرد ،وی را م زم ميكند
و اگر محثر نبود ،او را برای همیشه زنداني ميكند؛ مگر ایناه ن قه را پرداخت كند» (طوسي،
 1387ق ،ج  ، 6ت .)22
در كالم شهید ثاني نیز چنیا آمده است« :با مراجمة زن به حاك برای م البة ن قه ،چنانیه
حاك از پرداخت نشدن آن م ع بود یا زوج بر آن انرار كرد یا م مان بر آن گواهي دادند،
براساس آن عمل ميكند وگرنه افراد ممتمدی را برای اطال از احوال آنان ميگمارد و پس
از آناه مش،ص شد مرد از عمل به تاالین خود امتنا كرده است ،ابتدا زوج را از عمل حرام
نهي و به انجام واجا (پرداخت ن قه) امر ميكند .درصورتيكه مرد به درخواست حاك پاسخ
مثبت نداد و به عدم پرداخت ن قه ادامه داد ،به میزاني كه مناسا ميداند وی را تمزیر ميكند.
پس از آن ،فرض فروش مال ازسوی حاك برای پرداخت ن قه را م ر ميكند» (عام ي1413 ،
ق ،ج  ،8ت  .)362به همیا جهت ،درصورم تماا زوج و امتنا اختیاری وی از پرداخت
ن قه ،ناعدة «التمزیر» مبنای ضمانتاجرای كی ری ترک ان اق است؛ زیرا استنااف زوج متماا
ترک واجبي است كه حد ندارد و حاك ميتواند برای گناهاني كه حد برای آن ممیا نگردیده
است ،مجازام تمییا كند و همینیا براساس م اد ناعدة «التمزیر» ،ایا ناعده در جایي م ر
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است كه حاك مص وت بداند و جواز تمزیر تا زماني است كه ش،ص به منار (خودداری از
پرداخت حقوق زوجه) ادامه ميدهد؛ اما به موض پرداخت ،هیچ مبنایي برای ادامة حبس و
تمزیر وجود ن،واهد داشت؛ زیرا هدف ،رسیدن شاكي به ن قه است و فرني نميكند كه فرد
آن را به اختیار خود پرداخت كند یا ایناه ایا پرداخت ن قه با فروش اموال وی موقق گردد.
همینیا جواز تمزیر در جایي اماانپذیر است كه پس از حا به پرداخت ن قه و احراز
توانمندی فرد ،زوج از انجام و ی هاش خودداری كند .بر ایا اساس ،صرف ن قه ندادن مجوز
تمزیر نیست.
شایان ذكر است كه تمزیر حاك منوصر به تنبیههایي نظیر حبس یا شالق نیست و حاك
ميتواند انوا مجازامهای تمزیری بازدارنده را درمورد ش،ص گنهاار اعمال نماید كه ناعدة
مس ّ فقهي «التمزیر بما یراه الواك » منشأ ایا عقیده ميباشد (نج ي 1404 ،ق ،ج  ،41ت )599؛
همیون شركت در كالسهای آموزشي ،جزای نقدی ،مورومیت از حقوق اجتماعي یا الزام
به خدمت و  ...را بهعنوان ضمانتاجرای كی ری برای زوج نرار دهد و لذا ع يرغ آناه غالباً
از تمزیر ،مجازامهایي نظیر حبس و تنبیه بدني به ذها متبادر ميشود ،ضروری است
نانونگذار مجازامهایي را كه با اصل توای خانواده منافام نداشته باشد و در عیا بازدارندگي
از انجام حرام ،اركان خانواده را سست ناند ،بررسي و تقنیا نماید و حبس و مجازامهای
تنبیهي متداول را در اولویتهای بمدی ضمانتاجرای كی ری ترک ان اق نرار دهد.
بنابرایا براساس سه ناعدة «الضرر»« ،الحرج» و «الواك ولي الممتنع» ،درصورم توانایي
زوج در پرداخت ن قه و الزام وی به پرداخت و عدم پرداخت وی و سهس الزام زوج به طالق
و امتنا او از طالق ،حاك طالق را جاری ميسازد و براساس ناعدة «التمزیر لال عمل مورم»،
اگر زوج با وجود توانایي در پرداخت ن قه و م البه و الزام وی از سمت حاك  ،از پرداخت
ن قه امتنا كند ،حاك به تمزیر و حبس وی تا زماني كه ن قه پرداخت نشود ،حا ميكند.

جرمانگاری ترک انفاق
جرم ترک ان اق همیون سایر جرای  ،دارای عناصر مادی و ممنوی است و طبق اصل نانوني
بودن جرم و مجازام ،برای آن در نوانیا مصوبه مجازام تمییا شده و مقنا چنیا عم ي را
جرم شناخته است .درادامه ،به بررسي اركان ایا جرم ميپردازی .
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اصل قانونی بودن جرم و مجازات
طبق اصل نانوني بودن جرم و مجازام ،هیچ عم ي جرم نیست مگر ایناه نانون آن را جرم
بشناسد و انجام هیچ مجازاتي مماا نیست مگر نانون اجازة آن را داده باشد .در نانون برای
ترک ان اق ،مجازام تمییا شده است؛ بنابرایا جرم موسوب ميگردد .نانونگذار ایران در مادة
 53نانون حمایت خانواده ،به جرمانگاریِ ترک ن قه زوجه و سایر افراد واجاالن قه اندام كرده
است .به موجا مادة  53نانون حمایت خانواده ،هركس با داشتا است اعت مالي ،ن قة زن خود
را درصورم تمایا ندهد یا از تأدیة ن قه سایر اش،ات واجاالن قه امتنا كند ،به حبس تمزیری
درجه  6مواوم ميشود .تمقیا كی ری منوط به شاایت شاكي خصوصي است و درصورم
گذشت وی از شاایت ،در هر زمان تمقیا جزایي یا اجرای مجازام مونوف ميشود.

عنصر مادی
عنصر مادی عبارم است از عمل مجرم كه در خارج وانع شود .با ایناه در بیشتر موارد،
عنصر مادی بهصورم عمل یا فمل مثبت بروز ميكند ،گاهي ترک فمل نیز ميتواند بهعنوان
عنصر مادی برخي جرای در نظر گرفته شود .به همیا دلیل ،مادة  2نانون مجازام اسالمي
هر فم ي یا ترک فم ي را كه در نانون برای آن مجازام تمییا شده باشد ،جرم موسوب
ميكند .درمورد ترک فمل بهعنوان عنصر مادی جرم ،باید گ ت كه گاهي نانونگذار ازجهت
ح ظ نظ عمومي ،و ای ي را برای افراد مش،ص نموده است و درصورتيكه اش،ات از
انجام آن سر باز زنند ،برای آنها مجازام تمییا ميكند .عنصر مادیِ جرمِ ترک ان اق نیز،
چنانكه از عنوانش مش،ص است ،ترک فم ي است كه شار و نانونگذار بهعنوان و ی ه و
تا ین برای افراد مقرر داشته است.

عنصر روانی
مجموعاً برای توقق عنصر رواني ،وجود دو عامل ضروری است :یاي ارادة ارتااب و
دیگری نصد مجرمانه .هرگاه مرتاا ارادة انجام فمل را داشته ،اما نصد انجام عمل مجرمانه
(در جرای عمدی) را نداشته باشد ،عنصر ممنوی بزه كامل نیست؛ لذا نميتوان وی را مقصر
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و مجرم دانست .موسني در ایا زمینه مينویسد« :منظور از عنصر ممنوی آن است كه
مرتاا ،عم ي را كه طبق نانون جرم شناخته شده با "نصد مجرمانه انجام داده" و یا آناه
در ارتااب آن عمل "مرتاا خبط و تقصیر جزایي" شده باشد» (موسني ،1375 ،ج  ،2ت .)202
بنابرایا من ق در عدم تأدیة ن قه ،باید عالوه بر اراده ،دارای نصد مجرمانه ه باشد؛ به ایا
ممنا كه نصور وی در پرداخت ن قه موروم كردن ش،ص واجاالن قه از حق نانوني و شرعي
خود باشد.
حال كه ترک ان اق مصداني از جرم است ،آنیه مورد بوث در ایا پژوهش ميباشد ،ایا
است كه آیا به موض ونو ایا جرم ،باید براساس نانون مجازام ،كی ری برای آن در نظر
گرفت یا ایا مجازام در اولویتهای بمدی نرار ميگیرد؟ برای پاسخ به ایا سوال در ادامة
بوث ،پس از بررسي مجازام ترک ان اق در نانون كی ری ،به اصل ضرورم در ایا نوانیا
پرداخته خواهد شد و همینیا پیرامون ركا نانوني جرم ترک ان اق ،مش،ص خواهد شد كه
ترک ان اق ه از جهت فقهي و ه از جهت نانوني جرمانگاری شده است.

نقطهنظر فقهی ضمانتاجرای ترک انفاق
درصورم توانایي زوج در پرداخت ن قه و عدم پرداخت آن ،براساس سه ناعدة «الضرر»،
«الحرج» و «الواك ولي الممتنع» ،درابتدا وی م زم به دادن ن قه ودرصورم عدم پرداخت،
وی م زم به طالق ميگردد و درصورم امتنا وی از طالق ،حاك طالق را جاری ميسازد
و براساس ناعدة «التمزیر لال عمل مورم» ،اگر زوج با وجود توانایي در پرداخت ن قه و
م البه و الزام وی ازسمت حاك از پرداخت ن قه امتنا كند ،حاك به تمزیر و حبس وی تا
زماني كه ن قه پرداخت نشود حا ميكند.
اما درخصوت استنااف زوج از طالق ،درصورم عجز وی از پرداخت ن قه سه نظریه در
بیا فقهای امامیه م ر شده است:
الن .زوجه صبر كند تا وضع مالي زوج بهبود پیدا كند؛ ایا دسته از فقیهان به استناد اصل

لزوم عقد ناا و آیام «وَ إن کا َن ذو عُسرَهٍ فَنَظره إلی مَیسَره» (بقره )281 ،و «وَ أنکحوا األیامی مِنکُم
وَ الصّالِحینَ مِن عِبا ِدکُم َو إمائکُم أن یَکونوا فُقَراء یُغنِه ُم اهلل مِن فَضله» (نور )32 ،و روایت منقول از
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شیخ طوسي در تهذیا مبنيبر خودداری امام ع ي(ع) از حبس زوجي كه از ان اق زوجه عاجز
بوده است ،ممتقدند كه زوجه باید صبر كند تا زوج موسر گردد (طوسي ،1387 ،ج  ،6ت 24؛
ابا ادریس ح ي 1410 ،ق ،ج  ،2ت 592؛ ابا براج طراب سي 1406 ،ق ،ج  ،2ت 214؛ ح ي،
 1413ق ،ج  ،7ت .)171
ب .زوجه از حق م البة فسخ ناا برخوردار ميشود؛ ایا دسته از فقیهان ممتقدند كه

نگهداری زوجه بدون پرداخت ن قه از مصادیق امساک به ممروف در آیة «فإمساکٌ بمَعروفٍ أو
تسریحٌ بِإحسان» (بقره )229 ،نیست؛ به همیا دلیل ،زوجه ميتواند به حاك مراجمه نماید و از
او درخواست فسخ ناا را نماید .چنانیه حاك وجود نداشته باشد ،خود زوجه ميتواند ناا
را فسخ نماید (اص هاني 1416 ،ق ،ج  ،1ت .)15
ج .زوجه از حق م البة طالق از حاك برخوردار ميگردد؛ ایا فقیهان بیان ميدارند كه
زوجه باید به حاك مراجمه كند تا او زوج را م زم به طالق كند .چنانیه زوج ،زوجه را طالق
ندهد ،خود اندام به طالق خواهد كرد (خویي 1410 ،ق ،ت 288؛ سبزواری ،بيتا ،ج  ،1ت574؛
طباطبایي یزدی 1414 ،ق ،ت 76؛ تبریزی 1426 ،ق ،ج  ،2ت  .)361مستند ایا نول ميتواند
ناعدة «الواك ولي الممتنع» باشد.
سید موسا حای بیان ميدارد كه «هنگاميكه زن با مرد فقیری ازدواج كند یا مرد بمد از
عقد فقیر گردد ،نه برای زن و نه با واس ة حاك  ،اختیار در فسخ عقد نیست و برای زن جایز
است كه امرش را نزد حاك شرعي برده و حاك  ،زوج او را امر به طالق ميكند و اگر زوج
امتنا كند ،حاك زوجه را طالق ميدهد» (حای  1410 ،ق ،ج  ،1ت .)306

نقطهنظر حقوقی ضمانتاجرای ترک انفاق
حال ایا سحال به وجود ميآید كه در رویارد نوانیا و رویة نضایي تا چه مقدار از ایا نواعد
الهام گرفته شده است و نضام در آرای خود به ایا نواعد استناد كردهاند؟

ترک انفاق در قانون مدنی
بنابر نانون مدني ،ریاست خانواده را مرد عهدهدار است و نانونگذار وی را مو ن به تأمیا
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مماش خانواده ميداند .در ناا دای بنابر مادة  1106نانون مدني ،ایا و ی ة مرد ناشي از
حا نانون است و ریشة نراردادی ندارد؛ به همیا دلیل ،طرفیا نميتوانند تا ین مرد را در
ایا باب ضما عقد ناا یا پس از آن سانط كنند (كاتوزیان ،1376 ،ت  .)49ولي در عقد
منق ع ،پرداخت ن قه به زوجه متايبر تراضي زن و شوهر است .نانون مدني در مادة ،1111
ابتدا به زن اجازه داده است كه درصورم عدم پرداخت ن قه توسط زوج به موامه مراجمه
كند كه در ایا صورم ،موامه براساس مبنای ناعدة «الواك ولي الممتنع» میزان ن قه را
تمییا و زوج را به دادن آن مواوم مينماید .اگر الزام كسي كه ن قه به عهدة اوست ،مماا
نباشد ،دادگاه با توجه به مادة  1205با درخواستِ خواهان ،ميتواند ممادل ن قة استوقاني از
اموال مستنان در اختیار واجاالن قه نرار دهد و چنانیه اموالش در دسترس نباشد ،دادگاه
ميتواند به زوجه یا دیگری اجازه بدهد تا به حساب من ق استقراض كنند .درصورتيكه هیچ
یک از ایا روشها محثر وانع نشود ،آنگاه نوبت به درخواست طالق توسط زوجه ميرسد.
در ایا صورم ،همیاكه عجز یا استنااف شوهر از پرداخت ن قه برای دادگاه مورز شود،
حاك شوهر را به پرداخت آن الزام ميكند و درصورتيكه اجرای ایا حا مماا نباشد،
دادگاه بنابر درخواست زن ،شوهر را م زم به طالق ميكند و لزومي به اثبام عسر و حرج
زوجه ن،واهد بود .در مادة  1129نانون مدني ،عجز شوهر از پرداخت ن قه از موارد تجویز
درخواست طالق توسط زوجه شمرده شده است و اطالق ایا ماده دربرگیرندة عجز سابق
بر عقد ه ميشود .ایا ماده هیچ صوبتي از اثر وضمیت مالي زوجه در ایا درخواست
نارده است و ایا چنیا به نظر ميرسد كه حتي زماني كه خودِ زوجه متماا باشد ،باز ه
ميتواند بهاستناد عجز شوهر از پرداخت ن قه از دادگاه تقاضای طالق بنماید.

ترک انفاق در قانون کیفری
عدم تصریح نانون به تقدم راهاار مدني بر راهاار كی ری ،عمالً دستگاه نضایي و مردم
را در دعاوی خانوادگي با موضو ترک ن قه ،بهسمت بهرهگیری از حقوق كی ری پیش برده
است .پس از پیروزی انقالب اسالمي ،برای الزام به پرداخت ن قه ،اصل پرداخت ناردن ن قه
جرمي مستقل به شمار آمد و در مادة  642نانون مجازام اسالمي مصوب  ،1370چنیا مقرر
گردید :هركس با داشتا است اعت مالي ،ن قة زن خود را با وجود تمایا ندهد یا از تأدیة ن قة
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سایر اش،ات واجاالن قه امتنا كند ،دادگاه وی را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه به حبس
مواوم مينماید .با وجود تأكید بر سیاست حبسزدایي (بهویژه در مسایل خانوادگي كه در
آنها زندان موجا سابقة كی ری ميشود و استواام خانواده را متزلزل ميسازد) ،در سال
 ،1392مادة  642نانون مجازام اسالمي نسخ و در مادة  53نانون حمایت خانواده مقرر
گردید كه «هركس ن قة زن خود را درصورم تمایا با داشتا است اعت مالي ندهد و از تأدیة
ن قة سایر اش،ات واجاالن قه نیز امتنا كند ،به حبس تمزیری درجه  6مواوم ميشود.
تمقیا كی ری منوط به شاایت شاكي خصوصي است و درصورم گذشت شاكي از شاایت
در هر زمان ،تمقیا جزایي یا اجرای مجازام در هر زمان مونوف ميشود».
بنابرایا در یک جمعبندی ميتوان گ ت كه براساس نانون مدني بنابر نواعد فقهي
«الضرر»« ،الحرج» و «الواك ولي الممتنع» ،درصورم ترک ان اق ازسمت زوج ،زوجه
ميتواند به حاك مراجمه كند .حاك پس از الزام زوج به پرداخت ن قه و استنااف وی از
پرداخت و همینیا عدم دسترسي به اموال زوج برای پرداخت ن قه و در گام بمدی امتنا
زوج از طالق زوجه ،ميتواند زوجه را طالق دهد و بنابر ناعدة فقهي «التمزیر لال عمل مورم»
در نانون كی ری ،درصورم استنااف زوج از پرداخت ن قه با وجود توانایي در پرداخت ،او
به مجازام تمزیری مواوم خواهد شد .اما كدامیک از نوانیا در اجرا مقدم هستند؟ نانون
مدني مقدم است یا نانون مجازام؟

اصل ضرورت در قوانین کیفری
یاي از بایستههای نانونگذاری درزمینة حقوق كی ری ،ضرورم است؛ بدیا ممنا كه اصل
آن است كه است اده از ضمانتاجراهای كی ری هنگامي مجاز است كه نتوان از سایر
ضمانتاجراها بهره جست .م ابق ادلة فقهي ،چون مجازام نوعي تصرف در مال ،جان،
عضو ،حیثیت و آزادی دیگری است ،پس نوعي والیت بر دیگری است و اصل بر آن است كه
كسي بر دیگری والیت ندارد مگر آناه دلیل ن مي بر آن وجود داشته باشد (موسوی ال،میني،
 ،1385ج  ،2صص  100و  .)101حقوق خانواده ه حقوني است كه باید در آن كمتر یا
بهندرم از ضمانتاجراهای كی ری ،بهخصوت در روابط بیا زوجیا ،بهره جست؛ زیرا
حقوق خانواده بیش از آناه مبتنيبر نرارداد باشد ،مبتنيبر عشق و عالنه است.
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نرآن كری آنگاه كه خوف منازعه میان زوجیا باشد ،حاومتها را مستقی دخیل در نضیه
نميداند؛ ب اه س ارش ميفرماید تا داوری از طرف زن و داوری از طرف شوهر دعوا را
فیص ه دهند (نساء .)35 ،درنتیجه ح ظ خانواده دربرابر دولت یاي از اصول حاك بر خانواده
است و به همیا دلیل است كه حایمان رخنة دولت درحوزة خانواده را خ رناک و زیانبار
ميدانند و بیا ایا دو نهاد ،مرزی ایجاد كردهاند و با ت ایک «تدبیر منزل» از «سیاست مدن»،
تالش كردهاند تا از دخالت دولت در خانواده پیشگیری كنند یا از آن بااهند (حامتنیا و
همااران ،1388 ،ج  ،2ت .)132
بنابرایا اگرچه حقوق خانواده رافتهای خاصي دارد و حمایت كی ری ونتي مجاز است
كه ضمانتاجراهای مدني كارایي الزم برای دفا از ارزشها و الزام به تاالین را نداشته
باشد ،لیاا گاه مص وت ایجاب ميكند كه ضمانتاجرای كی ری بر دیگر ضمانتاجراها
همیون طالق مقدم شود .حال اگر در مواردی امر بیا انت،اب مجازام یا طالق دایر باشد،
نميتوان به طالق حا داد؛ چراكه اگرچه ضمانتاجرای كی ری آخریا راهحل ميباشد ،در
اینجا حمایت كی ری بر حمایت غیركی ری یا طالق مقدم است .پس ضمانتاجراهای كی ری
براساس اصل ضرورم ،پس از ضمانتاجراهای مدني و نتیجه نگرفتا از آنها به اجرا
درميآیند ،مگر ضمانتاجرای مدنيِ طالق كه پس از ضمانتاجرای كی ری به اجرا گذاشته
ميشود كه درایاخصوت بهتر است ناضي نبل از دادنِ حا  ،ایا مسئ ه را احراز كند كه
اگر ضمانتاجرای كی ری را مقدم بر طالق نماید ،به دلیل كینه و كدورتي كه برای مرد حاصل
ميشود ،ادامة زندگي برای زوجه با م،اطرام بیشتری مواجه خواهد بود یا خیر .اما آیا رویة
نضایي ما براساس ایا اولویتبندی حا ميدهد؟

ضمانتاجرای ترک انفاق در رویة قضایی
آنیه در رویة نضایي مشاهده ميكنی  ،ایا است كه به صرف پرداخت ناردن ن قه و عدم
اماان م زم نمودن شوهر به پرداخت آن و همینیا عاجز بودن وی از پرداخت ن قه ،طالق به
درخواست زوجه درصورم عدم نشوز و تمایا ،به استناد مادة  1129نانون مدني پذیرفته
ميگردد؛ حتي به دلیل آناه در ممنای ن قه ،تدریج و تقسیط مستتر است ،تقسی ي كردن ن قه
نیز براساس ناعدة «الضرر» به ضرر و زیان زوجه دانسته ميشود و آن را جاری نميسازند.
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بهعنوان نمونه ،با توجه به دادنامة  644مورّخ  82/6/18شمبة  1511دادگاه عمومي جزایي
تهران ،ارا ة دلیل پرداخت ن قه یا عدم است اعت از پرداخت ن قه بر عهدة زوج است (زندی،
 ،1392ج  ،2ت  .)3دادنامة  1513ـ  1514مورّخ  83/10/30شمبة  2دادگاه تجدیدنظر استان
تهران بیان ميدارد كه «حا تقسیط ن قة زوجه بهدلیل ایجاد مشقّت و س،تي برای وی موجّه
نميباشد و براساس دادنامة  1979مورّخ  ،83/10/14ن قة ممونة زوجه كه مربوط به ایام
زوجیت ميباشد ،نابل م البه است» (همان ،ت  .)34همینیا براساس دادنامة  2400مورّخ
 ،39/7/19زوج به پرداخت كسوه و ن قه بهمدم چهار سال و شش ماه مواوم شده است.
سهس دادنامة مزبور منتهيبه صدور اجرا یه گردیده است .در ایا حال ،زوج دادخواست
اعسار به دادگاه تقدی نموده و از تأدیة ن قه استنااف كرده است .براساس دادنامة 459
مورّخ  ،34/1/12حا اعسار صادر گردیده است؛ چون به مدلول مادة  ،1111اندام عم ي
گردیده است و تأدیة كسوه و ن قة روزانة پژوهشخواه مدلول به دلی ي نميباشد و از طرف
پژوهشخواه تاذیا شده و به استناد مادة  ،1129حا طالق صادر شده است (مماونت
آموزش نوة نضا یه ،1388 ،ج  ،4ت  .)48پس در رویة نضایي در همان ابتدا ،حا به طالق
زوجه داده ميشود كه ایا برخالف اصل ضرورم و ناعدة تقدی اه بر مه و اصل توای
خانواده است.

ضرر متقابل و قاعدة تقدیم اهم بر مهم
زوج با امتنا از ن قه دروانع به همسر خویش ضرر وارد كرده است و همینیا ميتوان حا
به صبر زوجه را بهوسی ة ناعدة «الضرر» منت ي دانست و برای مرت ع نمودن ایا ضرر از
زن ،حق طالق برایش در نظر گرفت؛ بدیاصورمكه حا اولي طالق به دست مرد است ،اما
درصورم عدم ان اق به زن ،بهدلیل ضرری كه به زوجه وارد ميگردد ،طالق به دست زوجه
نرار داده ميشود .دروانع آنیه درخصوت منع امساک اضراری و ن ي لزوم زوجیت
ضرری و حرجي در حقوق اسالم بیان گردید ،در جای خود نابل م المه است ،ولي مواجهة
نانونگذار با زنان ست دیده یا در ممرض ست  ،نباید مانند رفتار پزشاي باشد كه به جای
سمي و تالش درجهت مداوای بیمار از وی س ا حیام نماید .راه حمایت از زنانِ
درممرضآسیا ،فقط گسست ناا و ونو طالق نیست .بسیاری از آسیاها و مشاالم در

  156دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده /دورة  ،26شمارة  /74بهار و تابستان 1400

روابط همسری نابل رفع هستند .ازایارو دولت مو ن است درجهت از بیا بردنِ منشأ ضرر
یا حرج زوجه باوشد كه پس از حصول نتیجه ،دیگر جایي برای طالق باني نميماند.
طالق به هر دلیل ،درست یا نادرست ،پیامدهایي ه برای افراد خانواده و ه برای جاممه
دارد .برای زن و مرد مشاالم انتصادی ،عاط ي ،رواني و اجتماعي ایجاد ميكند و زوجهای
متاركهكرده را به انزوا ميكشاند .تأثیر طالق بر فرزندان بسیار پیییده است .آنان نه ميتوانند
آن را درک كنند و نه تاب كنار آمدن با آن را دارند .طبق بررسيهای انجامشده ،فرزندان
حاصل از چنیا ازدواجهایي عالوهبر آناه نیازهای ویژهای دارند ،درممرض انوا آسیاهای
رواني و اجتماعي نرار ميگیرند؛ بهگونهای كه یاي از پیامدهای طالق در جوامع امروز،
افزایش نو و میزان رفتارهای انورافي است .بنابرایا باید دنت كرد كه یاي از عوامل محثر
در بزهااری نوجوانان نابساماني خانواده است (شاربیگي ،1385 ،ت  .)75همینیا نتایج
پژوهشي با نام «مقایسة وضمیت بهداشت رواني نوجوانان طالق و یتی موروم از مادر و
عادی سنیا بیا  15تا  18سال شهر اص هان» نشان ميدهد كه وضمیت سالمت روان
فرزندان طالق از فرزندان یتی نیز نام وبتر است (شری ي درآمدی ،1389 ،ت .)25
طالق بر عزم ن س ،ناسازگاری با افراد و مویط اطراف و سالمت روان كودكان تأثیرام
نام وب فراواني ،همیون نشانههای روانتني ،اض راب و بيخوابي ،نا كارآمدی اجتماعي،
افسردگي و  ...دارد .بنابرایا در ایا صورم با ضررهای متقابل مواجه خواهی شد كه ازطرفي
درصورم استنااف زوج از پرداخت ن قه و ندادن حق طالق به زوجه ،زوجه دچار ضرر خواهد
شد و ازطرفي دیگر ،با طالق گرفتا ،جاممه و خصوصاً فرزندان دچار آسیاهای فراوان
ميگردند كه با توجه به ناعدة «تقدی اه بر مه » ،شار مقدس اولویت را بر امور مه تر
ميداند .با توجه به ایناه طالق تأثیرام م،رب فراوان دارد و آیندة كودک و جاممه مقولهای
مه تر است ،پس باید حتياالماان از طالق ،كه آفت بنیاد خانواده است ،پرهیز كرد تا از عوارض
ناشي از آن بر جاممه و بهویژه آثار فراوان و شدید آن بر فرزندان ،كه بسیار نام وب و
ناهنجار است ،ج وگیری شود.
نظام جامع ممرفتي اسالم نیز به هرآنیه به توای خانواده منجر ميشود ،توجه ویژهای
دارد و با هرآنیه موجا تزلزل بنیانهای خانواده گردد ،مبارزه ميكند .نرآن بهطورویژه به
ثبام و توای خانواده توجه داشته و تمام اصول حاك بر روابط خانواده را بر اصل توای
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خانواده مبتني كرده است؛ چراكه استواام خانواده در توای جاممة اسالمي ـ انساني تأثیر
بسزایي دارد .بر ایا اساس ،ميتوان نتیجه گرفت كه دستورهای دیني آمیزهای از شیوههای
شناختي ،عاط ي و رفتاری است كه ه به نیازهای مادی و ممنوی عنایت دارد و ه بُمد
شناختي ـ عقالني و عاط ي و رفتاری را شامل ميشود ،بنابرایا آموزههای دیني ،وانعنگر و
جامعنگرند (مومدی ریشهری ،1387 ،ت  .)11خانواده در اسالم یمني مول ساونت دو
انسان؛ مول انس دو انسان؛ مول آرامش رواني دو انسان؛ مول آرامش یک ن ر توسط
دیگری؛ آنجایي كه آنان در آن ص ا ميیابند ،راحتي روان ميیابند ،ایا مویط خانواده است.
بنابرایا باید حمایتهای ویژهای درجهت توای و ثبام خانوادهها شال گیرد ،همیون حمایت
دولت از خانوادههایي كه صرفاً به دلیل فقر در حال تزلزل است .همینیا باید با است اده از
راهاارهای ویژهای در حل اختالف بیا زوجیا ،ازجم ه داوری ،مشاوره ،گذشت زمان و ،...
تالش نمایی تا طالق همیشه بهعنوان آخریا راه در نظر گرفته شود؛ زیرا براساس ناعدة
«تقدی اه بر مه » ،در مواردی توای خانواده و پیشگیری از ونو ضررهای چندگانه،
ازجم ه ضرر به زوجه ،اهمیت بیشتری از دفع ضرر ناشي از ترک ان اق به زوجه دارد و با
توجه به ایناه ناعدة «الضرر» و «الحرج» ،ن ي ضرر و ن ي حرج ش،صي مينماید ،بایستي
اولویتها و ممیار احراز آنها درمورد اش،ات م،ت ن ،در نوانیا و رویة نضایي مش،ص
گردد.

یافتههای پژوهش
 .1بنابر ناعدة تقدی «اه بر مه » و آنیه اصل توای خانواده بیان ميدارد و با توجه به ایا
ناته كه طالق غالباً ه برای افراد خانواده (بهخصوت برای فرزندان) و ه برای جاممه
پیامدهای من ي دارد ،بایستي درصورم تماا مالي زوج و عدم پرداخت ن قه ،توای خانواده
را اصل نرار بدهی و سمي در حل ایا اختالف از راههای داوری ،مشاوره ،گذشت زمان و
 ...بنمایی  .بمد از آن ،اگر زوج ن قة زوجه را تأمیا نارد ،وی را ،همانطوركه در نانون مدني
ه آمده است ،م زم به پرداخت كرد .در گام بمدی ،حاك با توجه به ناعدة «الواك ولي
الممتنع» ،از اموال وی ن قة زوجه را تأمیا كند و اگر حاك اماان دسترسي به اموال وی را
نداشت ،او را براساس ناعدة «التمزیر لال عمل مورم» و آنیه در نانون مجازام اسالمي
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آمده است ،به مجازام تمزیری مواوم نماید و از رفیت ناعدة «تمزیر» و وسمت مجازامهای
تمزیری بازدارنده است اده نماید تا نتیجه حاصل شود و زوج ن قه را پرداخت كند .در گام
آخر ،درصورم استمرار جرم ترک ان اق ،حاك زوجه را بنابر درخواست خودش ،طالق دهد
تا براساس ناعدة «الضرر» و «الحرج» ،به وی ضرر و حرجي وارد نشود.
 .2درصورتيكه زوج تماا مالي برای پرداخت ن قه را نداشته باشد ،دولت باید بنابر اصل
«توای » ،خانوادههایي را كه صرفاً بهدلیل فقر در حال تزلزلاند ،حمایت نماید.
 .3رویة نضایي و نوانیا ،كه تنها در ضمانتاجرای مدني به الزام زوج به پرداخت ن قه و
طالق توجه نموده و در ضمانتاجرای كی ری تنها به حبس پرداخته اند ،باید بهطورصریح و
مبتنيبر اولویتبندی ،اصال گردند تا مقاصد شریمت تأمیا گردد.
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