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بررسی فقهی نظریة طالق قضایی درصورت عدم
رعایت حق مواقعة زوجه
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تاریخ دریافت ،1399/11/11 :تاریخ پذیرش1400/3/11 :

چکیده
دراثر نکاح دائم ،رابطة زوجیت بین زن و شوهر ایجاد میگردد و تکالیف و حقوقى براى هریک نسبتبه
دیگرى به وجود مىآید .دستهای از این حقوق مربوط به زوجه است که زوج موظّف به انجام آنهاست؛
ازجملة این حقوق مواقعه است .فقها بر این عقیدهاند که زوج نباید بیشتر از چهار ماه ،مواقعه با همسر خود
را ترک کند .سؤالی که مطرح میشود این است که اگر مواقعه حق زن محسوب میشود ،چه ضمانتاجرایی
برای آن در نظر گرفته شده است و اگر مرد این حق زوجه را رعایت نکند ،آیا زن حق دادخواهی دارد یا بر
این ظلمِ مرد ،باید صبر کند تا چراغ عمرش خاموش شود .در این مقاله ،با استناد به دالیل فقهى معتبر به
اثبات این امر پرداختیم که درصورت تخلف زوج از ادای این حق یا عجز و ناتوانیِ او ،مانند موردی که زوج
دچار عیوبی ازقبیل عنن طاری شده باشد و نتواند از حق فسخ استفاده کند ،قاضی میتواند به درخواست
زوجه ،حکم به الزام زوج به طالق دهد و درصورت میسر نشدن ،خود قاضی طالق را جاری میکند .اثبات
این موضوع هدف اساسى این پژوهش است.

کلیدواژهها
طالق ،مواقعه ،حق ،زوجه ،عجز.
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مقدمه
دراثر نكاح دائم ،رابطۀ زوجیت بین زن و شوهر ایجاد میگردد و تكالیف و حقوقى براى
هریك نسبتبه دیگرى به وجود مىآید .در مادة  1102ق .م .چنین مقرر شده است« :همینكه
نكاح بهطور صحت واقع شد ،روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین
درمقابل همدیگر برقرار میشود».
بخشى از این حقوق و تكالیف مشترك بین زوجین است كه هر دو مشتركاً موظّف به
انجام و رعایت آن مىباشند .مانند سعى در تشیید و تقویت مبانى خانواده و حسن معاشرت.
دستۀ دیگر ،حقوقى است كه براى زوجه قرار داده شده و زوج متقابالً موظّف به انجام
آنهاست ،مانند حقّ نفقه ،مضاجعت و مواقعه و . ...
سؤالی كه مطرح میشود این است كه اگر زوج حقوق زوجه را رعایت نكند ،چه ضمانتاجرایی
برای آن در نظر گرفته شده است .درمورد نفقه طبق مادة  1129ق .م« ،.درصورت استنكاف
شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه ،زن میتواند براى
طالق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را به طالق مجبور مینماید؛ همچنین است درصورت
عجز شوهر از دادن نفقه».
اما نسبتبه سایر حقوق ،ازجمله حق مواقعه ،قانون چه ضمانتاجرایی در نظر گرفته است؟
آیا در اینجا نیز درصورت میسر نبودن اجبار زوج به ادای این حق ،میتوان حكم به الزام
زوج به طالق داد؟
طبق مادة  1130ق .م ،.اگر عدم رعایت این حق باعث عسر و حرج برای زن شود ،این
میتواند موجبات طالق قضایی را فراهم آورد؛ اما اشكال و ایراد در اثبات این است كه آیا با
عدم رعایت این امر ،عسر و حرج بر زن حاصل شده است یا نه؛ چراكه هر مشقتی عسر و
حرج به شمار نمیآید .ازطرفی عسر و حرج و ضرر نسبت به افراد و حاالت مختلف ،متفاوت
است .چهبسا مجموعه اعمالی نسبتبه یك شخص خاص ،او را در عسر و حرج قرار دهد،
اما همین اعمال در همان مكان نسبتبه دیگری چنین نباشد .ازطرفی دیگر بهفرض حصول،
آیا میزان آن به حدی است كه مجوز طالق باشد؟
آیا راهی وجود دارد كه ازطریق آن و بدون نیاز به تمسك به قاعدة عسر و حرج ،بتوان
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مرد را به ادای حق مواقعه وادار كرد و در غیر این صورت ،او را به طالق اجبار نمود .در
این مقاله ،به بحث و بررسی درمورد این مطلب میپردازیم.

مواقعه
بدون شك یكى از مهمترین اهداف ازدواج كنترل صحیح و معقول قواى جنسى است .ازاینرو
است كه در فقه امامیه ،براى قسم خوردن بر ترك آمیزش جنسى (ایالء) یا عدم قدرت شوهر
بر آن (ازقبیل ابتالی شوهر به بیمارى عنن و مانند آن) ضمانتهاىاجرایى شدیدى پیشبینى
شده است.
در نكاح دائم ،شوهر مكلف است كه هر چهار ماه یك مرتبه با زن خود نزدیكى جنسى نماید
و آن حق زن به شمار میرود و میتواند از آن صرفنظر كند (طوسى 1400 ،ق ،ص 482؛
حلّى 1410 ،ق ،ج  ،2ص 606؛ حلی 1420 ،ق ،ج  ،3ص  .)426دالیلی برای این حكم ،كه مورد
اتفاق فقهای امامیه است ،بیان شده كه در ادامه آورده شدهاند.

اجماع
این مسئلهای است معروف و مشهور كه ادّعاى اجماع نیز بر آن شده است (نجفى 1404 ،ق،
ج  ،29ص .)115

صاحب حدائق در این زمینه مىفرماید« :قَد صرّح األصحاب ،بِأنّه اليجوز تَرك وطء الزّوجة أكثَر
مِن أَربَعة أشهَر» (بحرانى 1405 ،ق ،ج  ،23ص .)89

روایات
الف .روایت صفوان بن یحیى :امام رضا(ع) دربارة سؤالی راجعبه مردى كه داراى همسرى
جوان بوده و بدون داشتن قصد آزار و اذیت وى ،چندین ماه و شاید یك سال روابط جنسى
خود را با وى ترك نموده است ،فرمودند :هرگاه مردى بیش از چهار ماه روابط جنسى خود
را با همسرش ترك كند ،گناهكار است؛ مگر اینكه این عمل با رضایت او (همسر) صورت
گرفته باشد (صدوق 1413 ،ق ،ج  ،3ص 405؛ حر عاملى 1409 ،ق ،ج  ،20ص .)140
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برخى از فقها حكم مزبور را تنها به زن جوان اختصاص دادهاند؛ به دلیل آنكه موضوع سؤال
راوى ،مردى است كه داراى همسر جوان (المراه الشابه) است (بحرانى 1405 ،ق ،ج ،23
ص 90؛ كاشانى ،بیتا ،ج  ،2ص  .)290ولى نویسندة جواهر قائل به تعمیم حكم به غیرشابه
شده است و صاحب ریاض المسائل ادعاى اجماع بر تعمیم كرده است (نجفى 1404 ،ق ،ج ،29
ص .)116
ب .روایت صحیح حفص بن بختری از امام صادق(ع) :هرگاه مردى بر همسرش خشمناك
گردد و بدون اینكه بر ترك نزدیكى با او قسم یاد كند ،چهار ماه با وى نزدیكى نكند ،همسر
وى مىتواند علیه او شكایت كند و شوهر نیز باید یا بهسوى همسرش بازگردد یا او را
طالق دهد (حر عاملى 1409 ،ق ،ج  ،22ص 342؛ كلینى 1407 ،ق ،ج  ،6ص .)133
صاحب جواهر پس از نقل روایت مىفرماید :ظاهراً روایت مغاضبه را به ایالء ملحق كرده،
درحالیكه محل بحث غیر آن است( 1نجفى 1404 ،ق ،ج  ،29ص .)116
به هر حال ،در حكم به وجوب مواقعه در هر چهار ماه ،میان فقهای امامیه تردیدی وجود
ندارد و این امر یكى از حقوق زوجه است كه زن مىتواند آن را مطالبه كند و ترك آن ازسوى
شوهر بدون عذر موجه جایز نیست .ازاینرو ،در فقه امامیه براى قسم خوردن بر ترك
آمیزش جنسى (ایالء) و ظهار ،ضمانتهاىاجرایى شدیدى پیشبینى شده است.

ضمانتاجرایی حق مواقعه
در اینجا درمورد این مسئله بحث میشود كه اگر مواقعه و وطی هر چهار ماه یكبار از حقوق
زن محسوب میشود ،چه ضمانت اجرایی برای این در نظر گرفته شده است.

ضمانتاجرایی حق مواقعه در قانون
در قانون مدنی ،اشاره به این تكلیف و حق مواقعۀ زن نشده است و قانون بهعبارت حسن

 .1محل بحث این است كه ترك وطی بیش از چهار ماه جایز نیست؛ حال چه ناشی از مغاضبه و چه
غیرمغاضبه باشد.
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معاشرت در مادة  1103اكتفا كرده است« :زن و شوهر مكلفبه حسن معاشرت با یكدیگرند».
در مواردى كه قانون ساكت یا با جمال برگزار نموده است ،به دستور مادة  3قانون آیین
دادرسى مدنى ،باید طبق عرف و عادت مسلم رفتار شود و عرف و عادت مسلم مذهبى آن
است كه در باال ذكر گردید.
مادة  1130قانون مدنی قبلازاصالح ،در سه صورت به زن این اجازه را میداد كه از
دادگاه درخواست طالق كند كه یكی از آنها این بود كه «در مواردی كه شوهر سایر حقوق
واجبۀ زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ایفاء ممكن نباشد» .حقوقدانان معتقدند كه عبارت
«سایر حقوق واجبۀ زن» كنایه از نزدیكی جنسی و زناشویی بوده است كه شوهر میبایستی
آن گونه كه طبیعت و وضعیت مزاجی او و زن اقتضا مینمود ،وظایفش را انجام میداد
(امامى ،بیتا ،ج  ،5ص .)35
طی اصالحی كه در این ماده صورت گرفت این بند حذف شد و به شرح زیر اصالح گردید:
«در مورد زیر زن میتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طالق نماید :درصورتیكه برای
محكمه ثابت شود كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است ،میتواند برای جلوگیری از
ضرر و حرج ،زوج را اجبار به طالق نماید و درصورت میسر نشدن ،به اذن حاكم شرع طالق
داده میشود» .بنابرین طبق این ماده اگر عدم رعایت حق مواقعه باعث عسر و حرج برای زن
شود ،موجبات طالق قضایی را فراهم میآورد.

ضمانتاجرایی حق مواقعه از دیدگاه فقها
بعضی از فقها معتقدند چنانچه زوج حقوق زوجه ،ازجمله حق مواقعه را رعایت نكند و به
حكم دادگاه ،مبنیبر انجام وظایف زوجیت ،اعتنا نكند ،دادگاه او را به طالق ملزم میكند و

درصورت میسر نشدن ،به درخواست زوجه او را طالق میدهد ،ازجمله گلپایگانی در مجمع
المسائل ،حلّی در بحوث فقهیه ،محقق قمی در جامع الشتات ،لنكرانی در جامع المسائل ،محمد
سند بحرانى (گلپایگانى 1409 ،ق ،ج  ،2ص 264؛ حلّى 1415 ،ق ،ص  187و صص  210ـ
212؛ فاضل لنكرانى ،بیتا ،ج  ،1ص  431و ج  ،2ص 409؛ بحرانى 1429 ،ق ،ج  ،2ص  343و
ج  ،1ص .)113
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گلپایگانی در إرشاد السائل در پاسخ به این سؤال كه اگر زوج درحالیكه زنش جوان است،
از مقاربت همسر خود بهمدت طوالنی امتناع كند ،آیا حاكم میتواند با علم به اینكه نفقه داده
میشود ،زن را طالق دهد؛ ایشان پاسخ میدهند« :درصورتی كه زوج نزدیكی با همسر
خویش را بیشتر از چهار ماه قطع كند ،حاكم زوجه را به مقاربه یا طالق اجبار میكند؛
درصورت میسر نشدن طالق میدهد» (گلپایگانى 1413 ،ق ،ص .)105
فاضل لنكرانی در جامع المسائل مینویسد :اگر زوج اصرار بر نشوز خود دارد و برخالف
وظایف شرعیه با زوجه رفتار مىكند و حاضر به اصالح نباشد ،زوجه مىتواند به حاكم
شرع و دادگاه مراجعه كند و پس از احراز موضوع و عدم نشوز زن ،حاكم شرع و دادگاه
زوج را ملزم به رعایت وظایف شرعیه یا طالق مىكند و اگر امتناع كرد ،حاكم شرع و دادگاه
با تقاضاى زوجه ،وى را مطلّقه مىكند (فاضل لنكرانى ،بیتا ،ج  ،2ص .)409

دالیل و مستندات فقها برای طالق درصورت عدم رعایت حق مواقعه
گفتیم كه بعضی از فقها درصورت امتناع زوج از ادای حقوق زوجه ،ازجمله حق مواقعه ،حكم
به طالق دادهاند؛ اینكه فقها با استناد به چه دالیلی چنین حكمی دادهاند ،در اینجا مورد بحث
و بررسی قرار میگیرد.

قاعدة الضر و الحرج
مقصود از «عسر و حرج» مشقّت غیرقابلتحمّل برحسب عادت است كه موجب رفع تكلیف
از مكلّف مىشود (جمعى از پژوهشگران 1426 ،ق ،ج  ،2ص  .)679قاعدة اولیّه در مورد طالق
این است كه اختیار طالق در دست شوهر است ،لكن هرگاه دوام زناشویى براى زن موجب
مشقّت شدید باشد و شوهر زن را طالق ندهد ،زن طبق «قاعدة الحرج» مىتواند بهعنوان
قاعدة ثانوى ،از حاكم تقاضاى طالق نماید و حاكم شوهر را به طالق اجبار كند و اگر شوهر
علىرغم دستور حاكم از طالق خوددارى كند ،حاكم به نمایندگى قانونى از شوهر ،زن را
طالق مىدهد (طاهرى 1418 ،ق ،ج  ،3ص .)259
بعضی از فقها نیز درصورت نشوز زوج و عـدم رعایت حقوق زوجه ،ازجمله حق مواقعه،
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با توجه به اینكه عدم طالق و صبر زوج بر شرایط موجب ورود ضرر بر زوجه است ،حكم
به الزام زوج به طالق و درصورت میسر نشدن حكم به طالق اجباری حاكم دادهاند (حلّى،
 1415ق ،ص 208؛ سیستانى 1414 ،ق ،ص .)303
سید یزدی معتقد است زمانیكه شرایط مربوطبه طالق فراهم نباشد ،مانند زمانیكه نفقۀ
زن غایب داده شود و همچنین درمورد زمانیكه زوج حاضر است ،اما بهعلت اعسار نمیتواند
نفقه ادا كند ،در جمیع این حاالت و مشابه آن ،براساس قاعدة نفی حرج و ضرر ،امكان طالق
بهوسیلۀ حاكم را بعید نمیداند؛ بهویژه درموردی كه زن جوان است و باید تمام عمر خود
را در مشقت شدید صبر كند (یزدى 1414 ،ق ،ج  ،1ص .)75
ایشان زمانیكه زوج نفقه را پرداخت نمیكند ،معتقد به اجبار مرد به طالق است و اگر
اجبار مرد ممكن نباشد ،حاكم شرع زن را طالق میدهد و در آخر میگوید كه اگر عدم طالق
موجب گرفتار شدن زن در معصیت و گناه شود ،اوُلی ،بلكه الزم است حاكم زن را طالق دهد
(همان ،ص  .)76در زمانیكه زوج حق مواقعۀ زن را ادا نكند ،اگر عدم رعایت این حق موجب
افتادن زن در ورطۀ گناه شود ،اینجا نیز میتوان این حكم را سرایت داد؛ چراكه تفاوتی بین
این دو حق نیست.
اما استناد به قاعدة عسر و حرج با اشكاالتی مواجه است؛ چراكه هر مشقتی عسر و حرج
به شمار نمیآید .ازطرفی عسر و حرج و ضرر نسبت به افراد و حاالت مختلف ،متفاوت است.
چهبسا مجموعه اعمالی نسبتبه یك شخص خاص ،او را در عسر و حرج قرار دهد ،اما همین
اعمال در همان مكان ،نسبتبه دیگری چنین نباشد .ازطرفی بهفرض حصول ،آیا میزان آن
بهحدی است كه مجوز طالق باشد؟ آیا راهی وجود دارد كه ازطریق آن و بدون نیاز به
تمسك به قاعدة عسر و حرج ،بتوان مرد را به ادای حق مواقعه وادار كرد و در غیر این
صورت ،او را به طالق اجبار نمود؟

قاعدة «فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان»
یكی از دالیلی كه به آن استناد شد ،قاعدة عسر و حرج بود .اما با توجه به اشكاالتی كه
در استناد به این قاعده با آن مواجه میشدیم ،راهحلی ارائه شده كه بدون آنكه در اثر عدم
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رعایت این حق ،زوجه دچار سختی و مشقت شود ،بتواند درخواست طالق دهد كه همان
قاعدة «فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان» است.
بعضی از فقها درصورتی كه زوج حقوق زوجه ،ازجمله حق مواقعه را ادا نكند ،با استناد
به این «قاعده» ،حكم به الزام زوج به طالق دادهاند.
در مورد ظهار ،شیخ طوسی میفرماید :اگر زن درخواست جدایی داشت ،به حاكم مراجعه
میكند و حاكم سه ماه به زوج مهلت میدهد .اگر كفاره داد كه به زندگی برمیگردد وگرنه
ملزم به طالق میشود؛ اما اگر متمكن نباشد ،ملزم به طالق نمیشود (حلى 1412 ،ق ،ج ،2
ص .)462
محقق حلّی ایراد وارد میكند كه اگر زوج عاجز از كفاره است ،چگونه حق زن ،كه وطی
در هر چهار ماه است ،ساقط میشود .آیۀ «فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان» داللت بر
الزام مرد بر طالق دارد .چرا كه در اینجا امساك به معروف صورت نمیگیرد؛ به این دلیل
كه مرد مظاهر باید یا با دادن كفاره به زندگی برگردد (كه عاجز از دادن آن است) یا زن را
طالق دهد ،پس تسریح به احسان متعین میشود (همانجا).

 .1بررسی داللت قاعدة «فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان»
قاعدة «فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان» در مقام بیان چه مطلبی است؟ آیا داللت بر
حق طالق زوجه درصورت عدم رعایت حق مواقعه دارد یا نه؟ برای پاسخ به این سؤاالت،
ابتدا به بیان مستندات و سپس داللت آن میپردازیم.
قاعدة امساك به معروف مبتنیبر دالیل زیر است:
 .1آیۀ  229سورة بقره چنین میفرماید« :الطَالقُ مَرتان فَإمساك ِبمَعروف أو تسريح بِإحسان  ...؛
«حق طالق [و رجوع] دو نوبت بیش نیست ،از آن پس یا نگهداری به شایستگی یا رها كردن
به نیكی».
 .2همچنین در آیۀ  231سورة بقره چنین آمده است :هرگاه زنان را طالق دادید و موقع
عده آنها رسید ،یا از آنها بهخوبی نگهداری كنید یا بهخوبی آزادشان بگذارید.
 .3نیز در آیۀ  2سورة طالق آمده است :پس چون به پایان زمان عده نزدیك شدند یا آنان
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را بهخوبى نگه دارید یا بهخوبى از آنان جدا شوید.
فقها و مفسران معتقدند این آیات ،بهخصوص آیۀ «إمساك به معروف یا تسریح به احسان»
زوج را مخیر كرده به اینكه از زن بهخوبی و با حسن معاشرت نگهداری كند و حقوقش را
ادا كند یا بدون اذیت و آزار ،طالقش دهد (اردبیلى ،بیتا ،صص  338و 601؛ خوانسارى،
بیتا ،ص 419؛ گیالنى 1427 ،ق ،ج  ،1ص 580؛ كاشانى 1406 ،ق ،ج  ،21ص 379؛ بحرانی،
 1429ق ،ج  ،2ص 333؛ حلّى 1415 ،ق ،ص .)187
یزدی در فقه قرآن میگوید« :امساك به معروف» ،امساكی است كه همراهبا ادای حقوق
زوجه و رعایت شأن او باشد و «تسریح به احسان» جداییای است كه همراهبا رعایت اصول
شرعی و عرفی و ادای حقوق او ،ازقبیل رد مهریه باشد (یزدى 1415 ،ق ،ج  ،3صص  66و .)69
بنابرین این آیات بیانگر این اصل كلی است كه هر مردی در زندگی خانوادگی ،یكی از دو
راه را باید انتخاب كند :یا تمام حقوق و وظایف را بهخوبی و شایستگی انجام دهد (امساك
به معروف و نگهداری بهشایستگی) یا علقۀ زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح به
احسان و رها كردن به نیكی).

 .2بررسی شمول قاعده نسبتبه حق مواقعه
مرحوم آقاى خویى اشكالی مطرح كردهاند كه مراد از «امساك بمعروف» خصوص نفقه
است نه مطلق حقوق زوجیت؛ بنابرین آیه شامل حق استمتاع ،مواقعه و مضاجعه نمیشود
(شبیری زنجانى 1419 ،ق ،ج  ،9ص .)2972
مرحوم خویى برای اثبات اختصاص «معروف» به نفقه در آیه ،به روایتهایی كه مربوطبه
غایب مفقوداالثر است ،استناد كردهاند؛ زیرا در این احادیث از طالق اجبارى حاكم تا هنگامىكه
نفقۀ همسر غایب مفقوداالثر از اموال او یا مال ولى غایب پرداخت مىگردد ،منع شده و زن نیز
به صبر و شكیبایى توصیه شده است (حر عاملى 1409 ،ق ،ج  ،22ص  .)158ازجملۀ این
روایتها «صحیحۀ حلبی» از امام صادق(ع) است .در این روایت ،از وضعیت غایب سؤال
میشود .امام(ع) میفرماید :تا زمانیكه ولی غایب یا وكیلش نفقۀ زوجه را پرداخت میكند ،حق
طالق وجود ندارد .در غیر این صورت ،طالق داده میشود (كاشانى 1406 ،ق ،ج  ،22ص .)639
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پاسخ :اوالً ،اخبار مذكور تنها در موردى است كه شوهر بهطور طبیعى دراثر مسافرت یا
سعوامل قهرى دیگر ،غایب مفقوداالثر شده و خبرى از او در دست نباشد .ازاینرو ،حكم این
احادیث به مواردى كه شوهر بهناروا و بهمنظور اضرار و اذیت ،همسر خود را رها كرده و
حقوق واجب او را پایمال كرده است ،قابل تسرى نیست (حلّى 1415 ،ق ،ص .)198
ثانیاً ،فقها در استناد به قاعده ،به مورد نفقه اقتصار نكردهاند؛ بلكه در كلیۀ مواردی كه حقوق
زوجه رعایت نمیشود ،ازجمله مواقعه ،حكم به الزام حاكم به طالق دادهاند؛ ازجمله همانطور
كه قبالً ذكر شد ،محقق حلّی درمورد مرد مظاهر كه عاجز از پرداخت كفاره است ،بهدلیل حق
مواقعهای كه زوجه دارد ،با استناد به آیه ،حكم به الزام زوج به طالق دادهاند (حلّی 1412 ،ق،
ج  ،2ص  .)462همچنین فقها درموردی كه دو ولی (مثالً هم پدر هم جد) زنی را به عقد دو مرد
درآورند و مشخص نباشد كدام عقد متقدم بوده یا درمورد دو مردی كه با دو زن ازدواج
میكنند ،اما هیچكدام زوجۀ خود را معین نمیكنند و درنتیجه زوجۀ آنها مشتبه میشود ،حكم
به اجبار طالقِ هر دو عقد دادهاند (حلی 1413 ،ق ،ج  ،3ص 71؛ حلّى 1387 ،ق ،ج  ،3ص 187؛
فاضل هندى 1416 ،ق ،ج  ،7ص 392؛ نجفى 1422 ،ق ،ص  .)196ازجمله دالیلی كه به آن استناد
شده است ،قاعدة مذكور و نیز قاعدة نفی عسر و حرج است؛ چراكه هیچ كدام از این دو مرد
نمیتواند با این دو زوجه نزدیكی كند و این امساك ،امساك معروفی نیست و بنابرین تسریح
به احسان متعین میشود.
ثالثاً ،در روایتی آمده است كه مردی به مرد دیگر وكالت داده بود تا زنی را برای او عقد
كند ،اما موكل وكالت خود را انكار كرد .امام صادق(ع) فرمود اگر آن مرد واقعاً وكالت داده،

بر او واجب است این زن را طالق بدهد؛ زیرا خداوند در قرآن میفرماید« :فَإِمساك ِبمَعروف أو
تسريح بِإِحسان» (صدوق 1413 ،ق ،ج  ،3ص 86؛ حر عاملى 1409 ،ق ،ج  ،19ص  .)165این
روایت هم بهروشنی بر عمومیت قاعده داللت دارد و بیانگر این است كه مخصوص نفقه
نیست.

 .3بررسی شمول حکم نسبتبه شخصی عاجز
زنی كه شوهر او از ادای حق مواقعه عاجز است ،مثالً دچار عیبی ازقبیل عنن ،جب و ...
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است ،در اینجا تكلیف چیست؟ آیا برای زن حق طالق ایجاد میشود یا نه؟
اگر عیبی از قبیل عنن و جب و مانند آن قبل از عقد یا بعد از عقد و قبل از نزدیكی حاصل
شود ،قول مشهور این است كه حق فسخ برای زوجه ایجاد میشود؛ اما اگر این عیوب بعد
از نزدیكی حاصل شود ،زوجه حق فسخ ندارد (مكارم شیرازى 1424 ،ق ،ج  ،5ص .)110
صاحب جواهر گفته روایات دال بر عدم حق فسخ درصورت عنن و عیب طاری بعد وطی،
ازنظر سند ،اصح و اكثر است؛ اما باید گفت كه این روایات ازطرفی از اهل سنت نقل شده
است و از طرف دیگر ،حق فسخ برای زوجه را نفی میكند نه اجبار مرد بر طالق (بحرانى،
 1429ق ،ج  ،2ص .)340
این در حالی است كه روایتهایی وجود دارد كه ظاهراً به اجبار مرد بر طالق ،درصورتی
كه عیوب مذكور بعد نزدیكی حاصل شود ،داللت میكند و این بهخاطر حق وطی است كه
زوجه دارد و با روایات نافی حق فسخ تنافی ندارد؛ ازجملۀ این روایات عبارتاند از :صحیحۀ
ابیصباح كنانی :از امام صادق(ع) درمورد مردی كه تا ابد قادر به روابط زناشویی نیست،
سؤال میكنند كه آیا جدایی و مفارقت صورت میگیرد .امام(ع) میفرماید :بله؛ اگر زوجه
بخواهد (حر عاملى 1409 ،ق ،ج  ،21صص  229و 231؛ طوسى ،تهذیب األحكام 1407 ،ق ،ج ،7
ص .)431
صحیحۀ ابیحمزه :از امام كاظم(ع) تأیید دیگری بر این مطلب است؛ امام فرمودند :زن یك
سال انتظار میكشد .بعد اگر بهبودی حاصل نشد؟ امام میفرماید« :وَ إِلَّا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا» (طوسى،
 1407ق ،ج  ،7ص  )429كه این صراحتاً داللتبر اجبار بر طالق دارد نه حق فسخ (بحرانى،
 1429ق ،ج  ،2ص .)340
این روایتها بهطور عموم داللتبر حق طالق زوجه ،چه قبل چه بعد وطی ،دارد .همچنین
این روایتها بهطور مطلق ،تمام عیوبی را كه مانع از نزدیكی است ،در بر میگیرد و فرقی
نمیكند كه این عیب خصاء باشد یا جب یا غنی و مانند آن (بحرانى 1429 ،ق ،ج  ،1ص .)118
عالوهبر این روایات ،میتوان به قاعدة «إمساك بمعروف أو تسریح باحسان» استناد كرد؛
چراكه این قاعده تنها اختصاص به شخص قادر ندارد و شامل شخص عاجر هم میشود.
برای اثبات این مطلب میتوان به دیدگاه فقها درمورد داللت این قاعده استناد كرد.
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صادق حسینی درمورد داللت آیۀ «إمساك بِمَعروف أو تسریح بِإحسان» میفرماید :هرچند
خطاب «امساك به معروف» متوجه شخص قادر است همانند سایر تكالیف ،اما آنچه از اطالق
ماده كشف میشود این است كه اختصاص به قادر ندارد؛ هر فردی مخیر بین دو امر است؛
هر وقت امساك به معروف متعذر شد ،تسریح به احسان متعین میشود (روحانى 1412 ،ق،
ج  ،21ص .)481
عالوهبر این ،فقها در موارد و موضوعات متفاوت دربارة شخص عاجز ،به آیه استناد
كرده و براساس آن حكم دادهاند؛ ازجمله:
الف .شیخ طوسی در كتاب خالف ،پس از اینكه دربارة «عنن» (ناتوانی جنسی) نظر میدهد
و میگوید كه وقتی ثابت شد مرد «عنین» است ،زن خیار فسخ دارد .وی با استناد به آیه
میگوید ،عنین چون قادر نیست از زن بهخوبی و شایستگی نگهداری كند ،پس باید او را رها
نماید (طوسى 1407 ،ق ،ج  ،2ص .)158
ب .محقق حلّی درمورد مرد مظاهر كه عاجز از پرداخت كفاره است ،با استناد به آیه حكم
به الزام زوج به طالق دادهاند (حلّی 1412 ،ق ،ج  ،2ص .)462
ج .درصورتی كه زوج بعد از عقد نكاح از پرداخت نفقه عاجز شود ،نظریات متفاوتی
ازسوی فقها ارائه شده است .یكی از نظریات این است كه با درخواست زوجه ،حاكم شوهر
را مجبور به طالق میكند .از مستنداتی كه برای این دیدگاه بیان میشود ،همین قاعده است
(بحرانـی 1429 ،ق ،ج  ،2صص  345و 346؛ محقـق داماد ،1384 ،ص .)368
حلّی میفرماید :فقها حكم «اجبار بر طالق» را فقط درمورد نفقه اختصاص ندادهاند؛ چراكه
نفقه خصوصیتی ندارد؛ بلكه حكم آیه در كلیۀ حقوق زوجه جاری است كه ازجملۀ آن
مضاجعه (قسم و همخوابی) و وطی بعد چهار ماه است .همچنین شامل میشود موردی كه
بعد یكبار وطی ،زوج دچار عنن شود؛ گفتهاند كه زن باید صبر كند و حق فسخ ندارد ،اما این
فقط صبر از فسخ را شامل میشود و منافاتی با وجوب طالق بر زوج ندارد؛ چراكه وقتی
امساك به معروف (كه به معنی ادای كامل حقوق است و وطی یكبار در چهار ماه را هم
شامل میشود) میسر نشد ،طرف دیگر كه تسریح به احسان است ،متعین میشود .درنتیجه
وقتی زوج یكی از این دو امر را انتخاب نمیكند ،حاكم شرع دخالت میكند تا خودش طالق را
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جاری سازد (حلّى 1415 ،ق ،ص .)211
پس باید گفت كه قاعده عام است و تمام حقوق زوجه را شامل میشود .موضوع در باب
عیوب ،ایال و ظهار ازجهت حق وطی زن ،متحد است؛ هرچند اثر آن متفاوت است؛ بهطوری
كه موجب حق فسخ است اگر قبل عقد باشد .اگر بعد عقد و قبل وطی یا بعد وطی باشد ،موجب
حق اجبار بر طالق است.
ـ روایات :برای ضمانتاجرای حق مواقعۀ زوجه ،عالوهبر قاعدة «إمساك بمعروف أو
تسریح بإحسان» ،میتوان به روایاتی كه درباب ظهار 1و ایال وارد شده است نیز استناد
كرد.
ازجمله صحیحۀ حلبى (صدوق 1413 ،ق ،ج  ،3ص 524؛ حر عاملى 1409 ،ق ،ج  ،22ص)347
و صحیحۀ ابوبصیر از امام صادق(ع) (حر عاملى 1409 ،ق ،ج  ،22ص  )337كه تصریح دارد
مرد مظاهر و ایالكننده در انتخاب یكی از این دو امر كه یكی «فی» (رجوع و اقامۀ حقوق زوجیت
و حدود اهلل) و دیگری طالق است ،مخیر میشود.
ممكن است ایراد شود به اینكه اخبار وارده مختص باب ایال و بهدلیل سوگندی است كه
مرد خورده .بنابرین این حكم را نمیتوان به سایر مواردی كه مرد زندگی زناشویی و روابط
جنسی را ترك میكند ،سرایت داد.
پاسخ این است كه اوالً ،حكم را به غیر ایال هم سرایت میدهیم؛ زیرا قرینهای كه در روایات
باب ایال وجود دارد ،داللت میكند كه امام(ع) در مقام بیان حكم كلی هستند .درنتیجۀ رعایت
حقوق هركدام از زوجین و توجه خاصی كه شارع به این مورد دارد ،مصالح خانواده و
اجتماع نیز حفظ میشود .پس حكم مندرجدر روایات فوق اختصاص به مورد آنها ،یعنى ایال،
ندارد و به هر موردى كه امساك به معروف از ناحیۀ شوهر رعایت نشود ،تسرى خواهد
یافت (حلّى 1415 ،ق ،ص  .)195بحرانی نیز درمورد روایات باب ایال و ظهار میفرماید :اجبار

 .1تشبیه شوهر ،همسر خویش را به پشت برخى محارم خود ،همچون مادر به گفتن «أنت علىّ كظهر أمّى»،
ظهار به شمار مىرود و موجب حرمت آمیزش با همسر مىشود؛ مگر آنكه كفّارة آن پرداخت گردد (جمعى
از پژوهشگران 1426 ،ق ،ج  ،2ص .)488
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مرد بر طالق در این موارد ،بهدلیل حق وطی است كه زوجه دارد و تنها بهدلیل سوگند نیست.
ازاینرو است كه او حق شكایت و دادخواهی دارد (بحرانى 1429 ،ق ،ج  ،2ص  339و ج ،1
صص  116 ،114و .)337
ثانیاً ،در صحیحۀ ابىمریم آمده است كه امام باقر(ع) فرمود :ایالكننده پس از چهار ماه
اجباراً باید قسم خود را بشكند و كفاره بدهد یا زن خود را طالق دهد؛ زیرا خداوند میفرماید:
«إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» (طوسى 1407 ،ق ،ج  ،8ص  .)5در این روایت ،امام(ع) حكم
دادهاند به اینكه ایالكننده ملزم به انتخاب یكی از این دو راه است :یا «فی» (برگشت به زندگی
زناشویی همراهبا پرداخت كفاره است) یا طالق .امام(ع) امساك به معروف را درمقابل «فی»
قرار دادهاند و تسریح به احسان را درمقابل طالق .این صحیحه صراحت در عمومیت قاعده
دارد و بیانگر این است كه اختصاص به نفقه ندارد و مورد ایال از باب تطبیق است (بحرانى،
 1429ق ،ج  ،2ص .)339
ثالثاً ،روایت صحیحۀ حفص بن بختری از امام صادق(ع) بر این مطلب داللت دارد كه هرگاه
شوهر دراثر خشمناكى بر همسر ،بدون اینكه بر ترك نزدیكى قسم بخورد ،روابط جنسى
خود را با او به مدت چهار ماه یا بیشتر ترك كند ،در حكم مولى (ایالكننده) خواهد بود،
همسرش مىتواند علیه او شكایت كندو قاضى مىتواند او را به یكى از دو امر ،یعنى بازگشت
بهسوى همسر یا طالق ،اجبار نماید (حر عاملى 1409 ،ق ،ج  ،22ص .)342
آیا ترك روابط جنسى بدون مغاضبه هم حكم صورت اول (ترك روابط جنسى ناشىاز
مغاضبه) را دارد یا نه؟ شبیری در جواب میفرماید :اما باید گفت كه هرچند در این روایت،
مرد خشمگین شده و چنین اقدامى كرده است ،متفاهمِ عرفى از اینكه زن حق شكایت دارد این
است كه حقى از او ضایع شده و در این تفویت حق ،خشم مرد دخالتى ندارد و اگر خشمگین
هم نشود و بدون عذر عرفى ،مدتى طوالنى مباشرت را ترك كند ،در حق زوجه ظلم كرده
است (شبیرى زنجانى 1419 ،ق ،ج  ،5ص .)1426
بدیهى است كه صرف نصیحت و موعظۀ حاكم نمىتواند راهحل مناسبى باشد؛ بهویژه در
مواردى كه شوهرِ خطاكار بناى نافرمانى دارد .پس چارهاى نیست مگر آنكه در این مورد
نیز ،همانند صورت اول ،حاكم او را به یكى از دو امر ،یعنى بازگشت بهسوى همسر یا طالق
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اجبار كند .عالوهبر این ،برخی معتقدند كه خشمناكى (مغاضبه) متوقف بر اظهار آن از ناحیۀ
شوهر نیست ،بلكه صرف ترك روابط جنسى از ناحیۀ شوهر با تمایل زوجه بدان ،خود
مصداق مغاضبه نسبتبه زن محسوب مىشود (حّلى 1415 ،ق ،ص .)197
با توجه به این مطالب ،میتوان نتیجه گرفت كه هرگونه ترك روابط جنسى شوهر با همسر
(اعم از مغاضبه یا عدم آن) براى مدت چهار ماه یا بیشتر ،مىتواند زمینه را براى طالق
اجبارى حاكم فراهم آورد.

یافتههای پژوهش
با بررسیهایی كه صورت گرفت ،این نتایج حاصل شد:
 .1در نكاح دائم ،شوهر مكلف است كه هر چهار ماه یك مرتبه با همسرش مواقعه نماید و این
امر یكى از حقوق زوجه است كه مىتواند آن را مطالبه كند و ترك آن ازسوى شوهر ،بدون
عذر موجه جایز نیست .درمورد ضمانتاجرای این حق ،باید گفت كه بعضی از فقها معتقدند
چنانچه زوج حق مواقعه را رعایت نكند و به حكم دادگاه ،مبنیبر انجام این وظیفه اعتنا نكند،
دادگاه او را به طالق ملزم مىنماید و درصورت میسر نشدن ،طالق میدهد .یكی از دالیلی
كه به آن استناد شده ،قاعدة «إمساك بِمَعروف أو تسریح بِإحسان» است .استناد به این قاعده
معلق به وجود عسر و حرج نیست؛ این قاعده عام است و در كلیۀ حقوق زوجه ،ازجمله حق
مواقعه ،میتوان به آن استناد كرد.
 .2در مواردی كه زوج بهعلت ناتوانی و عجز نمیتواند این حق را ادا كند ،ازجمله زمانیكه
دچار عیبی ازقبیل عنن طاری شده باشد ،هرچند بنابر دیدگاه مشهور نمیتواند از حق فسخ
استفاده كند ،باید گفت كه مستندات آنها حق فسخ برای زوجه را نفی میكند نه اجبار مرد بر
طالق .درحالیكه در اینجا میتوان به قاعدة «إمساك بمعروف أو تسریح بإحسان» استناد
كرد و حكم به اجبار زوج به طالق داد؛ چراكه وقتی امساك به معروف ،به معنی ادای كامل
حقوق زوجه (كه ازجمله وطی یكبار در چهار ماه است) ،ازجانب مرد رعایت نمیشود ،پس
طرف دیگر كه تسریح به احسان است ،متعین میشود .اگر زوج یكی از این دو امر را انتخاب
نكند ،حاكم شرع دخالت میكند تا خودش طالق را جاری كند.
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 .3در قانون مدنی اشارهای به این حق مواقعه و ضمانتاجرایی آن نشده است؛ البته عدم
رعایت این حق میتواند باعث عسر و حرج برای زن شود و طبق مادة  ،1130موجبات طالق
قضایی را فراهم آورد .اما با توجه به اشكاالتی كه در استناد به قاعدة عسر و حرج با آن
مواجه هستیم ،پیشنهاد میشود همانطوركه در این ماده ،قبل از اصالح ،یكی از مواردی كه
به زن اجازة طالق میداد ،عدم رعایت حق مواقعه بود ،این ماده اصالح و مجدداً درصورت
عدم رعایت این حق ،به زوجه حق طالق داده شود .در این صورت ،از فتوای بسیاری از فقها
پیروی شده است.

منابع
ـ قرآن كریم
ـ اردبیلى ،احمد بن محمد (بیتا) .زبدة البیان فی أحكام القرآن .تهران :المكتبه الجعفریه إلحیاء
اآلثار الجعفریه.
ـ امامى ،سید حسن (بیتا) .حقوق مدنى .ج  .5تهران :اسالمی.
ـ بحرانى ،محمدسند ( 1429ق) .سند العروه الوثقى ـ كتاب النكاح .ج  1و  .2قم :مكتبه فدك.
ـ بحرانى ،یوسف بن احمد ( 1405ق) .الحدائق الناضره فی أحكام العتره الطاهره .ج  .23قم:
دفتر انتشارات اسالمى وابستهبه جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم.
ـ حر عاملى ،محمد بن حسن ( 1409ق) .وسائل الشیعه .ج  19ـ  .22قم :مؤسسۀ آلالبیت(ع).
ـ حلّى ،ابن ادریس محمد بن احمد ( 1410ق) .السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى .ج  .2قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابستهبه جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم.
ـ حلّى ،محمد بن حسن ( 1387ق) .إیضاح الفوائد فی شرح مشكالت القواعد .ج  .3قم :مؤسسۀ
اسماعیلیان.
ـ حلّى ،حسین ( 1415ق) .بحوث فقهیه .قم :مؤسسۀ المنار.
ـ حلی(عالمه) ،حسن بن یوسف ( 1413ق) .قواعد األحكام فی معرفه الحالل و الحرام .ج  .3قم:
دفتر انتشارات اسالمى وابستهبه جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم .چاپ چهارم.

بررسی فقهی نظرية طالق قضايی در صورت عدم /...ام البنين اله مرادي 177 

ـ حلی(محقق) ،نجمالدین جعفر بن حسن ( 1412ق) .نكت النهایه .ج  .2قم :دفتر انتشارات
اسالمى وابستهبه جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم.
ـ خوانسارى ،آقا جمالالدین محمد بن آقا حسین (بیتا) .التعلیقات على الروضه البهیه .قم:
منشورات المدرسه الرضویه .چاپ اول.

ـ جمعى از پژوهشگران ( 1426ق) .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل

بیت(ع).

ج  .2زیرنظر سید

محمود هاشمى شاهرودی .چ  .1قم :مؤسسۀ دایره المعارف فقه اسالمى بر مذهب
اهل بیت(ع).
ـ روحانى ،سید محمدصادق ( 1412ق) .فقه الصادق(ع) .ج  ،21قم :دار الكتاب ـ مدرسۀ امام
صادق(ع) .چاپ اول.
ـ سیستانى ،سید على ( 1414ق) .قاعدة الضرر و الضرار .قم :دفتر آیتاهلل سیستانى .چاپ
اول.
ـ شبیری زنجانى ،سید موسى ( 1419ق) .كتاب نكاح .ج  9و  .5قم :مؤسسۀ پژوهشى
رأىپرداز .چاپ اول.
ـ صیمرى ،مفلح بن حسن ( 1420ق) .غایه المرام فی شرح شرائع اإلسالم .بیروت :دار الهادی.
ـ صدوق ،محمّد بن على ( 1413ق) .من الیحضره الفقیه دوم .ج  .3قم :دفتر انتشارات اسالمى
وابستهبه جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم.
ـ طاهرى ،حبیباهلل ( 1418ق) .حقوق مدنى .ج  .3قم :دفتر انتشارات اسالمى وابستهبه جامعۀ
مدرسین حوزة علمیۀ قم.
ـ طوسى ،ابوجعفر محمد بن حسن ( 1407ق) .تهذیب األحكام .تهران :دار الكتب اإلسالمیه.
ـ ـــــــــــــــــــ ( 1407ق) .الخالف .قم :دفتر انتشارات اسالمى وابستهبه جامعۀ مدرسین
حوزة علمیۀ قم.
ـ ـــــــــــــــــــ ( 1400ق) .النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى .بیروت :دار الكتاب العربی.
ـ ـــــــــــــــــــ ( 1420ق) .تحریر األحكام الشرعیه على مذهب اإلمامیه .ج  .3قم :مؤسسۀ
امام صادق(ع).
ـ فاضل موحدی لنكرانى ،محمد (بیتا) .جامع المسائل .ج  1و  ،2قم :امیر قلم .چاپ یازدهم.

  178دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده /دورة  ،26شمارة  /74بهار و تابستان 1400

ـ فاضل هندى ،محمد بن حسن ( 1416ق) .كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام .ج  ،7قم:
دفتر انتشارات اسالمى وابستهبه جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم .چاپ اول.
ـ كاشانى ،محمد محسن ( 1406ق) .الوافی .ج  21و  ،22اصفهان :كتابخانۀ امام علی(ع) .چاپ
اول.
ـ ــــــــــــــــــــــــ (بیتا) .مفاتیح الشرائع .ج ،2قم :انتشارات كتابخانۀ آیتاهلل مرعشى
نجفى(ره) .چاپ اول.
ـ كلینى ،محمد بن یعقوب ( 1407ق) .الكافی .ج  ،6تهران :دار الكتب اإلسالمیه .چاپ چهارم.
ـ گلپایگانى ،سید محمدرضا ( 1409ق) .مجمع المسائل .ج  .2قم :دار القرآن الكریم.
ـــــــــــــــــــ ( 1413ق) .إرشاد السائل .بیروت :دار الصفوه .چاپ دوم.
ـ گیالنى ،ابوالقاسم بن محمدحسن ( 1427ق) .رسائل .ج  .1قم :دفتر تبلیغات اسالمى شعبۀ
خراسان.
ـ محقق داماد ،مصطفی ( .)1384بررسی فقهی حقوق خانواده .تهران :مركز نشر علوم اسالمی.
چاپ دوازدهم.
ـ مكارم شیرازى ،ناصر ( 1424ق) .كتاب النكاح .ج  .5قم :مدرسۀ امام على بن ابىطالب(ع).
ـ نجفی ،محمدحسن ( 1404ق) .جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم .ج  ،29بیروت :دار إحیاء
التراث العربی .چاپ هفتم.
ـ نجفى ،كاشفالغطا حسن بن جعفر بن خضر ( 1422ق) .أنوار الفقاهه ـ كتاب النكاح .نجف:
مؤسسۀ كاشفالغطا.
ـ یزدى ،سید محمدكاظم ( 1414ق) .تكمله العروه الوثقى .ج  ،1قم :كتابفروشى داورى .چاپ
اول.
ـ یزدى ،محمد ( 1415ق) .فقه القرآن .ج  ،3قم :مؤسسۀ اسماعیلیان .چاپ اول.

