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  هدیچک

 یا ژهیی است که از کیاربرد و « عسر و حرج ینف» ۀقواعد فقهی مانند قاعد ،لوازم پویایی فقه شیعه از

 یقاعده، زوجه با اثبا ت عسر و حرج زنیدخ  نیدر خانواده برخوردار است؛ از جمله آنکه در پرتو ا

از بائن  اعم ،فقها و حقوقدانان یاز سو ییها دخاهی. طرح ددیدرخواست طالل نما تواند یبا زوج، م

رجوع، محقق را به خیوانش   تیماه رامونیپ یآمدن ابهامات دیطالل و پد نیا تیبودن ماه یرجع ای

 ۀمقالی  یاساسی  هیدف  ،یطالقی  نیدر چنی  رجیوع  تیمسئله وادار نموده است. اثبا ت ماه نیمجدد ا

وع بیه  رج نکهیاست که رجوع به دست زن است و ا نینوشتار، ا نیمحقق در ا یۀنظراست.  حاضر

 نیی انجام شیده ا  یلیتحل_یفیاثر که به روش توص یها افتهیاست. از  ریناپی هیدست مرد باشد، توج

عسیر و   ینفی » ۀقاعید  زییرا  نیست؛ پییر امکان مطلّقه، به مرد رجوع حرجی، حالت بقاء بااست که 

. اسیت  رجیوع  بیر  حاکم اولی طریق به است، مرد بدست طالل انحصار ۀاولی حکم رافت که« حرج

به دسیت میرد باشید. چراکیه اخیر عسیر و حیرج         دیپس نبا است؛ طالل اص  توابت از رجوع زیرا

 نوع چالش است. زی نیباشد و رجوع بخواهد به دست مرد باشد، ا یشخص

 

 رجوع. ،تیزوج حرج، و عسر ،ییقضا طالل فقه،: یدیکل واژگان
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 مقدمه

 دسیت  در طیالل  انحصار اما است؛ ردم یعیطب حق طالل ث،یهرچند مطابق خطابا ت قرآن و احاد

 دایی مردان قدر ت پ یبرخکه  یابه خونه بود؛ خواهدخود  ارا تیمرد از اخت ۀاستفادموجب سوء مرد،

 کیه  یتیوضیع . نکننید  رهیا  راهیا   آن و دارنید  نگه ستم بار ریاند که زنان خود را تا آخر عمر زکرده

هنیوز هیم    ،زوجیه  دیشید  مشقت واقت رد و ستین وصف قاب  هستند مواجه آن با زنان از یبعض

شارع مقدس کیه   یاست. از طرف دهیخستران ها خانواده از یاریبس سرشوم خود را بر  یۀسا هم هنوز

 نهیاد  یریی خبیه خسیترش و تیداوم شیک      اعتقیاد  خرچیه ؛ استحکمت و عدالت نشسته  یبر کرس

 نیچنی  در و سیت یزه به زن ناندایمشقت ب  یتحم یاما هرخز در پ دارد؛ یاسالم ۀجامع در خانواده

 یتیا اخیر میرد    دهیچیپ درد نیبر ا یا نسخهرا به عنوان « عسر و حرج ینف»ارزشمند ۀ قاعد یموارد

دچیار عسیر و حیرج شیود، زن بیا مراجعیه بیه دادخیاه بتوانید           یسبب شد که همسرش در زنیدخ 

 از سپی موضیوع   نیی ا ضرور تدهد.  نیزوج ییحکم به جدا ،درخواست طالل کند و حاکم شرع

از آنیان در میورد    یو سیکو ت برخی   ییطالل قضا تیماه نییتب ۀنیزم در فقها نظر اختالف یبررس

 .خرددیروشن م ،مهم نیبه ا یکنون ۀجامع یازمندین نیرجوع و مبهم خیاشتن بحث در ع تیفیک

و  دیی ماینپ را اش یعی یطب ریمسی  نیزوجی  یزندخ که یموارد درطالل  رامونیپ بحث ،نوشتار نیا در

 کیه  دهید  پاسیخ  یسیؤا ت  بیه  است محققجه دچار عسر و حرج خردد، مدنظر نگارنده است و زو

 مقدس، شارع یمواقع نیچن در نکهیا رینظ یؤا تاست. س یحق یایهر پژوهشگر جو ۀشیاند رهزن

 نکیه یا ایی  دانید؟ یمی  مرد دست در را طالل از پس رجوع و طالل ایآ است؟ دهیشیاند یریتداب چه

میورد   شیکیه کیم و بی    ریتیدب  نیکرده است؟ ا فیتعر زن نجا ت یبرا یگریراه د عسر، رفت یبرا

 هیی امام فقه در «حرج و عسر ینف»ارزشمند  ۀقاعد تیظرفاز  استفادهواقت شده است،  زیتوجه فقها ن

 نموده طالل درخواستحرج خود در دادخاه،  و عسر ابراز با تواندیم زوجه که صور تنیبد. است

 رشیدهید. در فیرض پیی    زوج از یو ییجوانب، حکم به جیدا  ۀهم یبررس از پس شرع حاکم تا

را  حاضیر  ۀمقالی نهیایی   هیدف رجوع در آن  تیفیک یدر خام اول، بررس یطالق نیچنبودن  یرجع

 آن پرداخته خواهد شد. یبه بررس یلیتحل_یفیکه به روش توص دهدیشک  م
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عسر و حرج و کیاربرد   ۀقاعد یبررس»کتاب درآمده است،  ریتحر ۀبه رشت راستا نیاکه در  کتبی از

 بیه  شانیااست.  1384جعفرپور در سال  اثر« ل.م 1130ماده  دیجد قیمصاد یآن در طالل و بررس

 تیی اهم حیائز  آنچیه  امیا  اسیت؛  پرداخته یحرجطالل  یاجراۀنحو و شرائط و یفقه ینمبا یبررس

 ینی یقزو یعلیو اسیت.   نپرداختیه  یطالق نیرجوع در چن یاصل تیماه نییتب به شانیا نکه،یا است

 ازبیا اسیتفاده   « آن یحقیوق  تیی طالل حاکم و ماه هینظر یبررس»تحت عنوان  یامقاله در( 1376)

 یا اشیاره  زیی اثر ن نیدر ا اما است؛ پرداخته یطالق نیبودن چن یبه اثبا ت رجع ، حرج یۀثانو ۀقاعد

طیالل  » ۀمقالی  در زیی ن (1374) رمهرپیو  دکتیر . اسیت  نشده یطالق نیچندر  رجوع تیاثبا ت ماه به

در  میرد،  بیه رجوع  حقاعطاء  ،یحرجررسی ماهیت طالل ب اخرچه ب «آن حقوقی طبیعتقضایی و 

بیا   شده، ذکر ۀادلمنتخب و  قول ولی ؛است رفتهیپیصور ت مرتفت شدن علت طالل در ایام عده را 

 نیا رامونیثار نگارش شده پاکثر آ خردد، یمکه مشاهده  همانطورمقاله حاضر تفاو ت دارد.  یمحتوا

کار جیامت ا طیراف کیه     زینتوان  دیو شا اندبازمانده طالل، وقوع از پس رجوع تیفیکاز  سئله،م

 .افتی باشد، پرداخته حرج و عسر از یناش ییقضا طاللرجوع در  قیدق تیماه یبه بررس

واست زوج، زوجه ییا  به درخ یرجوع در طالل حرج ایآ نکهیا رامونیپ بحث، به ورود از قب  حال

واژخیان   ییبیه شناسیا   ،چنیین طالقیی   تیی ماه میترس منظوربه  ابتدا زم است  شود، محققدادخاه 

 «و حیرج  عسیر  ینفی » ۀو قاعد «یحرج طالل»از  یفیتعرمنظور در ابتدا  نیپرداخت. به هم مربوط

 .خرددیمارائه 

 یشناس مفهوم
 ییطالق قضا- 

در  اسیت و « Divorce»معادل  ؛است نه مخصصا ت لغویه عیه منقو  ت شر از جمله که  واژه طالل

سیبی    ۀتخلیی  و رهیایی ، جیدایی  ،بینونیت و بیه معنیای   « تطلییق »عرب، اسم مصیدر از   کتب لغت

 منظور، ابن ؛563 :2ج  ،ه.ل 1426 دیگران، و مصطفی ابراهیم ؛207: 5ج  ،ل 1416 ،یحیرط.)است

اعیاظم فقهیا   نییز   در اصیطالح  (416: 2 ج ،ل  ه 1404 جرجانى، حسینى ؛226 :10ج  ،ل  ه 1414

إزالۀ پیمان ازدواج، بدون خرفتن عوضیی از طیرفین بیا    »آن را  (11 :6تا ج  بی ،(ثانیعاملی )شهید )

عقد دائیم؛ خیواه بیه قصید      زناشویی در ۀانحالل رابط»و بزرخان حقول « جاری کردن صیغۀ طالل
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 ؛244 :3ج  ،ش 1388جعفیری لنگیرودی،   «)اوقیانونی   ۀاینید ۀ نمخواه به وسییل ، رضای زوج باشد

طیالل قضیایی، نیوعی از طیالل اسیت کیه زوجیه         انید.  تعریف کرده( 300: 1ج ، 1368، انیکاتوز

به حاکم، به اذن یا حکم حاکم، زوج را بیه طیالل خیود     پس از رجوع 1تواند با تحقق شرائطی، می

 نیتیر  یی . یکی از رادهد طالل را یو شرع حاکم و قاضی که کند فراهم ایمجبور سازد و یا زمینه

 ۀاسیت کیه دغدغی   « حیرج  و طالل قضایی ناشی از عسر» ای« طالل حرجی»نوع طالل،  نیا موارد

 است. یینوع از طالل قضا نیاحکام هم رامونینوشتار، کنکاش پ نینگارنده در ا یاصل

روایا ت و حکم  ،ن قرآن کریمچو یمستنداتطبق است که  یاز قواعد فقه« نفی عسر و حرج» ۀقاعد

هیا   تکالیف حرجی اعم از تکلیفی و وضعی، در صورتی که انجام آن (21: 1372عق  )محقق داماد، 

هیا نیدارد.    مرفیوع اسیت و مکلیف مسیئولیتی در قبیال آن      ،مستلزم حرج و مشیقت شیدید باشید   

 .اسیت بر بنیدخان  « لطف و امتنان»هم  تشریت این قاعده ۀفلسفو  (250: 1ج  ،ل 1419 ،ی)بجنورد

به کار رفته اسیت. واژۀ  « عسر و حرج»در این قاعده، دو کلید واژۀ ( 284 :1ل، ج  1425فتاح، ری)م

 :3ج  ،ه.ل( 1426ه.ش.) 1384 جیزرى،  اثییر ضییق )ابین   ای همچون  عسر، مصدر است و به معانی

.ل: ه 1426 دیگیران،  و مصطفیدشواری )ابراهیم ، تنگی و (563 :4ج ، ه.ل 1414 منظور، ابن ؛235

و در  (566:  ل  ه 141اصیفهانى،   معیشت )راغب، فقر و سختی (409 :2ج  ،ه.ل 1425 فیّومی، ؛600

 185 ۀآیی  در (401: 3ج  ،ه.ل 1416)طریحیی،   به معنای آسانی و راحتیی اسیت.  « یسر»ۀ واژبرابر 

 شیان.  مصرّح این معناست که شارع مقدس خواهان آسایش بندخان است نیه سیختی   نیز بقره ۀسور

اسیت و   (92ه.ش:  1383سختی )بندر ریگی، ترین از  حرج نیز به معنای اضیق الضیق یعنی سخت

فتیاح،  ری؛ م249 :1ج  ،1419 ،ی)بجنیورد  .«دیشد»، «فاحش»، «قاب  تحم ریغ» یسختدر این مقال، 

 جعفرپیور،  و هیی ؛ احمد381 :1ج  ،1368 ان،یی ؛ کاتوز84 :1372؛ محقق داماد، 282 :1ج  ،ل 1425

 آن هیم است که معیار تشیخیص  منظور( 30: 1384؛ ارجمند دانش، 70: 1374 ،ی؛ کشور94: 1380

 یرا بیرا  یزنیدخ  ۀادامی  کیه  اسیت  یتیوضع آن آمدن وجود به حرج، و عسر اصطالح عرف است.

قاعیدۀ  اعمال  ط،یشرا نیو در ا باشد مشک  آن تحم  که ایزوجه با مشقت همراه ساخته، به خونه

 ای برای دفاع از حقول زن است. در طالل، روزنه« عسر و حرج» یفقه

                                                           
 دهد. یو نه به طالل تن م کند یخود عم  م فینه به وظا یکه مرد یطی. در شرا1
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، مث  طیالل ی فرد فیتکالآن هم در  عسر و حرج زوجه، صیتشخ اریمع ه وضابط از نظر نگارنده،

اهلل مکیارم   تیی آ)» ی:شخصی  ،(«امیی عوائد ا »در کتاب  «یمال احمد نراق)» ی:نوع یۀسه نظراز بین 

حیرج  »، (386 :1ج  ،1368، انیی )کاتوز ی:خصی ی ش  یو نیوع «( هیی قواعید فقه »در کتیاب   «یرازیش

خود فیرد   ۀبه عهد زیآن ن صیمتفاو ت باشد و تشخ ،ینسبت به هر فرد تواند یم که است« شخصی

نمیود.  به عیرف مراجعیه    عسر و حرجدر تشخیص بتوان  مانت از آن نیست کهاین نظر،  . البتهاست

 ۀجنبی دیگیر   هم ل.م. 1130 ۀماد یۀلحاقپن  مصدال مندرج در ا ،نظرضمن اینکه در پرتو قبول این 

 .اند یلیتمث تیخاص یبلکه دارا ،داشتخواهد ن یحصر

 از و یحلبی  سیلّار،  د،یمف خیش چون یبزرخان توانخرچه می ز،ین مسئله نیافقهی  ۀپیشینرابطه با  در

)رحمیه   ییخیو  اهلل تیی آ نیمعاصر از و یزدی ییطباطبا کاظم محمد دیس و یقم یرزایم نیمتأخر

 یناشی  طالل» تیماه ۀنیدر زم یکرد، ول یتلق «ییطالل قضا» یۀنظر شگامانیپ عنوان به راهلل علیه( ا

 نیه یزم نیی ا در کیه  یهیان یفق از و خیورد یفقها به چشم نم یاز سو یحیپاسخ صر «حرج و عسر از

 همچنیین  و (علییه  اهللرحمه ) یزدی ییمحمدکاظم طباطبا دیاهلل س تیآ: توانمی اند،کرده نظر اظهار

 نخسیتین کسیی   (علییه  اهللرحمه ) یزدی دیکه س برد نام را (علیه اهلل)رحمه  ییخو اهلل تیآ مرحوم

نفیی عسیر و حیرج را از موجبیا ت      ۀدر جریان تحول یادشده خام برداشت و مستقالً قاعید که بود 

رف توجه به عبا « ملحقا ت عروه الوثقی»کتاب  33 ۀلئمس در و درخواست طالل توسط زن دانست

 اذعانبا  ایشان (383 :2ج  ،ل 1423 ،یزدی یی. )طباطبادیدخاه خود را تبیین کرد ،انصاف تیو رعا

الطالل بیید  »به این نکته که فقیهان پیش از او طالل را در چنین موردی مجاز نشمرده و به حدیث 

متوسی   « رجحی  نفیی عسیر و  » ۀاند؛ در برابر این شهر ت عظیم به قاعد استناد کرده« من اخی بالسال

 (383 :1ج  ،1368 ان،ی)کاتوز شد.

« نفیی عسیر و حیرج   »ۀ برای رعایت احتیاط، جز در موارد خاص به قاعد با این همه باز هم فقیهان

. استناد نکردند و ترجیح دادند که به جای حکم ثانوی، همان حکم نخسیتین و نیوعی اجیرا شیود    

منهاج »در  میمحسن حک دیسمانند  ر برخیحتی در بین فقهای معاص (382 :1ج  ،1368 ان،ی)کاتوز

بیه نظیر سیید     ه،بحث عید   یذ «نیمنهاج الصالح» ۀدر تکمل زین ییابوالقاسم خو دیس و «نیالصالح

ای از دلهیا نشسیت و    ها مانت تحول نشد و سخن تیازه بیر پیاره    با این همه مقاومتاند.  هایراد خرفت
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بیه   توانید  که زن می قائ  شدند نیزمه اهلل علیه( رح) ینیفقهای معاصر مانند امام خم برخی دیگر از

مقتضییا ت زمیان ارزش فتیوای     نییز  سرانجام. عسر و حرج از دادخاه درخواست طالل نماید هنگام

 مشهور ترجیح داده شد ۀبر نظری در حقول هم جایگاه پیدا کرد و و این فتوا سید را نمایان ساخت

 (373 :1372. )محقق داماد، نونی خودش پییرفتطالل قضایی را در مواد قا زین و قانونگیار

 چنیین  ماهییت  پیرامون نظر هر پییرش که آنجا از ،مسئله نیفقهی ا ۀو پیشین میمفاه یاز بررس پس

جدییدی   ۀنظریی نظریا ت،  ۀهم در کنکاشاین نوشتار تالش دارد پس از  ،آثار متفاوتی دارد طالقی،

خیام نخسیت،    در ابتیدا  نگارندهه نماید. بدین منظور طالل، ارائ نیرجوع در ا تیماه یدر راستا را

 نظیر از اعالم  پس است، «یطالل حرج در نیزوج رجوعماهیت » که بحث مورد ۀمسئل با متناسب

 خوانشاست؛ به « بودن یرجع» که حرج و عسر از ناشی قضایی طالل ماهیتدر خصوص  مختار،

رجیوع،   ثیح ازقول را  هر ۀاخته و ادلپرد «یطالل حرج تیماه»مجدد اقوال مطرح شده پیرامون 

جدییدی   ۀنظریی  ،استخراج شده مطرح، ا تینظر مهم نکا ت نیب نیا درتا  داده قرار یموشکاف مورد

 روشن خردد.« در طالل قضایی ناشی از عسر و حرج رجوع»پیرامون ماهیت 

قیرار   نیی ا ازهیا،   آن ۀموجود و اقیوال و ادلی   ا تینظر مجددخوانش  ازحاص  شده پس  یهاافتهی

 فقهیی  منابت ،«حرجی طالل» ماهیتنظریا ت متفاو ت فقها و حقوقدانان پیرامون  تحلی در  کهاست 

و  انید متعرض این مطلب نشده و آن را به سیکو ت خیرانیده   ،این امر است که فقهای متقدم خویای

خیویی   اهلل آییت  تنهیا  نییز  أخراز میان فقهیای متی   خورد.یفقها به چشم نم یاز سو یحیپاسخ صر

همچنیین در بیین حقوقیدانان     1.است کرده نظر اظهار خصوص این در تصریح به( علیه اهلل)رحمه 

جهت آراء خونیاخون   یگرید ۀمعرک زین صهعر نینیز در این خصوص اتفال نظری وجود ندارد و ا

 حیرج  و عسیر  از ناشیی  طیالل  که است نیا کنندیم مطرح حقوقدانان که پرسشیشده است.  آنان

 چه نوع طالقی است؟ بائن یا رجعی یا اینکه ماهیت خاصی دارد؟ ،زوجه

                                                           
 یمعرفی  «بیائن »شوهر از پرداخت نفقیه را   تناعحاکم و به لحاظ ام یۀطالل از ناح عتیطب« آیه اهلل خویی. »1

به ماهییت طیالل    صرفاًایشان  :توان خفت (. البته می1469 ۀمسأل :2ج  ن،یالصالح )کتاب منهاج .نموده است

انید و حیداق  اخیر ادلیه راهیم       رح نکیرده ای مبنی بر بائن بودن چنین طالقی مط حاکم تصریح نموده و ادله

 های بسیار توسط محقق به آن دسترسی پیدا نشد. اند، پس از کنکاش مطرح نموده
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 هفیت دارد کیه شیام     وجیود  یمتفیاوت  ءنوع طالل، آرا نیا تیراجت به ماه سؤال نیا به پاسخ در

طیالل   ،طالل بائن مشروط به رجیوع زوج  ،طالل بائن مطلق ،طالل نیبائن یا رجعی بودن ا یۀنظر

طیالل   ،مطلق یمحاکم خانواده است(، طالل رجع یفعل یعمل یۀرو کهطالل خلت ) ،در حکم بائن

 دنیی فهممشروط به حکم دادخاه است. جهیت   یطالل رجع ،مشروط به زوال عسر و حرج یرجع

: اسیت  موجود حقوقدانان و فقها آثار ادله، رامونیپ حیتوض و ها دخاهید انیب از یآخاهاص  مطلب و 

 ؛64ی71 :5ج  ،1366 ،یماما ؛611 :2، ج 1384مینی، خ ؛1469 مساله، 302 :2ج  ،ل 1410 خویى،)

 ؛75یی 76 :1ج  ،1414 ییزدى،   طباطبیایى  ،245 :1383 ،یامیام  یی،صیفا  ؛440 :1، ج 1368،انیکاتوز

 ؛48و  18 :1374مهرپیور،   ؛128: 1380، یعی یرف ؛97 :1374 ،یکشیور  ؛9 :1388، مظفری و روشن

قضیائیه،   ۀمرکز تحقیقا ت فقهی قیو  ؛142 :1379 ،ییموخو ؛151 :1379مهرپور،  ؛245ی 246 :1368

 (9038 ؤالس :1381

 ،اسیت  داده قرار ش،یمنتخب خو یۀنظر قتیحق اثبا ت یۀمقاله را بر پا نیا ریس نگارنده،آنجا که  از 

یتیر و قیو   بودن به مراتب محکم یرجع ۀاست و ادل «یرجع» ،یطالق نیچن تیاست که ماه معتقد

 طیالل  نیی ابیودن   یرجعی  رشیپیی  یبحث را بر مبنا ز،یو در ادامه ن است ا تینظر ریسا ۀادلاز  تر

 1د.کن یمدنبال 

 تیماه بلکه ست؛ین طالل تیماه بودن یرجع ای بائن به راجت قیتحق نیا یمحور سؤالرو  نیا از

 تمرکیز نقطیه بیه بعید،     نیی ا از. اسیت  شده رفتهیپی مقاله نیا در یحرج و عسر طالل یبرا یرجع

 رجیوع  کیه  دانند یم یارا به خونه یطالل رجع نیا تیکه ماه است یا ادله نییبت بر مباحث، یاصل

 در آراء، گیر ید از یآخیاه  جهیت  منتهازن محقق خردد.  یاز سو نکهیا ایمرد و  یاز سو ،پس از آن

 .شد خواهد داده ها آن رامونیپ یمختصر حیتوض ادامه

 

 

                                                           
ی بی   یی عیدم تما  ایی آن  یهانهینکاح مجدد و هز فا تیطالل، تشر نیچه بسا در صور ت بائن انگاشتن ا. 1

را از داشتن کانون خرم خانواده در  یاطفال معصوم کهدر راه وصلت مجدد به وجود آورد  یمورد زن، مانع

 د.کنخود محروم  نیآغوش والد
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 یحرج طالق بودن یرجع به نیقائل اقوال

 راطیالل   نیی ا تیی بیودن ماه  یصیور ت مطلیق، رجعی    بیه مطرح خواهد شد که  یسانآراء ک ابتدا 

 :رندیپی یم

 لقمط یطالق رجع-

قضیائیه،   ۀ)مرکز تحقیقیا ت فقهیی قیو    یاراکاهلل  تیآ ،یلیاردب یاهلل موسو تیآ ریمعاصر نظ یفقها

مکیارم  اهلل  تیی آ ،(421 :ل 1419 ،ی)فاضی  لنکرانی   یاهلل فاض  لنکرانی  تی(، آ5703سوال  :1381

 یرجعی  ، محقق داماد به صور ت مطلق رینظ ی( و حقوقدانان262 :ل 1427)مکارم شیرازی،  یرازیش

نیدارد و   یاجداخانه تیطالل حاکم ماه ،معتقدند در ک  نانیا. رندیپی یطالل را م نیا تیبودن ماه

قطعیاً از نیوع    ،طالل بیائن منطبیق نشیود    قیاخر به مصاد رو نیا از. استها طالل انواع ریمانند سا

 تیدر ماه یریحاکم، تأث یسو صدور حکم طالل به اجبار از قتیخواهد بود. در حق یطالل رجع

عمیوم   یاست کیه مقتضیا   نیخروه ا نیاستد ل ا ( عمده10: 1383 ا،ین تی)هدا .آن نخواهد داشت

 یبودن هر طالق ی(، رجع228:بقره...«)الحاًذلِزَ إِنْ أَرادُوا إِصْ  أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فی وَ بُعُولَتُهُنَّ» :قرآن یۀآ

باشید کیه    1ل.م 1145 ۀمنیدرج در میاد   منصوص ۀاز موارد ششگان یکیمگر آنکه منطبق بر  ؛است

 دیمرحیوم سی   کیالم  و( 143: 1376 ،ینی یقزو ی؛ علیو 95: 1374 ،ی. )کشورشود یبائن محسوب م

ل:  1423 ،یزدیی  یی)طباطبیا 2.تاس مطلب نیهم دیمؤ یالوثقعروه ملحقا ت در زین ییطباطبا کاظم

 (75ی85: 5ج 

مبغوض قانونگیار است و هیدف   ذاتاً گریکدیاز  نیزوج ییجدا معتقدند خروه، نیا گرید یسو از

 نیی ا دانسیتن  بائن نیمورد خرفته شود؛ بنابرایب یهاطالل یجلو ممکن، قیطر هراست که به  نیا

 :1374 ،ی. )کشیور استاغراض قانونگیار  و یخالف مصالح خانوادخ انحاء، از ینحوبه هر  طالل

                                                           
ی طیالل    2طالقی که قبی  از نزدیکیی واقیت شیود.     -1 ن است:ئدر موارد ذی  طالل با»ل.م:  1145 ۀ. ماد1

ی سومین طالقی که بعد از سیه    4ی طالل خلت و مبارا ت مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.   3یائسه 

 «نکاح جدید ۀرجوع باشد یا در نتیج ۀبه عم  آید، اعمّ از اینکه وصلت در نتیج وصلت متوالی
...« وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَیقُّ بِیرَدِّهِنَّ فِیی ذلِیزَ إِنْ أَرَادُوا إِصْیالَحاً      : »... یعموم قوله تعال یمقتض قالیان  مکنی. 22

 ... .  یجوازالرد ا  ما اخرجه الدل
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 کنند یم استنادها  در طالل بودن رجعی اص  به نه،یزماین  دراز حقوقدانان نیز  برخی عالوه به( 95

 را آنن بودن طیالل،  ئرو در مورد شز در رجعی یا با این از. دانند یمدلی   محتاج رابودن  نئبا و

.)محمد جعفر، جعفری لنگیرودی،  شود اثبا ت آن فخال مگر دانسته، رجعی طالل حکم به محکوم

باورند که در جایی که مقتضی طیالل حیاکم )عسیر و حیرج( برطیرف       نیبر ا ها آن (247 :1376

 ۀرویی  نیز یا ضیمن ای قرار داد که شوهر حق رجوع نداشته باشد؟ طالل را به خونه دیباشود، چرا 

 1.است رجعی طبیعتاً حاکم، حکم به طالل که است اندیشه این بر ا صولعلی زین ما کشور قضائی

: 1374 ،یکشیور  ؛630: 1368دارد )مهرپیور،   یاشیکا ت  طالل، دانستن مطلق رجعی که آنجا از اما

هیای   موجیب شیده دییدخاه    تشتت آراء خردیده و موجب( همین مسئله 10: 1383 ا،ین تیهدا ؛96

 تیی ماه رامیون یپ ،به نحیو مشیروط  مطلق ولی  یبرخرفته از دو دیدخاه بائن مطلق و رجع دی،یجد

بیودن طیالل    رجعی نظران، صاحب از ایعدهرو  نید. از ادارائه خر یدر جوامت علم یطالل حرج

یم مطرح راستا نیا در را هینظر نوع سه ،بودن مشروط به نیقائل. اندمیکور را مشروط اعالم نموده

 :ندینما
 مشروط یطالق رجع-

لکین   ،اسیت  یرجعی  تیاً یماه یطیالل حرجی   کهاند اظهار داشته ،«یطالل حرج»نوع  ۀدربار یاعده

 بیوده،  ریتیأث  یرجوع میرد بی   نشده،  یزا مانتکه  یو تا زمان استرجوع زوج مشروط به زوال مانت 

ثر و سبب از سر خرفتیه شیدن   مؤ مرد رجوع( زوجه حرج و)عسر  طالل موجبا ت رفت از پس یول

خیروه در   نیی ا رسید یمی  نظیر  بیه ( 142-144: 1376 ،ینی یقزو یمشترك خواهد بود. )علو یزندخ

 عیده  زمیان  در مطلقه زنان بازخرداندن قرآن که انیب نی، بداندخود از قرآن کمز خرفته نظر تیتقو

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِیزَ إِنْ أَرادُوا   وَ بُعُولَتُهُنَّ: »دیفرماینموده و م یمشروط به قصد اصالح و آشت ،را

( 228:بقره«)دارند. یو شوهرانشان به بازآوردن آنان درآن مد ت سزاوارترند، اخر سر آشت إِصْالحاً...؛

 نیی بیه ا  ینیدارد و اساسیاً کسی    یافقها سیابقه  انیفول در م یۀذکر است که هرچند نظر انیشا البته

خریزی از پییرش آن نیسیت   یفقه  یبه حسب قواعد و د  ظاهراً یول ؛موضوع اشاره نکرده است

                                                           
 هسیتند،  غرض ناقض که طالقی چنین پیامدهای از احتراز برای فعلی، های دادخاه شد، بیان چنانچه البته. 11

 .آورند می در خلت طالل صور ت به را آن
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را  ییقضیا  ییۀ را ندارد و به عالوه رو گرینظرا ت د وبیچراکه ع ؛دارد تیارجح یقبل ا تیظرو بر ن

کنید  ینم  یبه زوجه تحم ،بیل مال به شوهر را ۀسازد که نه تنها الزام ناخواستیرهنمون م یبه جهت

. دیی نمایو مالحظیه می   تیرا رعا هیو مهر یسکن حق ،عده امیا ۀهمچون نفق ،یحقول و ریبلکه سا

 1شیده اسیت.   انیی ب هیی نظر نیهمی  ز،یی ن هیسیور  یۀو قانون احوال شخصی  111 ۀنکه در مادیا منض

هیم   نگارنیده ، از آنجا کیه  هینظر نی( به عالوه مطابق ا11: 1383 ا،ین تیهدا ؛251: 1368)مهرپور، 

هرچند حق رجوع مرد تا رفت موجبا ت طالل بیا میانت مواجیه و     داندیم یرجع ذاتاً راطالل حاکم 

کیه   ی، در صیورت گریکدیاز  نیحق توارث زوج  یاز قب یآثار طالل رجع ریسا یول است؛ ریأثتیب

ثابیت   ،عیده  امیی نسیبت بیه نفقیه در ا    جهاستحقال زو ایو  دیها در زمان عده فو ت نما از آن یکی

 خواهد بود.

 مشروط به زوال عسر و حرج یطالق رجع-

انید و اظهیار   رجعی بیودن را پییرفتیه   ،«یرجطالل ح» تیماه ۀدربار نظرانصاحب از گرید یاعده

. علیوی  خردداند که هنگامی که عسر و حرج میکور رفت خردد، شرائط برای رجوع فراهم میداشته

داند؛ لکن رجیوع زوج   قزوینی از جمله کسانی است که ماهیت طالل حرجی را رجعی مشروط می

بعید نیست، ولی تا زمیانی کیه موجیب    معتقد است رجعی بودن  و داند یممشروط به زوال مانت  را

ولیی پیس از رفیت موجبیا ت      بوده؛ تأثیربی مرد رجوع است، نرفته بین ازحرج(  و این طالل )عسر

 ،ینی یقزو ی. )علیو بیود  خواهید  مشیترك  زندخی شدنخرفته سر از سبب و مؤثر مرد رجوعطالل، 

خیارند یرا صحه م القیط چنینبودن  یرجع ،یمصالح قو یبرخ نظریه، ایناساس بر( 142: 1376

بیه چیه    ،که باعث وقوع طالل شده )عسر و حرج( برطرف شود ییورحکه م ییدر جا معتقدندو 

 جرجیوع زو  کیه  دلیی   بدین هم آن وباشد که شوهر نتواند رجوع کند  یابه خونه بایدعلت طالل 

توانید  ینمی  هیی قمب ،علت محدثه شهیهم اینکه باانجام شده منافا ت دارد  علتکه طالل بدان  علتیبا 

 (95: 1374 ،یباشد. )کشور

 

                                                           
 ستعدیو  سارهی ثبتیالعده بشرط ان  یزوجته ف راجتیو للزوج ان  ایرجع قتیلعدم ا نفال  یالقاض قیتفر. 1

 لالنفال.
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 مشروط به حکم دادگاه یطالق رجع-

 در منحصیر  بیائن  هیای  طیالل  (او ً :که قائلند ای عده دادخاه حکم به طالل بودن رجعی از دفاع در

هیا   آن به را دیگری مورد توان نمی و بوده حصری شارع تحدید با موارد این و است ششگانه اقسام

 ذاتیاً  یکیدیگر  از شیوهر  و زن جدائی(ثانیاً. داشت محسوبها  آن از یکی مصادیق از یا مودن اضافه

 خرفتیه  میورد بی های طالل جلوی ممکن طرل به که است این هدفو  12.است قانونگیار مبغوض

. اسیت  قانونگییار  اغراض و خانوادخی مصالح خالف ها، طالل خونه این دانستن بائن بنابراین. شود

 چنیین  مطلیق  بیودن رجعی به اعتقاد که باورند این بر عده این دیگر سوی از( 95: 1374 ،ی)کشور

 سیؤال  ایین  رو نیی ا از کیرد؛  پرهییز  آن از باید جداً که دارد محاذیری و است غرض نقض طالقی،

 است تصور قاب  مسئله این برای معقولی ح  راه چه کرد؟ باید چه واقعاً که شودمطرح می یاساس

 .باشد منصفانه و عاد نه نیز عم  در و باشد نداشته را میکور هایح  راه  تاشکا  که

 خیاص  و اسیتثنائی  طالقی را قاضی حکم بهخود، طالل  ۀعقید بیان و ؤالدر پاسخ به این س یبرخ

 ۀپس درست نیست کیه طالقیی بیدون اراد    ،داراست را خود به مخصوص هایویژخی که دانندمی

 ایین  بیه  قیائلین ( 95: 1374 ،ی)کشور باشد. مؤثر، ردرجوع به آن، اراده م مرد انجام خیرد؛ ولی در

 ۀو نسیبت بیه همی    نیدارد  را دیگیر  نظرا ت عیوب که کنند می تقویت چنین را خود استد ل نظریه،

 از مجیرّد  را فوائید تمیام   ،ارجحیت بیشتری دارد و به قیول قیائلین   ،نظریا ت مطرح شده تا به حال

 تصیور  آن بیرای  نییز  فاسد تالی یز بتوان شاید اما بردارد؛ در نظریا ت یرسا در شده ذکر ضررهای

زوجه در رجوع هیچ نقشی نداشیته و دادخیاه نییز پیس از صیدور       ۀاراد و خواست اینکه آن و کرد

 نظرییه  این در نهایتدر  رو نیا اززوج خواهد نمود.  ۀاراد و خواست به منوط را آنرجوع،  ۀاجاز

 رجیوع  خرچیه  و بیود  خواهید  آفیرین  نقش زوج مسلوب ۀاراد همان ئلین،قا مدعای خالف بر نیز

                                                           
 اهلل ان ریبیه  من ا  النساء  تطلقوا» :فرمودند که شده نق ( سلم و آله و علیه اهلل صلیرسول ) حضر ت از. 1

. خیرند می دیگری زن و دهند می طالل را خود زن که هستند مردانی ذواقیین ؛«الیواقا ت و الیواقیین  یحب

 .آیند درمی دیگری نکاح به سریعاً و خرفته طالل خود شوهر از که هستند زنانی ذواقا ت

 .«العرش منه یهتز الطالل فان  تطلقوا و تزوجوا»: فرمودند که شده نق  نیز( السالم هیامیر )عل حضر ت از

 



   1041/ بهار و تابستان 3، شماره 2/ دوره های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی پژوهش دوفصلنامه  |  62  

ولی در نهایت این زوج است که بیا میی  و خواسیت خیود بیه زوجیه        شده؛ دادخاه حکم به منوط

 زنیدخی  ایین  بیه  برخشیت  بیه  تمیایلی  نییز  حرج و عسر زوال از پس زوجه هرچند کند؛رجوع می

 چنیین رو  نیی . از ادانسیت  نییز  مییکور  نظریه اشکا  ت جزء را امر این بتوان شاید و باشد نداشته

 البتیه  یطالل حرجی  تیماهبودن  یبر رجع یمبتن ۀمطرح شد ا تینظر که است درست که آید برمی

 یرجعی  ای بائنطور مطلق  بهطالل  نیا تیاست که ماه نیااز  تر مناسب یبه نحو مشروط تاحدود

رجیوع در طیالل    تیی ماه رامونیچند، پ یابهامات و سؤا  ت وجود هم هنوز اما شود؛ خرفته نظر در

 نیی مختیار خیود در ا   دخاهیی د ۀنگارنده را به سمت ارائی  ،عسر و حرج ینف ۀبه استناد قاعد ییقضا

 آن پرداخته خواهد شد. نییبه تب  یکه در ادامه به تفص دهد یسول م صه،عر

 درخواست زوجهبه مشروط ی: طالق رجعمنتخب یةنظر

 نیی ا بررسیی  و نقید  بیه  ابتدابودن ماهیت طالل حرجی،  یتلف، پیرامون رجعطرح آراء مخ از پس

 :شد خواهد پرداخته آراء

 یطالق حرج تیماه رامونیپ نیاقوال قائل لیتحل( الف

 اظهیارنظر   طالقیی  چنیین  ماهییت به ندر ت در رابطیه بیا    اخرچه فقه :که شودمی برداشت اینگونه

ولی به صور ت مشروط هستند.  طالل، این بودن رجعی یا بائن به قائ  حقوقدانان اکثر اما اند، کرده

 ۀاین طالل وفق میاد  اجراشدنطالل حرجی،  حکم صدور مقامفعلی محاکم در  ۀازسوی دیگر روی

« خلیت »کننید طیالل را بیه صیور ت     یمی  یصور ت که سع نی. به ااست «خلت» ۀنحو بهل.م.  1130

ق رجوع و اییای مجدد زوجه را نداشیته باشید.   ح زوج، ولحاظ طالل بائن باشد  نیدرآورده تا بد

بر بیه صیور ت خلیت اجراشیدن طیالل       ،نیز« آیت اهلل موسوی اردبیلی»برخی از فقهای معاصر نظیر

: سیوال  1381اند. )مرکز تحقیقا ت فقهیی قیوه قضیائیه،     قضایی ناشی از عسر و حرج تصریح نموده

5703) 

 طالقیی  چنیین  در زوجه دیگر سوی از و است هزوج طرف از مال بیل بر مبنی رویه این ازآنجاکه

 محیاکم،  فعلیی  روشو این دو مقوله با هیم سیازخار نیسیت،     بردمی سر به شدید حرج و عسر در

 برخیی  کیه  اسیت  اسیاس  همین بر شاید. استو خالف عدالت و انصاف  رسد می نظر به نادرست

بیه  انید، وص به خود دانسیته ماهیتی مخص دارای را حرج و عسر از ناشی قضایی طالل حقوقدانان،
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 ایین  بیرای  که قائلند بلکه. مطلق بائن نه و اند نموده اعالم مطلق، رجعی را آن ماهیت نه که ای خونه

 ماهییت  ورا در نظیر خرفیت    خاصیی  قالیب  باید آن، مخصوص های ویژخی به توجه با طالل، نوع

 .کرد اعالم را ای ویژه

 داشیته  بیائن  ماهیت تواندت که مسلّماً چنین طالقی نمیدر این نوشتار این اس نگارندهاصلی  سخن

کیه   یا هیی نظر رامیون یشیود، در کی  بحیث پ    رفتهیپی یطالق نیاو  اخر بائن بودن چن چراکه باشد؛

اذعان کرد کیه   توان یبه جرأ ت م که است یدرحال نیا. خردد یم ینگارنده مطرح خواهد نمود، منتف

 ریی معاصر و حقوقیدانان نظ ی فقها از یبرخ نظر که یحرج لطال بودن بائند ئ  موجود بر اثبا ت 

موسیوی  ) یگیان یاهلل خلپا تیی آ ،(1469 ۀلئ، مسی 302: 2ل، ج  1410خویى، ) ییاهلل خو تیمرحوم آ

مرکیز تحقیقیا ت فقهیی قیوه     همیدانی )  نیوری  اهلل آییت  و سیستانی اهلل آیت(، 43 :5خلپایگانی، ج 

بیائن بیودن    کیه چرا ست؛ین مثمرثمر و استفاده قاب  دانچنهست،  زین( 9038سوال  :1381قضائیه، 

بیه   و یمتیون فقهی   یخییرا در برخی   صیور ت  بهاست که  ای عدیده اشکا  ت مستلزم طالقی چنین

؛ 10: 1383 ا،یی نتی؛ هیدا 251: 1368مهرپیور،  . )اسیت  شده ذکر حقوقدانانآراء  ی تفصی  در  به

 (98: 1374 ،ی؛ کشور144: 1376 ،ینیقزو یعلو

ماهییت   زن، حقیول  از جانبههمه دفاع جهت ستین یزیخر که است باور این بر نگارنده رو نیازا 

 رسید  یمی  نظیر بیه را نداشته باشید.   ا تینظر گریکه نقصان د دردخ نییتب یحرج طالل یبرا یخاص

طیالل،   نیی ا تیبودن ماه «رجعی»رجوع در چنین طالقی در خام اول، قول به  ماهیت نییتب جهت

 هیم  ازاما این رجعی بودن نباید به صور ت مطلیق باشید، چیرا کیه بی      بود؛ خواهدصحت به  بیقر

 در انچیه طیالل مییکور مسیلماً رجعیی و مشیروط اسیت. چن       نیبنابرا نماید، می ایجاد را اشکا تی

 کیه  بودنید  مشیروط  رجعیی  ماهیت به قائ  نیز ازحقوقدانان ای که عده شد ذکر نیز پیشین نظریا ت

 میی  «دادخیاه  حکیم » بیه  مشیروط  برخی و «حرج و عسر زوال» به مشروط را رجوع آنها از برخی

 و عسیر  زوال از پیس  نهاییت  دراین بود کیه   آمدمی بر نظریه دو هر فحوای از آنچه ولی دانستند؛

صور ت خواهد خرفت. این « زوج»رجوع به اراده و خواست  دادخاه، طرف از حکم صدور و حرج

کیه بیه نحیو بهتیر و      اسیت  جدییدی  ۀدر صدد بییان نظریی   قاله،م نیا در محققاست که  یدر حال
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« رجعی و به درخواسیت زوجیه بیودن   »که همان  کند می کمز خانواده کیان حف  به تریمستحکم

 این طالل است.

 .است «رجعی»شک   به طالقی چنین ماهیت اعالم اول بند: شود می تشکی  بند دو ازنظریه  این

که طیالل را بیه    دارد وجود ایعدیده روایا ت که است این طالقی چنین دانستن رجعی دلی  عمده

عنوان مبغوض ترین حالل خدا اعالم کرده است و بر کسی پوشیده نیست که ابغض الحالل بیودن  

هرخیز در   مقیدس،  شیارع  دیگر سوی از. بودن بائن تا سازد هر طالقی با رجعی بودن آن بیشتر می

در زندخی مشترك نیست. بلکه مصلحت را در ایین میی   صدد ایجاد محرومیت برای زوج و زوجه

بیر میوارد    عیالوه . باشید  فیراهم  زوجیه  و زوج زنیدخی  تداوم برای جدید فرصتی همواره که داند

شاید بتوان حصری بودن موارد طالل بائن و اص  رجعیی بیودن طیالل را دو عامی  مهیم       میکور،

 .ندک می کیددیگری دانست که رجعی بودن چنین طالقی را تأ

اما بند دوم این نظریه حول این محور خواهد بود که پس از اعالم رجعیی بیودن ماهییت طیالل      و

 تیبودن ماه یرجع نکهیدر واقت پس از ا بگیرد؟ صور ت کسی چه طرف از باید 1«رجوع»حرجی، 

زن؟  دیی به  ایمرد است  دیرجوع به  نیاست که ا نیسخن در ا شد، رفتهیپی یو حرج طالل عسر

 زوجه؟ درخواست به ای شودیم انجام زوج درخواست به رجوع نیا گریر ت دعبا به

 تیوان  یدو احتمیال می   ،سیؤال  نیی که در پاسخ به ا خردد یمروشن  شد، دهیکش ریتصو به آنچه طبق

 اسیت  داده اختصاص خود به را حقوقدانان و فقها نیب از یادیز نیقائل اول احتمال که نمود مطرح

 نیی بودن ا یرجع رشیقائ  به پی یا عدهکه  شود یر منابت موجود مشاهده مد یو به سهولت با تتبع

 تیوان  یمی  زیی را ن یگرید احتمالمقاب   دراما  هستند؛ آن در رجوع بودن مرد درخواستطالل و به 

 نموده است. نییو تب دهیطرح کرد که نگارنده آن را برخز

 

                                                           
 یحقیوق  اثیر  منشیأ  کطیرف ی یرضیا  و انشاء قصد صرف به که یطرف زیو  یاست حقوق یعمل «قاعیا. »1

ع . به نظر نگارنیده رجیو  باشد داشته ریبه غ یمیکور، ضرر یعقد و رضا یطرف زی ریتأث نکهیبدون ا شود؛

 یزنیدخ  ۀادامی  بیه زوجیه   ایی زوج  تیاعالم رضا انگریکه ب یرفتار ایقول، فع   هر: ازهم که عبار ت است 

 است. قاعیا یاست، نوع
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 به رجوع مرد نیقائل ةادل نییتب( ب

بیا   کیه یدر حال اسیت؛  یمنتفی  رجیوع  رامیون یپ بحث ،یحرج طالل بودن بائن رشیپی با دیترد یب

؛ خردد یرجوع در آن مطرح م تیفیک رامونیپ یطالل است که بحث بعد نیبودن ا یرجع رفتنیپی

 تیی شیدن ماه  مشیخص نگارنده،  توسط یحرج طالل یبرا یرجع تیماه رشیپس از پی نیبنابرا

 نیی ا ۀادلی  یبررسی  ت،یماه نیاص یشخت از پس .است همقال نیا یاصل ۀدغدغ طالل نیا در رجوع

 خواهد بود. تیحائز اهم زین صیتشخ

 و خواسیت  بیه  رجیوع  که اند عقیده این بر مشهور حقول، و فقه منابت در شده انجام قا تیتحق طبق

 رجیوع  حق اینکه بر مبنی نیز روایا ت و آیا ت از زیادی د ئ . دادخاه اجازه با ولی است؛ زوج ۀاراد

 216: 22ه.ل، ج  1409 ،ی)حرعامل روایا ت از نمونه چند به که دارد وجود است شده داده زوج به

 شود: می اشاره( 102 :3 ج ،ه.ل 1404صدول،  خی؛ ش270و 

 خلیت  طیالل  زن ییا  داده طالل را زنی که مردی ۀدربار (السالمعلیهصادل ) امام از»خوید:  می حلبی

 اخیر : فرمودنید  حضر ت کند، ازدواج خواهرش با تواند می مرد آیا که کردم سؤال شده جدا یا خرفته

توانید از خیواهرش    نباشد، مرد میی « رجوع»حق  زن، آن بر «مرد» برای و باشد رفته بین از زوجیت

 (270 :22ه.ل، ج  1409 )حرّعاملی، 1«خواستگاری کند.

 دهید،  طاللمردی زنش را  اخر»: فرمایند می دیگر حدیثی در نیز (السالمعلیهجعفر ) بن موسی امام

شیود از همیان    طالقی که مرد در آن طالل مالز رجوع به زن نیسیت، پیس میرد از زن جیدا میی     

 در فقهیا  مشهور نظر به (216: 22ج  ،ه.ل 1409)حرّ عاملی،  2«ای که زن را طالل داده است. لحظه

 3«یراجعهیا  ان فلیه »و  «هالرجع فیه  یملز»و  «رجعه علیها له یکن لم»: نظیر عباراتی فول، روایا ت

                                                           

 یتزوّج آن أله بانت،أو  اختلعت، اوامرأه )امراته(  طلّق رج  فی (السالم علیهعن الحلبی عن ابی عبداهلل ). 1 

 .اختها یخطب أن فله رجعه، علیها له یکن مل و عصمتها برئت اذا: فقال: قال بأختها؟
 ... .طلّقها ساعه منه بانت فقد الرجعه فیه  یملز طالقاً امراته الرج  اذاطلق .2
 بطی   فقید  تطلیقیه  اذاطلقها: قال تطلیقه طلقها ثم امرأته من ظاهر رج  عن (السالم علیهأباجعفر ) سألت. 3

 یجیب  ما علیه وجب راجعها فان امرأته هی نعم قال یراجعها؟ نا فله: له فقلت الظهار الطالل هدم و الظهار

 ... .یتماسّا ان قب  من المظاهر علی
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 دارد این در ظهور (102 :3ج  ،ه.ل 1404 صدول قمی )شیخ صدول(، )محمدبن علی بن الحسین،

 .است مرد آن از رجوع حق که

 به رجوع مرد نیقائل ةادل نقد( ج

 بیه  ا ت،یی روا طبیق  ،یحرجی  طیالل نظیران رجیوع در    صیاحب  یبرخ نظر به شد ذکر که همانطور

اشیکال   نگونهیا توانیم مرد، رجوع بر دال ا تیروا مفاد مورد در اما رد؛یخ یم انجام مرد درخواست

و  «الرجعیه  فیه  یملز» و« یکن له علیها رجعه لم»: کرد که خرچه در روایا ت میکور، عباراتی نظیر

 بیه  مربیوط  رواییا ت  ایین  امیا  است؛ مرد آن از رجوع حق که دارد این در ظهور 1«یراجعها ان فله»

 جاییکه در ولی کند؛ پیدا معنا نیز رجوع ۀفلسف تا باشد زوج طرف از طالل به اقدام که است جایی

 آن از قسیمی  حرجیی  طیالل  کیه  قضیایی  هیای  طالل در یعنی است زوجه طرف از طالل به اقدام

منطقی ندارد. پیس رواییاتی کیه     و یهیچ توجیه عقل ،دادن حق رجوع به مرد رسد یبه نظر م است،

و بیه درخواسیت زوجیه     ید است، در مقام بیان حکم رجیوع طیالل حرجی   مستند حکم رجوع مر

 قاصر است. ینیست و در اصطالح مقتضی نسبت به طالل حرج

 حیق  عیده  ایام در مرد ،یحرج طالل در سدینو یم «قضایی رویه در طالل» کتاب در سلیمی فرشته

 میواردی  بیه  اظرن و مورد این از منصرف صحت، فرض بر طالل بودن رجعی اص  و ندارد رجوع

 ،. )سلیمی الیزئیسازد می واقت را طالل خود می  به و دارد دست در را طالل اختیار مرد، که است

 بیه  اقیدام  که حرج و عسر از ناشی قضایی طالل در مرد رجوع بحث کردن مطرح پس( 67: 1390

 دیید  از بیرد،  سیرمی  بیه  حرج و عسر وضعیت در که است خرفته صور ت یا زوجه سوی از طالل،

 .کرد خواهد ایجاد نیز را ای عدیده مشکال ت بلکه داشت، نخواهد ای دهیفا تنها نه نگارنده

باورند که اخر محکمه به عنوان مثیال   نیمشکال ت رجوع مرد، برا نییدر تب زین گرید نیمحقق یبرخ

که در رجوع،  ستین یمنطق ،زوج طالل دهد  یرغم میحرج زوجه، او را عل تیوضع صیبا تشخ

در  یو یادعیا  دیی بلکه با ؛خود عم  کند صیزوجه، به تشخ یحرج تیرفت وضع صور ترد در م

دادخاه احیراز نمیود کیه علیت موجیب       طرح و اثبا ت خردد و اخر واقعاً یامحکمه به طور جداخانه

بلکه تمام فوائید   ؛ندارد یدر پ یفاسد یتال چیرجوع کند، ه کهرفت شده و آنگاه مرد  م،صدور حک

                                                           
 . همان.1
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 :1374 ،ی. )کشیور نیدارد  یاشکال مشروط نحو به رجوع ،داردبر ذکر شده در یز ضررهارا مجرد ا

 زییرا  نیسیت؛  پیییر امکان مطلقه به رجوع حرجی، حالت بقاء با که است روشن دیگر طرف( از 99

 اولیی  طرییق  بیه  است، مرد دست به طالل انحصار ۀاولی حکم رافت که حکم، صدور موجب ۀقاعد

 وضیعیت  کیه  حیالتی  در و است طالل اص  توابت و ملحقا ت از رجوع زیرا. است رجوع بر حاکم

 (99 :1374 ،ی)کشور .است رجوع حق اعمال از مانت قاعده، حکومت دارد، استمرار حرجی

و  مرد ۀاراد و اختیار بدون طالقی که نیست درست که است نیا ها بحث نیا تمام ۀفلسف واقت در 

)نیورى طبرسیی   «.بِالسَّیالِ  أَخَییَ  مَینْ  بِیَیدِ  الطَّلَالُ» ثیحد یۀپا بر که طالل در اولیه اص  خالف بر

 ،ل 1424 ،بن حسام )متقیى هنیدى(   یعل نیعالءالد ؛18329، ح 306 :ل  ه 1408)محدث نوری(، 

 ۀاراد همیان  آن، بیه  رجیوع  در ولیی  خییرد؛  انجیام  داند، یحق مرد م را( طالل 3151، ح 155 :5ج 

 خیود  ۀموجد علت تابت جهت، هر از که است معلولی بسان رجوع رازی باشد؛ آفرین نقش مسلوب،

 آن در نقشیی  او ۀاراد اخیر  ولیی  اوسیت؛  اختییار  به نیز رجوع باشد، مرد اختیار به طالل اخر. است

 نیی ا علیت . پییرد انجام وی، حکم از پس باید نیز رجوع است، شده واقت حاکم حکم به و نداشته

 و وجیود  که مرجعی همان و است رجوع شرط حکم، صدور موجب علت رفت که است آن مطلب

 را آن ۀازالی  و رفیت  بایید  داده طالل به حکم اساس برآن و کرده اثبا ت و احراز را علت آن حدوث

 را خیود  ۀاراد توانید  میی  زوج و رفتیه  بین از رجوع مانت اثبا ت، و احراز این از پس. کند احراز هم

 ماهیتیاً  و طبیعتیاً   طیالل  نیوع  ایین  دیگر عبار ت به. دارد الماع خسسته پیوند ابقاء و رجوع بر مبنی

( رجعیی  حالیت حکیم )  صدور موجب و موجده علت بقاء اص ، آن، وقوع از پس که است رجعی

 موضیوع  احیراز  با دادخاه و کند اثبا ت را آن ۀازال محکمه در باید( شوهرعلت ) رفت مدعی واست 

. کند رجوع تواند می زوج که است حالت این در تنها و دهد می رجوع به حکم موانت، فقد به حکم

 (99 :1374 ،ی)کشور

است که در مواردی که قیانون بیه یکیی از     نیا شود یکه پس از رجوع مرد، عارض م گرید مشک 

دعوی کنید و اجبیار شیوهر خیود بیه       ۀدهد که در دادخاه اقامد ی  مستند و معین به زن اجازه می

 ،زن یآن بیرا  ۀادامی  و دهیی دچیار اخیتالل خرد   یزناشوئ یست که زندخآن ا یطالل را بخواهد برا

 او، یقیانون  ریی شوهر و رفتار غ یرفتار به لحاظ بد یبه عنوان مثال زن د؛ینمایعسر و حرج م جادیا
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خیود را ثابیت    یشود مدعایموفق م ،یکند و پس از صرف زمان طو نیم مراجعه دادخاه به ریناخز

 ،لبخنید سیاده   زیی بتوانید بیا    یکه شوهر و ستین یمنطق ،سازدیم مطلقه ار یو زیکند و دادخاه ن

خیرفتن حکیم دادخیاه     یعم  نقض غرض شارع و به باز نیا ای. آدیکرده و رجوع نما  یاظهار تما

 و کنید  رجیوع  دادخیاه  بیه  زن شود می داده اجازه وقتی( زیرا 142: 1376 ،ینیقزو ی!...)علوست؟ین

 خیردد  طالل حکم اخی به موفق ،یطو ن مدتی از پس موضوع اثبا ت و دادرسی مراح  طی از پس

 شیود،  واقت طالل دادخاه جانب از او، استنکاف درصور ت یا و دهد طالل دادخاه، اجبار به شوهر و

 دادخیاه  به زن ۀمراجع درآورد، اول حال به را زناشوئی وضعیت و نماید رجوع بتواند شوهر باز اخر

 اثیر  بیی  و لغیو  قیانون  حکیم  و بیود  خواهد معنی بی مراح ، این طی زا پس دادخاه حکم صدور و

زن بتواند از دادخاه درخواست طالل کنید و   ،قانون ۀعقالیی نیست که به اجاز اصالً. بنابراین است

پس از سیر مراح  قضایی و صدور حکم به اجبار شوهر به طیالل و تحقیق آن، شیوهر بتوانید در     

درخواسیت اجبیار شیوهر بیه      ۀا به وضعیت قب  درآورد والّا اجیاز طالل رجوع کند و نکاح ر ۀعد

 ؛64ی   65 :5ج  ،ی. )امیام یقیانون  سیتر است تا به تأسی زیلغو و به مسخره نزد ،طالل از طرف زن

 (292ی  293 :1380 ،یامام ،ییصفا ؛248: 1368 مهرپور،

 ین مثال: حالت حرجی رفت شود. به عنوا عده، امیممکن است علت و موجب حکم طالل در ا البته

که زوجه بر اساس آن دادخواست طالل داده و حاکم با احراز آن مبادر ت به صیدور حکیم طیالل    

مانت رجوع در هنگام رفیت میانت    ،یاقانت کننده  یدل نکهیا بامد ت عده رفت شود.  ءدر اثنا د،ینمایم

مصالح خیانواده و اطفیال    اما همچنان رجوع مرد، خالف ؛«اذ زال المانت عاد الممنوع» چون ست،ین

 (97 :1374 ،ی. )کشورحقول مسلّم زوجه است نیهمچنو  مشترك یدر زندخ

شیود، رجیوع   یکه طالل به درخواست زن انجام می  ییاست که در جا نیرجوع مرد ا گرید مشک 

روبروست و حرمت احکام طالل و اجبار شوهر به طیالل   یشوهر با مانت الهام خرفته از نظم عموم

و حیق   کنید  اسیتفاده  رجیوع  حکم از نتواند شوهر که کندیم جابیا یدعاو تکرار از یریو جلوخ

حقوقدانان دکتر کاتوزیان با اینکه عنوان می کند که طالل قضیایی   نیشوهر نباشد. از ب یرجوع برا

افزاید در این خصوص رجوع شوهر با مانت الهیام خرفتیه    در همه حال رجعی است، اما در ادامه می
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 ان،یی )کاتوز تواند از حکم رجوع استفاده نمایید.  م عمومی روبرو است و در نتیجه شوهر نمیاز نظ

 (440: 1، ج 1368

 کیه  دیی آ یبرمی  نیچنی  (2، ح «باب نفقا ت»: 15ه.ل، ج  1409 ،یحرعامل) ا تیروا ی ت برخاعبار از

از  جزوغرض امام از طالل حاکم در مواقت عدم پرداخت نفقه توسیط زوج، آن اسیت کیه هرخیاه     

 نیمشیک  بی   نیاو از ا ییبر حاکم  زم است به منظور نجا ت زن و رها د،یپرداخت نفقه امتناع ورز

اسیت و   یاولی  ،عسر و حرج زوجه طیهدف در شرا نیاست که تحقق ا یهیآن دو تفرقه افکند، بد

 زیی ن نیی اآشیکار دارد.   یتنیاف  ،در زمان عیده  زوجهدف با امکان رجوع  نیا نیروشن است که تأم

 .باشد مرد رجوع گرید مشکال ت از تواند یم

 واقیت  را آن خیود  اریی کیه شیوهر بیه اخت   « خلت و مبارا ت»قانونگیار در طالل  یوقتهمچنین اینکه 

 عیوض  به رجوع زن که مادام را، طالل او ضرر از یریجلوخ و زن حال تیرعا یبرا است، ساخته

کیه   «ییطالل قضا» در یاول قی، به طرهدد یرجوع زوج را نم ۀکرده است و اجاز یبائن تلق نکرده،

 میرد  رجیوع  که دهد یم نشان نباشد؛ مرد با رجوع ۀاجاز دیشوهر به حکم دادخاه ملزم به آن شده با

 (244: 1383 ،یو امام یی؛ صفا60ی  62: 1368)مهرپور،  .است سازمشک  طالل نوع نیا در

 بیا  اخیر  حیال  رد،یخیصور ت م نیزوج نیب ییو جدا نونتیب ،یپس از وقوع طالل حرج نیهمچن

در  د،یی عده رجیوع نما  امیمرد در طالل مزبور، شوهر بخواهد در ا رجوع بر معتبر  یدل عدم فرض

 نیبی  ییو جیدا  نونیت یاستصحاب، اسیتمرار ب  یحاص  است و مقتضا دیترد یرجوع نیصحت چن

 .فاقد اثر است مردرجوع  جهیپس از زمان رجوع خواهد بود، در نت یی حت نیزوج

 از اسیت،  آمیده  1353 مصیوب  خیانواده  از حماییت  قانون در که تعابیری رسد ینظر م به همچنین

 بیه  کیه  طالقیی » :اسیت  آمیده  قیانون  این 8 ماده تبصره در. است مرد رجوع رشیپی عدم مؤیدا ت

 کتبیی  توافق صور ت در فقط شود،می واقت سازش امکان عدم خواهی براساس و قانون این موجب

 «.ان عده قاب  رجوع استدر زم طرفین،

تواند مؤیدی بیر رد سیخن    که می خیارد یرجوع مرد بلکه توافق طرفین م این تبصره بنا را بر عدم 

 قائالن به قول رجوع مرد باشد.
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ادعا کرد که ذول سلیم و عق  و منطق نیز با ایین برداشیت سیازخار     خونه نیبتوان ا دیشا یاز طرف 

ر و حرج زن و به درخواست او محقیق شیده اسیت، رجیوع بیه      که در اثر عس یاست که در طالق

 بیر  حاکم و یت جع  از قانونگیار و شارع هدف یگانه بلکه و ترینخمان مهم بی دست مرد نباشد.

 کنید نمی عم  خود قانونی وظایف به که است فردی زوجیت بند از زن رهایی و نجا ت ز،ین طالل

 جیز  انسیانی  و عاد نیه  هدف این تأمین که است واضح. است کرده پایمال ناروا به را زن حقول و

 نقض اینصور ت غیر در چه. خردد ینم حاص  مرد رجوع یۀنظر رد و رجوع ۀنحو در رییتغ ۀسای در

 و شیود  می طالل به ملزم دادخاه حکم به شوهر یکسو از زیرا آید؛ می  زم قانونگیار و شارع غرض

 (65 :1366 امامی،) .برد می بین از را آن اثر و دنمای می رجوع عده ایام در دیگر سوی از

 یبنید  جمیت  نیی به ا توان یشد، م نییکه در مورد رجوع مرد تب یمشکالت ۀبا توجه به هم تینها در

شیوهر   دسیت  بیه  ،خیردد یکه به درخواست زن، شوهر اجبار بیه آن می   یکه رجوع در طالق دیرس

 .ستین

 رجیوع،  دانسیتن  میرد  درخواسیت  بیه  و اول تمیال اح رشیپی بر وارد رادا تیا شدن روشن از پس

آن پرداختیه خواهید    نییتببه  ادامه در کهنموده  اریدوم را اخت تمالاح احتمال، این جای به نگارنده

 .شد

 مختار یةنظر نیی( تبد

انتخیاب قیول بیه     تیی ارجح و یحرجی  طیالل  تیماه رامونیپ نیقائل اقوال  یتحل پرتو در آنچه از

 نقید  و رجیوع  تیی ماه بیه  راجیت  موجیود  احتمال دو یبررسحال پس از  بودن روشن شد، یرجع

 ییۀ نظر یعنی یاحتمیال دوم   تیر  قیی دق نییی در تب توان یم ،به رجوع مرد نیقائل نظر یعنی اول احتمال

 دیگر را مطرح نمود: یۀنظردو  ،«مشروط به درخواست زوجه وعرج»

 ،دوم اینکه: رجوع نیز ماننید طیالل   یۀاول اینکه: حق رجوع به درخواست زوجه باشد و نظر یۀنظر

 خیاص،  میدنی  های دادخاه در طالل مقررا تکه در زمان حاضر،  چرابه حکم حاکم صور ت بگیرد. 

 است؛ «دادخاه اذن» به مشروط طالل اینچنین است که مواردی که طالل به درخواست مرد است، 

 تحصیی   دادخیاه  از را سیازش  انامک عدم خواهی زن، طالل کردن اراده از پس باید مرد اینکه یعنی

 خیرد، می صور ت زن درخواست به طالل که یولی موارد ؛طالل را جاری کند ۀآنگاه صیغ و نماید
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 زن این چراکه. ندارد مدخلیتی طالقی چنین در مرد ۀاراد یعنی بود، خواهد «دادخاه حکم»به  طالل

تا دادخیاه پیس از احیراز شیرائط،      نمایداز دادخاه تقاضای طالل می ،خود ۀاراد با نخست که است

 خردیید،  اعالم رجعی طالقی چنین اینکهپس از  رسدبه نظر می رو نیازاحکم طالل را صادر کند. 

 نییز  رجیوع  کیه  ستا این مناسب خرفته، صور ت دادخاه حکم و زن خواست به طالل که همانطور

 یۀنظر دو نیب از شد شاهدهم که همانطور. باشد دادخاه حکم و زن خواست به شرائط احراز از پس

 به صحت است. بیدوم قر یۀنظر رشیراستا، پی نیمطرح در ا

 اقسیام  از کیه  «یطالل حرج»خفت همانگونه که در  توان دوم می ۀنظری پیرامون بیشتر توضیح برای

میرد در   ۀد و ارادریی خ یطالل به درخواست زن و با حکم محکمه صور ت م است، «ییقضا طالل»

بیه نظیر    یاعطاء حق رجوع به شیوهر، منطقی   زیدر هنگام رجوع ن ؛ندارد ینقش چیهنوع طالل  نیا

خیود رجیوع    ۀاراد بیا  ،آن یرسد. چراکه اخر زوج بتواند پس از صدور حکم به طالل و اجیرا ینم

ال سؤ ریز ،حق درخواست طالل از محکمه را داده است هکه به زوج یحکمت قواعد حقیقتاًکند، 

 خواهد رفت.

 اعیالم  بیائن  اسیت،  دهیامر رس نیکه به ذهن اکثر متخصص یخرچه راه اول ،مشک  میکوررفت  یبرا

آن مترتیب   رشیکیه بیر پیی    یا دهیی بیه علیت اشیکا  ت عد    امیا  است؛ یطالق نیچن تیماه کردن

 اختصیاص  خیود  بیه  را جامعه تیجمع از یمین که زنان مشکال ت ح  یبرا گریامروزه د خردد، یم

 ینخواهید بیود و درد   یراهبرد ر،یمس نیا یطهستند،  زین یجوامت کنون ریپی بیو قشر آس اند داده

در  دیی و جد یکیاربرد  یادهیی اطرح  رسد ینظر م به. کردزنان جامعه را درمان نخواهد  یاز دردها

 یمنصیف  یجیو  قتیحق هر ۀشیاند رهزن راستا نیا در که یدیجد ۀدیا. دارد تیموضوعراستا  نیا

محیروم شیدن زوجیه از     موجبیا ت و  شیود بائن اعیالم   ،طالل نکهیا یبه جا که است نیا خردد یم

 یرا رجعی  یطالق نیچن تیاست ماه یکاف د،یآ وجود به هیارث و مهر ،عده امیا ۀمانند نفق یحقوق

ییا بیه اذن    وبیا زوجیه    ییا مانند حق درخواست طالل  ،که حق رجوع یبه خونه ا یاعالم کرده ول

درخواست رجوع خود را  ،یزندخ به برخشت به  یور ت تماحاکم شرع باشد و زوجه بتواند در ص

 که ستین ندیخوشا و منطقی چندانبه محکمه اعالم کند. چرا که  یهمانند درخواست طالل حرج
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رجوع به اراده و درخواسیت زوج   یول ؛صادر شده باشد یزوجه و به درخواست و ۀاراد به طالل

 واقت شود.

 دییی أحکم به طالل زوجه داده است، پیس از ت  ،ز احراز مانتکه پس ا یدادخاه ه،ینظر نیبراساس ا

د کنیسلب م زوجحق رجوع را از  نظریه، این که بیان بدینرجوع هم خواهد داد.  ۀ، اجازمانت رفت

از  پیس توانید  ب زوجیه  تیا  دهدیم قرار زوجه اریدراخت نمودن رجوع ثیاز ح راو سرنوشت طالل 

 رجیوع   درخواسیت  خیود  اختییار  با و تمای  صور ت در مساعد شدن اوضاع و برطرف شدن مانت،

 دهد.بامکان رجوع  زوجبه  محکمه ،زوجه اقدام این از پس تا کرده اعالم محکمه به را خود

خفیت شایسیته اسیت کیه      توان می حرجی، طالل در مرد به رجوع حقاز بررسی معایب دادن  پس

ل ناشی از عسر و حیرج، رجیوع بیه    احتمال دیگر تقویت خردیده و پس از رجعی اعالم کردن طال

 درخواست زوجه و یا به حکم دادخاه صور ت خیرد.

 در رجوع که است این در ادله ظهور خرچه که است این باشد، حاکم حکم به رجوع اینکه دلی  اما

که شارع بیرای   ای این ظاهر با فلسفه طالقی چنین در ولی ،حالی منحصراً در اختیار زوج است هر

از این ظاهر دست برداشته و احتییاط نمیوده و    توان یم خاطر نیهم بهسازخار نیست. رجوع خفته 

که بیانگر طالل به حکیم حیاکم    ای ادله و است مرد دست در طالل انحصار به قائ  که ای ادلهبین 

 زوجیه  به حرجی طالل موارد در تواندکه زوج ابتدائاً نمی دیرساست را جمت کرده و به این نتیجه 

 خیود  درخواسیت  دادخاه حکم به و حرج و عسر عام  رفت از پس تواندمی زوجه ولی کند؛ رجوع

رجعیی اسیت ولیی بیه      جیی، ماهییت طیالل حر   رو نیا از نماید؛ ارائه دادخاه به را رجوع پیرامون

 درخواست زوجه.

 بدین. است «خلت طالل» با «حرجی طالل» شباهت آن که دارد وجود هم دلی  حرف این بر البته و

 خواسیت  بیه  طیالل  وقیوع  هسیت،  نیز بائن های که جزء طالل مبارا ت و خلت طالل در که تقریب

زوجیه را طیالل داده    ،خیود  ۀاراد بیه  زوجوی انجام شده است و نهایتاً  ۀناحی از مال بیل و زوجه

خواسیت   بیه است. حال فقط با برداشته شدن عام  طالل، یعنی تنها وقتی که زوجه در اییام عیده   

 مرد و کرده پیدا را رجعی طاللطالل حکم  ،و مال مبیول را پس بگیرد کند رجوع بیلش هبخود، 

خیود طیالل خرفتیه     ۀکه زوجه به اراد حرجی طالل در اولی طریق به بنابراین. کند رجوع تواند می
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 برداشیته  هنگیام  در «زوجه رجوع» از پس که شد قائ  و کرد جاری را فرمول همین توان است، می

 از طیالل  بیه  اقدام چراکهدادخاه، زوج قادر به رجوع خواهد شد؛  یدیتأ و حرج و عسر  عام شدن

 کیه  زوج ۀاراد و خرفت خواهد صور ت او سویاقدام به رجوع هم از  پس است، بوده زوجه سوی

 .داشت نخواهد نقشی هم رجوع در نداشته، نقش طالل در

 بییل،  بیه  زوجیه  رجیوع  با خلت طالل درفرل طالل خلت و طالل حرجی در این خواهد بود که  

 ییاد  رجعیی  بیه  بیائن  انقیالب  بیه که حقوقدانان از آن  کند می تغییر رجعی به بائن از طالل ماهیت

 مجیدد  پیییرش  معنیای  بیه  زوجیه  رجیوع  بلکه شود، نمی عوض طالل ماهیت اینجا ولی اند؛ کرده

خیویش اسیت ولیی در    رجوع زوجه به بیل  خلت، طالل در همچنین. است زوج با زندخی شرائط

ایجیاد شیده، رفیت     حیرجِ  و عسراست که طی آن  ای زندخی پییرش به زوجه رجوع حرجی لطال

 منطیق،  و عق  دید از مسلماً. باشد خردیده ایجاد زوج رجوع برای شرائط که ای به خونه ؛شده باشد

به رجیوع   علتی که موجب صدور طالل شده بود، رفتن بین از با یعنی حرج و عسر زوال با زوجه

 همانگونه کهحرج خواهد بود  و منوط به زوال عسر ،قاعدتاً رجوع زوجه رو نیا از خردد؛ مای  می

 تشیخیص  نیز اینجا بود، دادخاه با حرج و عسر یعنی علت این تشخیص طالل، حکم صدور در که

 .بود خواهد دادخاه با علت زوال و رفت

 بسییار  سختی و مشقت با که ای زوجه که نیست رسازخا شارع منطق ا: بخفت بتوان جرأ ت به دیشا

حمایت دادخاه زوج را مجبور به طالل خیویش   ۀسای در توانسته خود، حرجی وضعیت به استناد و

 نماید، با رجوع بدون قید و بند زوج به آسانی به وضعیت قب  برخردد.

اینکیه   ۀفلسیف : خفت توان می« بِالسَّالِ بِیَدِ مَنْ أَخَیَ الطَّلَالُ» :مانند روایاتی صحیح تفسیر با همچنین 

جیایی   دربه ید مرد بوده است، پیس اخیر    اللشارع حق رجوع را به مرد داده، این بوده که حق ط

در مواردی ماننید   رو نیازا خیرد؛ نمیحق طالل به ید مرد نبود، رجوع نیز به خواست مرد صور ت 

 بیرای  حیرج  و عسیر  ئطدخی در شیرا زنی  ۀادام امکان که حرجی طالل خصوص بهطالل قضائی و 

 ایین «بِالسَّیالِ  أَخَییَ  مَینْ  بِیَدِ الطَّلَالُ» دهد، می قرارزوجه را مورد آزار و اذیت  زوج، و نیست زوجه

 .داد نخواهد پوشش را موارد
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هیا از   واضح و مبرهن است که با توجه به قصور روایت میکور و سایر روایا ت و انصراف آن البته

رجعی و بیه درخواسیت زوجیه    » ۀنظری عق  خیرد،می صور ت زوجه تبه خواس مواردی که طالل

معامال ت اصو ً امضائی کیار   ۀحوز در مقدس شارع. چرا که کند میرا تقویت « بودن طالل حرجی

 پیس  است، امضائی آن در اسالم احکام کهمی کند نه تأسیسی و طالل نیز از جمله معامالتی است 

که عق  از درك فلسفه و حکمت و علت آن عاجز باشد، بلکیه رجیوع   دیگر تعبدّی در کار نیست 

 باب در کنونی جوامت مقتضیا ت به توجه با توان می نیز عقلی فهم با و نیست تعبدیامری است که 

نظر را تصویب و اجرا کرد. با این کار  ترین نمود و از بین نظریا ت ایراد شده، مناسب نظر اظهار آن

 جامعیه  در زنان حقول دیگر سوی از و شد خواهد سد احتمالی های تفادهاس سوءاز یز طرف راه 

 .شد خواهد حف  خانواده کیان اینکهاز همه  تر مهم و خشت نخواهد پایمال

نشیان   «حیرج  و عسیر  از ناشی قضایی طالل ماهیت»پیرامون  حقوقدانان نظرا ت تنوع آنکه حاص 

چرا که قانونگیار نتوانسته طی آن ایین   ،قاد استل.م هنوز قاب  انت 1130دهد که اصالحیه ماده  می

 ۀنظریی  بیه  توجه باشود یم شنهادیپ رو نیازاخأل قانون را چاره نموده و به این اختالف پایان دهد. 

 ل.م. ملحق شود: 1130 ۀماد به جدید اینیز به صور ت تبصره ریپیشنهادی، متن ز

 یشنهادیپ ةتبصر

 ماهیتیاً شود،  یدرخواست وی و توسط دادخاه واقت م به وکه به علت عسر و حرج زوجه  یطالق»

دادخیاه   ۀاجاز با و زوجه درخواست به جزصور ت زوال منشأ حرج،  در که ایخونه به است رجعی

 .«ستیقاب  رجوع ن

 یریگجهینت

 ایی بیائن   نیو همچن ییطالل قضا تیماه نییفارغ از ورود به بحث تب نوشتار، نیا نکهیتوجه به ا با

کیه   یا عسر و حرج است به خونه ۀبه استناد قاعد ییقضا طاللآن، من جمله  قیبودن مصاد یرجع

 در محقیق  که یمحور سؤال است، داده قرار یحرج طاللبودن  یفرض خود را رجعشیپ نگارنده

طالل اسیت.   نیزوجه بودن رجوع، در ا ایبه درخواست زوج  نییتع برآمده آن به دادن پاسخ صدد

 از ناشیی  قضایی طالل» ماهیت پیرامون حقوقدانان و فقها نظر که آیدمی بر شده جامان تحقیقا ت از

 را «حرجیی  طیالل » ماهیت فقهاییدر فقه روشن است که  یکنکاش با. است مختلف «حرج و عسر
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 ایین  ماهییت  ،دیگری از فقهیا و حقوقیدانان   ۀدست کهیدرحال اند؛دانسته رجعی یا بائن مورد به بسته

 یبرخنیز ماهیت چنین طالقی را بائن مشروط و  ها آن از یبرخ. البته اندنموده اعالم بائن را طالل

 بیودن  بیائن از بررسی اقوال و استد   ت افراد میکور روشن شد که  پسکه  داننددر حکم بائن می

ایام عده، مهرییه و ارث و ...   ۀمخالف مصالح خانواده و حقول مسلّم زوجه مانند نفق یطالق چنین

 طالقیی  چنیین  بیودن  باین تنها نه: خفت توانمی ،موارد طالل بائن بودن حصریتوجه به  باست. ا

 ایین  کیردن  اجرا که محاکم فعلی رویه حتی که کرد اعالم توانمی جرأ ت به بلکه شود،نمی پییرفته

 ،یطالقی  نیبائن بودن چنی  رشیبا پی که است یحال در نیاخلت است، اشکال دارد.  ۀنحو به طالل

 است. یرجوع منتف رامونیبحث پ

حفی   » ۀفلسیف  ۀپایی  بیر  و اسیت  بیودن  زم به ذکر است که طبق اص  اولی در طالل کیه رجعیی   

 بیه  قائی   حقوقدانان برخی است؛ سازخار طالل بودن رجعی با که طالل از پس« استحکام خانواده

 و نقید  از پیس  رایی ز هست؛ زین نگارنده فرض شیپ که هستند طالل نوع این مشروط بودن رجعی

 تیی ماه رامیون یپ شیده  مطیرح  ا تیی نظر نیب از: که شودمیحاص  نتیجه این فول، نظریا ت بررسی

 نیی چیرا کیه ا   ؛دارد تیی ارجح« مشروط به درخواست زوجه یطالل رجع»یۀ نظر «یحرج طالل»

 میز ک ضیمن  شده، بنا یعمل و یعلم یهامیپارادا یاست بر مبنا نگارنده ۀشیکه حاص  اند هینظر

 یطیالل را در پی   یبیرا  «شیوهر  بیه  مال بیل» یناروا و ناخواسته الزام تنها نه خانواده، استحکام به

 ۀهمی  و کندیم تیرعا هم را زوجه حقول بلکه ؛کندینم  یبه زوجه تحم زیرا ن آنمشقت  وندارد 

 خردد.این فواید به تبت اعطاء حق درخواست رجوع )همانند طالل( به زوجه یا حاکم ایجاد می

 بیه  نیقائل ۀادل یبررس و یحرج طالل رجوع تیماه نییتع به راجت موجود ۀادل در کنکاش از پس

 ۀادلی  کیه  افتی دست توانیم یبند جمت نیا به خیشت؛ مقاله یاصل ۀبدن در آن اهم که مرد رجوع

رجیوع میرد مسیتلزم نقیض غیرض       کالم اصو ً زیاثبا ت رجوع مرد را ندارد و در  تیمیکور قابل

 .کشد یبه چالش م زیرا ن یطالق نیچن ۀاست و فلسف

 «یرجع»طالل قضایی ناشی از عسر و حرج  تیماه کهاز آن است  یمقاله حاک نیا یینها دستاورد

 حرف این مویّد. خیردمی صور ت شرع حاکم وافقتبوده و رجوع در آن به درخواست زوجه و با م

کند نه تأسیسی و طالل نییز از  امضائی کار می معامال ت اصو ً ۀحوز در مقدس شارع که است این



   1041/ بهار و تابستان 3، شماره 2/ دوره های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی پژوهش دوفصلنامه  |  76  

دیگیر تعبیدّی در کیار      یی دل نیجمله معامالتی است که احکام اسالم در آن امضائی است، به همی 

 یامری است که تعبدّ ،نیست که عق  از درك فلسفه و حکمت و علت آن عاجز باشد، بلکه رجوع

 و نمیود  نظر اظهار آن باب در کنونی جوامت  تمقتضیا به توجه با توانمی نیز عقلی فهم با و نیست

 راه طیرف  ییز  از کیار  ایین  بیا . کرد اجرا و تصویب را نظر ترینمناسب شده، ایراد نظریا ت بین از

 نخواهید  پایمیال  جامعیه  در زنیان  حقول دیگر سوی از و شد خواهد سد احتمالی هایاستفادهسوء

این نظریه در  ۀسای در زوجه که همینو  شد دخواه حف  خانواده کیان اینکه همه از تر. مهمخشت

 بر این نظریه است. تأییدی مهر دهد،نمی دست از را خود مسلّم حقولازای خرفتن حق طالل، 

 مباحیث  بیه  منید از پژوهشگران عالقه ،رشد است انیجر زیو  یجمع ندیفرآ پژوهش، که آنجا از

 را حیرج  واز عسر  یناش ییآثار طالل قضا یدخام بع در رود یانتظار م خانواده، و زنان امور و فقه

 .ندینما  یزوجه تحل یرمادیو غ یحقول ماد ۀطیح دو در
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