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چکیده
امـر،  نیـ مسـتند ا نیـی در تبھانیو فقگرددیزوج محقّق میطالق تنھا از سون،یقیبه اتّفاق نظر فر

ـ اند. اگر چـه ا تمسّک جسته» من أخذ بالساقدیالطالق ب«ینبوتیعموماً به روا عمـدتاً در  تیـ روانی
است. شدهاجماع یبر مضمون آن ادّعاهیّاھل سنّت نقل شده، امّا در فقه امامییمنابع روا

از یکـه ناشـ  ،یصرفاً تعبّـد یطالق، نه حکمقاعیمرد را در اۀتا استقالل ارادمیال بر آنمجنیادر
مزبور بـه  قتیرا در اساس، ارشاد به حقادشدهیتینکاح و طالق دانسته، رواعتیطبیو اقتضاتیّماھ

طالق را قتیو حق»مھربر بُضع در مقابل طیتسلایکیتمل«نکاح را تیّاساس، ماھنی. بر امیشمار آور
مسـأله  عـت یو منطبـق بـر طب  لیتحلنیاز ھمیدانسته، تسلّط مرد را بر طالق، ناش»یفاتیتشریاِعراض«
نکاح). یزن و کارکردھا و اھداف متعالۀ(بدون انکار بھرمیدانیم

از رھگذر اعمـال حـقّ خـود، سـبب اضـرار بـه       تواندینمیصاحب حقّچیروشن است که ھالبتّه
یداتیـ مسـأله، تمھ نیـ ایاجراندیدر فراتواندیحاکم من،یختالل در نظم جامعه شود؛ بنابراااییگرید
.شدیاندیب

نکاح، طالق، خلع، مھر، تملیک، اعراض، طبیعت، اقتضا.: ھاواژهکلید

.٠٨/١٠/٢١٣٩؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٧/٠٨/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقّدمه

ویژه در بخش خانواده، مبتنی بر فقه امامیّه است، طالق، ایقاعی در حقوق مدنی ایران که، به
و ارادۀ زوجه در آن نقشی ندارد.گیردکه توسّط زوج، صورت تحقّق به خود میاست

پرسش اساسی این است که چرا طالق به دست مرد بوده و اصطالحاً ارادۀ او در تحقّـق آن  
مستقلّ است؟ آیا این حکم، مبتنی بر امر مولوی شارع بوده تا ما بدان متعبّد باشـیم؟ یـا مبنـای    

ی است؟ آیا این مسأله، در اثر اقتضائات زمان و مکـان، دسـتخوش تغییـر    این حکم، چیز دیگر
توان برای ارادۀ زن نیز در انحالل رابطۀ زوجیّت، استقالل یا دسـت کـم،   نخواھد گردید؟ آیا می

سھمی در نظر گرفت و حکم یاد شده را تغییر داده یا تعدیل کرد؟ 
مندیِ اجرای حکم و جلوگیری ای ضابطهنماید که در برخی موارد، این تعدیل، برچنین می

ھای احتمالی، ضروری است؛ امّا تا کنون، اصل حکم با تغییـر چنـدانی مواجـه نشـده     از آسیب
است؛ زیرا، اگر چه در برخی موارد به زوجه نیز حقّ درخواست طالق داده شده امّا در نھایـت،  

زوج یـا از سـوی او صـورت    طـور مسـتقلّ، توسّـط    انشای صیغۀ طالق، باتشریفات ویژه و بـه 
گمان، حقّ طالق با حقّ درخواست طالق متفاوت است.گیرد و بیمی

سعی نگارنده در این نوشتار بر آن است که از رھگذر واکاوی در چیستی و حقیقت نکـاح  
ھای یـاد شـده و اثبـات و    و طالق، تنھا مطالبی طرح گردند که منطقاً در مسیر پاسخ به پرسش

گیرند؛ نه صرفاً تکرار مکرّرات.ا قرار میھتأیید فرضیّه
یابیم که شارع حکـیم  با تحلیلی که از ماھیّت نکاح و حقیقت طالق خواھیم داشت، در می

نیـز،  ، در صدد بیان امری طبیعی بوده است؛ که عدالت» الطالق بید من أخذ بالساق«در روایت 
. در واقع، با روشـن شـدن ایـن    قتضای طبیعت موضوعات نیستمچیزی جز ابتنای احکام، بر 

که عمدتاً برخاسـته ازتصـوّر ناعادالنـه    -ھای تساوی جویانه برای تغییر این حکممسأله، تالش
بیشتر در جھت ضـابطه منـد نمـودن فراینـد     -بودن آن است، با عنایت به مجموعۀ احکام شرع

بھتـر تـأمین شـده و    اجرایی آن، به کار گرفته خواھد شد تا سالمت خانواده در جامعه اسالمی،
دستخوش ناپایداری نگردد؛ چرا که چارچوب روابط زن و مرد در خانواده، در راستای ساختن 

شود.فرد و جامعه و نیل به اھداف واالی انسانی، تعریف می
ھافرضیّه

استقالل ارادۀ مرد در طالق، حکمی صرفاً تعبّدی نیست. –أ
ماھیّت نکاح و اقتضای طبیعـت آن و بـر اسـاس    این حکم، بر پایۀ تحلیل حقوقی از –ب 
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حقیقت طالق، از سوی شارع مقدّس صادر شده و سخن شارع، در واقع، ارشاد به این اقتضای 

طبیعی است.
با عنایت به اتّکای حکم یاد شده بر طبیعت نکاح و طالق و بـه لحـاظ خلقـت زن و    –ج 

چه این به معنای جواز اضرار به غیـر  مرد، اصل این حکم، دستخوش تغییر نخواھد گردید. اگر 
منـد نمـودن فراینـد اجرایـی آن، تمھیـداتی      و سوء استفاده از حقّ نیز نبوده و باید برای ضـابطه 

اندیشیده شود.

مروری بر مبانی فقھی حّق طالق
اختیار مطلق مرد در طالق، به وجـود  -چه بسا-در پی بروز برخی مشکالت اجتماعی که

ھایی در جھت مقیّد کردن آن در عرصه عمـل، صـورت گرفتـه    ای اخیر، تالشھآورده، در سال
است. البتّه ضوابطی که با این ھدف مقرّر گردیده، منافـاتی بـا اسـتقالل مـرد در واقـع سـاختن       

کند، تالش در جھـت  طالق ندارد؛ زیرا ھدف از قوانینی که مرد را ملزم به مراجعه به دادگاه می
ودن ادامه زندگی مشترک است؛ از این رو، آن چه در مورد حقّ مطلق سازش و احراز ناممکن ب
گوییم، پس از طیّ مراحل شرعی و قانونی آن است.زوج در طالق زوجه می

به ھر روی، مروری گذرا بر مبانی حقّ طالق و اسـتقالل ارادۀ مـرد در ایقـاع آن، در منـابع     
نماید.نظام حقوقی اسالم ضروری می

قرآن 
انـد، امّـا در   قرآن کریم به مسألۀ طالق پرداخته و پیرامون آن احکامی را بیان داشتهآیاتی از 

یک، به صراحت، اختیار مطلق مردان در طالق بیان نشده اسـت. خداونـد متعـال در قـرآن     ھیچ
فرماید:  کریم می
                . :؛ ١(طالق (

             ... : ؛٢٢٨(بقره (
              ....        .... :؛٢٣(بقره (
                      ...) :٥تحریم.(

در این آیات، ھر جا سخن از طالق رفته، خداونـد، آن را بـه مـردان نسـبت داده اسـت یـا       
که مردان را مخاطب قرار داده و از زنان، به مطلَّقات (به صیغۀ اسم مفعول)، یاد شده اسـت؛  این

نیاز از بیان، تلقّـی گردیـده   دۀ مرد، امری بدیھی، طبیعی و بیگویی واقع شدن طالق، تنھا به ارا
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است.

روایات
الطالق بیـد مـن أخـذ    «سپارد، نبوی ترین روایتی که امر طالق را به دست مردان میصریح

(إبن » إنّما الطالق لمن أخذ بالساق«) یا ١٥/٣٠٦؛ نوری طبرسی، ٩/٦٤٠(متّقی ھندی، » بالساق
(بیھقـی،  » إنّما یملـک الطـالق مـن أخـذ بالسـاق     «) یا ٦٤٢ندی، ھمان، ؛ متّقی ھ١/٦٧٢ماجه، 

-٦/١٣٣شـود. (کلینـی،   ) است و ھم سو با آن، روایات فراوانی درمنابع شیعی دیده می٧/٣٦٠
) و اگـر  ١، ح١٥/٣٤٠؛ حرّ عـاملی،  ٨و ٤و ٢و١، ح ٥-٨/٢؛ طوسی، تھذیب، ١٠و٢، ح١٣٠

ه امّا به ھر روی، پذیرش آن، مورد اتّفاق فقیھان امـامی  چه عمدتاً در منابع روایی اھل سنّت آمد
است.

اجماع
و «نویسـد:  در مقام استدالل مـی » الطالق لمن أخذ بالساق«شیخ الطائفه، پس از نقل روایت 

). ھرچند، با وجود دالئل دیگـر، چنـین   ٤/٥١٦(طوسی، خالف، » علیه إجماع الفرقة و أخبارھم
) زیـرا: اوالً، مـورد اجمـاع    ٩٨-٢/٩٩عتبار مستقلّ است. (مظفّر، اجماعی، مدرکی و طبعاً فاقد ا

مصطلح باید حکمی شرعی بوده و ثانیاً، ھیچ دلیلی از قرآن و سنّت در خصـوص آن در دسـت   
نباشد.

عقل
ممکن است دلیل اختیار مرد در طالق، این گونه تقریر شود که، چون در نوع مردان، نیروی 

د، الزم است اختیار یاد شده، به او واگـذار گـردد تـا خـانواده بـر      عاقله بر احساسات، غلبه دار
ھای واھی، رابطۀ زوجیّت، انحالل نیابد.بنیانی سست بنا نشده و به بھانه

برخی برآنند که، در خصوص رابطۀ زوجیت، عنصر عشـق و عاطفـه در مـردان، بـا غریـزۀ      
عالقه شوند، ادامۀ زنـدگی  خود بیھا ارتباط مھمّی داشته و در صورتی که به ھمسر شھوانی آن

تر است؛ پس شاید این امر، طبیعـی باشـد کـه حـقّ طـالق در وھلـۀ       زناشویی برایشان ناممکن
)٢٨نخست به دست مردان باشد. (باقری فرد، 

گفتنی است که نگارنده در این مجال، در صدد ردّ یا تأیید دالئلی از این دست نیست؛ چـه،  
حلیل چیستیِ نکاح و طالق داشته و داوری عقل نیـز چیـزی جـز    پاسخ این پرسش، ریشه در ت

چـه، اجمـاع یـا    ابتنای حکم بر اقتضای طبیعت موضع آن نیست. براین اساس، معتقـدیم چنـان  
شد.داشت، در حکم مسأله، تفاوتی ایجاد نمیروایتی نیز در این باب وجود نمی
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معنای نکاح

نکاح در لغت
) راغـب  ٣/٦٣؛ فراھیدی، ١/٤١٣اند (جوھری، دانسته» طیو«برخی، معنای حقیقی نکاح را 

)٥٠٥(راغب، ...» اصل النکاح للعقد ثم استعیر للجماع «نویسد: نیز می
» انضـمام دخـولی  «توان نکاح را به معنایی گرفت که برخی، ازآن به در تحلیلی متفاوت، می

تناکحـت األشـجار   «شود: گفته میکه اند. و اینیاد کرده و شاھد آن را شیوع در استعمال دانسته
ھا در بعض دیگـر  ھای برخی از آناز ھمین روست؛ چه، در بیشتر مواقع، شاخه» بعضھا ببعض

». نکـح المـاء األرض  «گوینـد:  شوند. و ھرگاه آب و خاک با ھم مخلـوط شـوند، مـی   داخل می
)٢/٤٦٩(بھبھانی، 

نکاح در اصطالح
تر در معنای وطی به کار رفتـه اسـت. (شـھید    کمنکاح، در شریعت، بیشتر به معنای عقد و

) بلکه شاید بتوان گفت در قرآن کریم به جز یک مورد که به معنای وطی به کار رفته ٧/٧ثانی، 
توان حقیقـی بـودن   )، در دیگر موارد، به مفھوم عقد است و به اغلبیّت استعمال، می٢٣٠(بقره: 

)١٢/٧ای لغوی، آن را استصحاب کرد. (کرکی، این معنا را دریافته و با اصل عدم نقل، معن
) و در مـواردی، حکـم بـه    ٢/٥١٨از نکاح که اجماعاً مستحب دانسته شده (ابـن ادریـس،   

:  ھای گوناگونی ارائه شده است؛ از آن جمله شود، تعریفوجوب آن می
گـردد  وسیله عقد بین مرد و زن حاصل میعاطفی که به-ای است حقوقینکاح، رابطه«-

دھد که با یکدیگر زندگی کنند و مظھر بارز ایـن رابطـه، حـقّ تمتّـع جنسـی      ھا حقّ میو به آن
) ۲۲(محقّق داماد، » است.
گردد و بـه  وسیلۀ عقد بین زن و مرد حاصل مینکاح عبارت از رابطۀ حقوقی است که به«-

)۳۲۶/ ۴(امامی، » دھد که تمتّع جنسی از یکدیگر ببرند.ھا حق میآن
(امامی، ھمان)« ای است بین زن و مرد برای تشکیل خانواده.رابطهنکاح«-
وسیلۀ آن مرد و زن به قصد شرکت در زندگانی و کمـک بـه یکـدیگر    عقدی است که به«-

)۵۹۱و ۵۸۹، ش ۱(شایگان، » شوند.قانوناً با ھم متّحد می
) به وجود وسیلۀ آن وضعیّت حقوقی مخصوصی بین زوجین (رابطۀ زوجیّتعقدی که به«-

(امامی، ھمان)» آید.می
نگرنـد؛ چـه، بـراین    برخی نیز به محوریّت رابطۀ جنسی درتعریف نکاح، به دیدۀ تردید می
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ھـا را  توان به طور قطع یکـی از آن باورند که، مقصود از زناشویی، امور گوناگونی است که نمی
ھا است. (کاتوزیان، حقوق ترین آنھدف اصلی دانست؛ ھر چند رابطۀ جنسی زن و مرد از مھمّ

)١/٢٥خانواده، 
)، تربیت نسـل، توسـعۀ روابـط خـانوادگی،     ٢١از جملۀ این اھداف، تحصیل آرامش (روم: 

آید، توان نام برد؛ امّا باید گفت: آن چه ویژۀ زن و شوھر به حساب میاجتماعی و عاطفی را می
ای حقوقی اسـت کـه   نکاح رابطهرابطۀ جنسی است و اھداف دیگر، جنبۀ تبعی دارند. وانگھی،

تکلیف زن و شوھر به حسن معاشرت با یکدیگر را نیز در پی دارد و درتعریف، نیازی به قیـد  
چه از سوی بزرگانی، به عنوان قید تلقّـی گشـته، در   عاطفی یا مالی یا دیگر قیود نیست و ھرآن

واقع، پی آمد ھمان رابطۀ حقوقی ویژه است.
کـه  ت، برای نکاح، که از سوی برخی نویسندگان ارائـه شـده، بـا آن   ھایی از این دستعریف

ای نیست که بتوان با شناخت ماھیّـت  سازد، به گونهھایی از این رابطۀ حقوقی را روشن میالیه
از جمله، لزوم تحصیل اذن شـوھر در خـروج از   -آن، دیگر احکام مرتبط با پیوند زن و شوھر 

را بـر آن مترتّـب سـاخته،    -حقّق طالق، کیفیّت طالق خلـع و ....  منزل، استقالل ارادۀ مرد در ت
ھا برقرار کرد.ای منطقی بین آنرابطه

ای منطقی میان این احکام، به منابع نگارنده بر این باور است که اگر با رویکرد کشف رابطه
.١استنباط و آثار فقیھان رجوع کنیم، به نتایج قابل توجّھی دست پیدا خواھیم کرد

در حقیقت، معتقدیم رویکرد فقیھان در تعریف نکاح و ترسیم محدوده و چارچوب آن، بـر  
گفته است؛ اگـر چـه ممکـن اسـت بـا      کنندۀ رابطۀ منطقیِ پیشخالف تعاریف یاد شده، روشن

تر از بقیّه معرّفی گـردد؛ بلکـه بیشـتر، در    شود، یک تحلیل، مناسبشواھد و دالئلی که ارائه می
نکـاح از سـوی فقیھـان تعریـف     -بر خالف تصوّر برخی -ن واقعیّت است که صدد اثبات ای

که از این رھگذر، به توجیه استقالل شده و معنا و ماھیّت آن، مورد عنایت بوده است؛ ضمن آن
مرد در ایقاع طالق و ترسیم رابطۀ منطقی آن با ماھیّت نکاح و نیز ربط این دو با دیگـر احکـام   

پردازیم.ین میمقرّر در روابط زوج

تبیین ماھّیت نکاح
به این معنا که زن، طیّ انشای ایجاب عقد، بُضع خود (تمامی اسـتمتاعات  تملیک بُضع:-أ

مرتبط با خود) را به مرد، تملیک نموده و مرد نیز با قبول آن (در نکـاح دائـم) در ازای تملیـک    

اند. شاید دلیل این سکوت، روشنی مفھوم نکاح قانون مدنی نکاح را تعریف نکرده و فقھا نیز خود را با این مسأله آشنا نساخته«نویسد: اگر چه یکی از دانشیان معاصر در این باره می-١

(کاتوزیان، ھمان)». باشد
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د نکاح، یک عقد معاوضـی اسـت.   مھر به زن، تا ابد، مالک بضع خواھد بود. بر این اساس، عق

ای اسـت؛  ) با حفظ این معنی که مالکیّت مزبور، دارای اقتضائات ویژه٤/٣١٠(طوسی، مبسوط، 
تواند در قالـب شـرط   چنین زن میتواند آن را به دیگری منتقل کند. ھمکه مرد نمیاز جمله این

از شـمول تملیـک، اسـتثناء    ھـا) را ضمن عقد، برخی از موارد و مصادیق استمتاع (نه تمامی آن
ھا، این شرط، خـالف مقتضـای عقـد و طبعـاً باطـل      کند؛ چرا که در صورت استثنای تمامی آن

) بضع، به ضم باء، به نکاح، جماع و فرج اطالق ١/١٤٢؛ خویی، ٥/٣١٤خواھد بود. (توحیدی، 
اضـعة:  إبتضـع فـالن و بضـع، إذا تـزوّج، والمب    «نویسـد:  شده است. صاحب لسـان العـرب مـی   

)٨/١٤(ابن منظور، ». المباشرة
البضع بالضمّ: النکاح، عن ابن سکّیت قـال: یقـال ملـک    «خوانیم: در صحاح جوھری نیز می

)١١٨٧/ ٣(جوھری، ». فالن بُضع فالنة
بُضع، کنایه از جمیع استمتاعات است؛ چه، روشن است که عقد نکاح، تـأثیری در تملیـک   

جسم زن ندارد. 
ن، برای اثبات درستی بیع فضولی، آن را از باب اولویّت، بـه صـحّت نکـاح    چنین، فقیھاھم

. (أنصـاری، مکاسـب،   ٢انـد جا از نکاح، به تملیک بُضع یاد کـرده فضولی قیاس کرده و در ھمان
).٢/١٧؛ نجفی خوانساری، ٣٥٦–٣/٣٥٧

یـاد  خـورد؛ در روایـت   در صحیحۀ أبی بصیر از امام صادق (ع) نیز این تعبیر به چشم مـی 
إن ارتجعـتِ  «سازد، بـه او بگویـد:   شده آمده است: مردی که زن را به طالق مبارات، مطلّقه می

اگر بـه مقـداری   » فی شیء فأنا أملک ببضعک، فال یحلّ لزوجھا أن یأخذ منھا إلّا المھر فما دونه
؛ ٥ح ،٦/١٤٣(کلینی، ٣شوم...رجوع کردی، در آن صورت، من بضع تو را مالک می]از مابذل[

)٤، ح١٥/٥٠٠؛ حرّ عاملی، ٣٣٩، ح٨/١٠٠طوسی، تھذیب، 
خوانده شـده  » مستأجرة«از جمله مؤیّدات این تعبیر، روایتی است که در آن، زوجۀ موقّت، 

) کـه بـا تعبیـر بـه     ٣/١٤٧؛ طوسـی، استبصـار،   ٧، ح٥/٤٥٢(کلینی،» ھنّ مستأجرات...«...است: 
ت اجاره نیز تملیک موقّـت منـافع اسـت.( أنصـاری،     تملیک بضع، تقریباً موافق است زیرا ماھیّ

)٢١٢-٢١٣نکاح، 

)٣ق.م. ، بند١١٤٥مبارات، که بائن است، به رجعی تبدیل شده و زن در حکم زوجه خواھد بود. (مفھوم مخالف مادّۀ زیرا به محض رجوع زن، به مال بذل شده یا بخشی از آن، طالق-٣
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شود، باید مـرد بتوانـد   ممکن است در مقام اشکال گفته شودکه: اگر بُضع به مرد تملیک می

گونه نیست.  که اینآن را به دیگری انتقال دھد؛ در حالی
ویـژه اسـت   تـوان گفـت: مقصـود از تملیـک، درتعریـف یـاد شـده، تملیکـی         در پاسخ می

که، دھد) از جمله اینگونه که ھر عقد، اقتضاءاتی ویژه دارد که چارچوب آن را شکل می(ھمان
تـوان آن را  غیر قابل انتقال بوده و عامل انحالل آن، منحصر در فسخ و طالق است؛ وانگھی مـی 

ضـع، بـه   کـارگیری واژۀ تملیـک در مـورد بُ   کنایه از تسلیط انحصاریِ ویژه دانست و چه بسا به
قرینۀ تملیک مھر صورت گرفته است؛ زیرا در جریان عقد نکاح، مھریّه نیز به تملیک زوجه در 

آید.می
که: در این تحلیل، از دیگر کارکردھای سازنده نکاح، غفلـت شـده اسـت؛    اشکال دیگر این

آثاری چون: ایجاد آرامش از سوی ھر یک از زوجـین بـرای دیگـری، سـالم سـازی جامعـه و       
ای فضائل اخالقی، عاطفی بودن رابطه، اتّحاد آنان با ھدف تربیت نسل و .... .ارتق

تـوان در چـارچوب و ماھیّـت حقـوقی     در پاسخ باید گفت: در عین پذیرش این آثار، نمـی 
ھـای  ھا در نظر گرفت؛ زیرا موارد یاد شده، در ردیف اھـداف یـا انگیـزه   نکاح، سھمی برای آن

ھا و اھـدافی کـه ھـر یـک از     معامالت نیز، ماھیّت حقوقی، از انگیزهکه در دیگراند؛ چناننکاح
اند.متعاملین دارند، کامالً مجزّا و در نظر عرف و شارع تفکیک شده

داننـد نـه تملیـک.    برخی حقیقت نکاح را تنھا تسـلیط بـر بضـع مـی    تسلیط بر بُضع:-ب
)٢٩/٧؛ نجفی، ٢١٣(حکیم، 

واژۀ تملیک، تفاوت تملیک در نکاح با تملیک در دیگر چه بسا دلیل ترجیح واژۀ تسلیط بر 
، بـدانیم » تسـلیطی ویـژه  «جا که ناگزیر بایـد ایـن تسـلیط را نیـز     عقود معاوضی است؛ امّا از آن

توان گفت: این تعبیر، تفاوت چندانی با واژۀ تملیک نداشته، مشکلی را حـلّ نخواھـد کـرد؛    می
ـ      راد احتمـالیِ تخصـیص اکثـر بـدان، از جھـاتی،      اگر چه ممکن اسـت بـه دلیـل وارد نبـودن ای

را نادیـده  » تملیـک «گفتـه بـرای واژۀ   توان شـواھد روایـی پـیش   تر به نظر برسد امّا نمیمناسب
ھای عقد نکاح با دیگر عقود معاوضی، در آثار، احکام و که با عنایت به تفاوتگرفت. ضمن آن

دھـد، تملیکـی ویـژه بـا     بـا آن رخ مـی  توان انتظار داشت کـه تملیکـی کـه   اسباب انحالل، نمی
با وجـود  –که تسلّط است –جا که ھستۀ اصلی تملیک اقتضائاتی خاصّ نباشد. وانگھی، از آن

که البتّه اقتضائات و چارچوب خاصّی –توان تعبیر تسلیط را شود، میاقتضائات ویژه، حفظ می
یی آمده، فاصله خواھیم گرفت.  چه در شواھد رواپذیرفت؛ امّا با این تعبیر، از آن-دارد
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بنابراین در دوران ارتکاب تخصیص اکثر و کنار گذاردن تعبیر به کار رفته در روایات، بایـد  

یکی را برگزید.
: به این معنا که نکاح، عقدی است که برای ایجـاد  تسلیط دو سویه برای انتفاع خاّص -ج

ر یـک از آن دو، دیگـری را بـر خـود     رابطۀ زوجیّت بین زن و مرد تشریع شده، به طوری که ھ
سازد تا انتفاعی خاصّ را به او بدھد؛ با این تفاوت که تسـلّط زوج بـر زوجـه سـبب     مسلّط می

شود تا زوجه، سلطنتی را که پیش از عقد بر خود داشته، از دست بدھد؛ زیرا زوج را بـر آن  می
سلطة خود را بر انتفـاع خـاصّ   مسلّط کرده و انتفاع خاص، به زوج تعلق گرفته است امّا زوج، 

چـون گذشـته در اختیـار خـود     برَد) از دست نـداده و ھـم  (با وجود انتفاعی که زوجه از او می
آیـد زیـرا انتفـاع    اوست؛ از این روست که بضع زوجه (تمامی استمتاعات) به ملک زوج در می

)٣/١٨١خاصّ از زوجه، منحصراً در اختیار زوج است. (آل بحر العلوم، 
این تحلیل نیز سخن از تملیک بُضع رفته، با این تفاوت که حقّ انتفاع خـاصّ زوجـه را   در

تر دانست؛ امّـا بایـد گفـت: تعبیـر بـه      گردد و شاید بتوان از این جھت آن را کاملنیز شامل می
؛ زیرا زوجه، بر انتفـاع خـاصّ از زوج، تسـلّطی نـدارد؛     تسلیط از آن، فاقد معنایی روشن است

ر به طبیعت استمتاع که نوعاً امری دو سویه است، برای زوجه نیز ایـن فرصـت فـراھم    بلکه نظ
گردد؛ امّا وی تسلّطی بر این امر ندارد ھر چند محروم نمودن وی از مواقعه (بـیش از چھـار   می

)، شرط تسلّط زوجه ١٢/٢٥٩گونه که در روایت صحیح (مجلسی، ماه) نیز مشروع نیست ھمان
، ١٥/٣٤٠اد مخالفت با کتاب و سنّت، باطل دانسته شده اسـت. (حـرّ عـاملی،    بر جماع، به استن

توان انطباق این حکم (عدم تسلّط زوجه بر جمـاع) را بـر   که از ھمین روایت می) ضمن آن١ح
اقتضای طبیعی نکاح برداشت نمود (که از آن، به سنّت یاد شده است).

میـان تسـلیط زوج بـر بضـع و تسـلیط      مؤیّد این سخن نیز آن است که درتعریف یاد شده،
زوجه بر انتفاع، فرق گذارده و درپایان، تسلیط بضع از سوی زوجه را تملیک دانسته است.

بدیھی است که برای تضمین سالمت و دوام رابطۀ زوجیّت، برای ھر یـک از زوجـین، بـه    
آید و نقشـی  مار میواسطۀ عقد، حقوق و تکالیفی مقرّر شده که از آثار و احکام این رابطه به ش

در چارچوب عقد نکاح ندارد (از آن جمله، تکلیف زوج بـه قَسـم، وطـی و انفـاق، و تکلیـف      
زوجه به تمکین خاصّ است) امّا نظر به تفاوتی که بین تلقّی زن و مرد از رابطۀ جنسـی وجـود   

زوج در دارد (که آن نیز فطری و تکوینی است)، زن، بُضع را در مقابل عوض (مھر) به تملیـک  
منـد  کند؛ اگر چه زوجه نیـز از ایـن رابطـه بھـره    می آورد امّا زوج، تنھا مھر را به او تملیک می
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گردد.می

جـویی از خـویش را تنھـا بـرای     بر اساس این تحلیل، زوجه، بھرهاباحة انتفاع خاّص: -د
بـرای زوج،  که آن را به وی تملیک کند. به دیگر سخن، ملکیّت بضـع  کند نه اینزوج، مباح می

از قبیل ملکیت انتفاع است نه ملکیّت منفعت. مؤیّد این نظر نیز آن است که اگر زوجـه از روی  
اکراه یا شبھه وطی شود، مھر المثل، به خودِ او تعلّق خواھد گرفت نه به زوج؛ بنابراین، پـس از  

زوجه را مالک اثبات این نکته که زوج، تنھا در جھت انتفاع، مالک بُضع زوجه است، باید خودِ
ای شد، چون خود، احترام بضـع خـویش را زائـل    منفعت بضع بدانیم تا اگر او مرتکب فاحشه

)٤١٧-٤١٨/ ٢کرده، مھری به او تعلّق نگیرد. (بھبھانی، 
که بتوان از آن، لزوم عقـد نکـاح را   گشاست (مشروط به ایناگر چه این تعبیر، تا حدّی راه

آثار و احکام عقد نکاح، مثل لزوم تحصیل اذن شـوھر در خـروج از   نیز نتیجه گرفت) امّا دیگر 
منزل، کیفیّت طالق خلع و استقالل زوج در ایقاع طالق را توجیه نکرده و در یک پیوند منطقی 

گیرد.  ھا قرار نمیبا آن
کـه، نکـاح را   تـری دچـار اسـت ایـن    گفته، به تکلّف کمچه از تعاریف پیشدر مجموع، آن

ای دارد که آن را در برابر مھر بدانیم؛ با این قید که تملیک یاد شده، اقتضائات ویژهتملیک بُضع 
کند؛ امّا این بدان معنا نیست که تحلیل دوم و سوم بـه کلّـی مردودنـد بلکـه در ایـن      متمایز می

مجال، برآنیم تا چگونگی وقوع طالق و دیگر احکام مرتبط بـا آن را واجـد ارتبـاطی منطقـی و     
که تعابیری که در مقـام تعریـف و تحلیـل ماھیّـت     م با ماھیّت نکاح معرّفی کرده و اینقابل فھ

گر این انسجام و ربط منطقی باشند؛ اگر چه ممکن است یکـی  روند باید توجیهنکاح به کار می
تر از بقیّه باشد.  کامل

ن حکم بـر اقتضـای   البتّه اعتقاد به غیر تعبّدی بودن مسألۀ استقالل مرد در طالق و ابتنای ای
وجه به معنای انکار این حقیقت نیست که منشـأ و مبنـای تمـامی احکـام     طبیعت قضیّه، به ھیچ

؛ بلکه غرض آن است که بدانیم حکم یاد شرع، در نھایت، ارادۀ شارع مقدّس در اعتبار آن است
ون چـ حکمـی صـرفاً تعبّـدی، ھـم    -که از احکام اجتماعیِ امضایی شریعت اسالم است-شده

تعداد رکعات نماز، نیست که منشأ اعتبار آن به کلّی بر ما پوشیده باشد؛ بلکه حتّی اگر اجماع یا 
روایاتی ھم مستقیماً دالّ بر این حکم وجود نداشته باشد، از مالحظۀ دیگر احکام شرعیِ حـاکم  

رد؛ چـه، بـر   توان تحلیلی در مورد چراییِ این حکم، ارائه کـ بر روابط زن و مرد در خانواده، می
این باوریم که ھر یک از احکام را باید به عنوان جزئی از یک نظام و مجموعۀ منسـجم، مـورد   
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ھا توجیه گردیـده و معنـا   تحلیل قرار داد که ھر جزء، با عنایت به دیگر اجزاء و در ارتباط با آن

کند. پیدا می

جایگاه مھر در چارچوب نکاح
مھر را بازگوییم (کـه در جـای خـود بـه گسـتردگی، در      در این جا بر آن نیستیم که احکام

نماید که در تبیین ماھیّت نکاح، به واکاوی نقش مھـر  اند)؛ امّا چنین میخصوص آن سخن گفته
)، بحـث از  ٤/٣١٠نیاز است. چرا که با عنایت به معاوضی بودن عقد نکاح (طوسـی، مبسـوط،   

عوض و معوّض، جھت شناخت ماھیّت آن، ضروری است.
به دیگر سخن، ھم زمان با تملیک بُضع از سوی زوجه (ایجاب عقد نکاح)، تملیک مھر نیز 

شود. (ابـن ادریـس،   که، مھر عوض نکاح و بضع دانسته میگیرد؛ چه آناز سوی زوج انجام می
)٤/٢٩٦؛ خوانساری، ٢/٥٧٦

مـدنی ایـران   قانون ١٠٨٥که مادّة شاھد و مؤیّد این مقابله، حقّ حبس برای زن است؛ چنان
تواند تا مھر به او تسلیم نشده از ایفاء وظـایفی کـه در مقابـل شـوھر دارد     زن می«مقررداشته : 

»که مھر او حالّ باشد و این امتناع، مسقط حقّ نفقه نخواھد بود.امتناع کند، مشروط بر این
ن برداشـت  ھمـین قـانو  ٣٧٧دانان، تناظر حکم این مادّه با حکم مـادّة  از بیان برخی حقوق

). مـادّة  ٣٧٧، ارجـاعِ ذیـل مـادّۀ    ٦٦٩گردد (کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنـونی،  می
ھر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند «دارد: مزبور مقرّر می

رت، ھـر  که مبیع یا ثمن، مؤجّل باشد. در این صـو تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این
»کدام از مبیع یا ثمن که حالّ باشد باید تسلیم شود.

ناگفته نگذریم که اگر در نکاح، عدم مھر حتّی پس از مواقعه شرط گـردد (بـه طـوری کـه     
نکاح، کامالً خالی از مھر باشد)، چنین شرطی باطل بوده و در صورت عدم ذکر مھـر در عقـد،   

د و بعد از مواقعه نیز زوجـه، مسـتحقّ مھـر المثـل     توان بر مھر المسمّی توافق کرپس از آن می
) بنابراین، غرض شارع این بوده کـه نکـاح، در نھایـت،    ٣/٢٧٥خواھد بود. (نجفی خوانساری، 

جز برای شـخص پیـامبر (ص)   -که به منزلۀ ھبه است-بدون مھر نمانَد و عقد نکاح بدون مھر
)٣و١،٢، ح١٩٨/ ١٤؛ حرّ عاملی، ٥٠حالل نشده است. (احزاب: 

چه گفتیم در خصوص نکاح دائم است. امّا در نکـاح منقطـع، تسـلیط زوج بـر بضـع از      آن
پذیرد؛ و باید در ھنگام عقد بر مھـر توافـق   سوی زوجه، در مقابل تملیک مھر به او صورت می
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)٢٤/١٥٦؛ بحرانی، ١٩-١٣/٢٠شده و عقد خالی از ذکر مھر ھنگام انعقاد، باطل است. (کرکی، 

اح دائم حتّی اگر ھنگام انعقاد، خالی از مھر باشد، صحیح بوده و بدین ترتیـب، مھـر   امّا نک
به عنوان رکن عقد، تلقّی نشده است؛ زیرا غرض از نکاح دائم، غالباً توالـد و تناسـل اسـت نـه     

) ٢/٥٧٦تملّک مھر؛ و اگر چه مستحبّ است که نکاح خالی از مھر منعقد نشود (ابـن ادریـس،   
گردد؛ لکن باید توجّـه داشـت کـه ایـن حکـم،      مھر یا اخالل به آن، عقد، باطل نمیامّا با بطالن

ناشی از نگاه ویژۀ شارع و اھتمام او به این عقد است؛ زیرا اھتمامی که شـارع مقـدّس بـه امـر     
نبایـد موجـب تضـییق در    -برخالف آن چه ممکن اسـت تصـور شـود   -فروج و اَعراض دارد

این احتیاط و اھتمام، موجب توسعۀ دایرۀ اسباب آن بوده تا مردم اسباب آن گردد؛ بلکه چه بسا
) کـه بـر آن دالئلـی از    ٢١٣؛ حکـیم،  ١١٦-٢/١١٧به سفاح و زنا گرفتار نشوند. (امام خمینـی،  

) به بیان دیگر، شارع به ادارۀ عقـدِ  ٣و١، ح ١٩٤-١٤/١٩٥روایات نیز وجود دارد. (حرّ عاملی، 
ونه که در خصوص عقـد فضـولی چنـین کـرده اسـت. (جعفـری       گخالی از مھر پرداخته، ھمان

به بعد) ٣٠١/ ١لنگرودی، فلسفۀ حقوق مدنی،
بنابراین، روشن است که زوجین، به منزلۀ عوضین عقد نکاح نیستند؛ بلکه عوضین، بُضع و 

بـه  -در صورت مبتال بودن ھر یک از زوجـین بـه عیـوبی خـاصّ    -مھر بوده و حقّ فسخی که
شود ناشی از نوعی خیار تخلّف شرط است کـه بـه ایـن شـرط، لزومـاً تصـریح       یایشان داده م

شود؛ بلکه چون عقد، مبنی بر سالمت طرفین از ایـن عیـوب، منعقـد شـده، تخلّـف از آن      نمی
ھـای  موجب خیار خواھد بود (این عیوب خاصّ، عمدتاً مانع طبیعـی زناشـویی یـا از بیمـاری    

واگیر یا تنفّرزا ھستند).
در پاسخ به این سؤال که چـرا خداونـد، در آیـۀ شـریفۀ     چنینھم       
    :۴(نساء (

چـه از  گـوییم: بنـابر آن  ) نامیده است؟ می۸/۱۲۹مھریه را نحله، به معنای بخشش (زبیدی، 
 ...ظـــاھر آیـــۀ شـــریفۀ                    ...

ھای پیشین، مھریّه از آنِ ولیّ زوجه بوده زیرا در ایـن آیـه،   آید، در شریعت) بر می۲۷(قصص: 
که ھشت سال برای مـن کـار کنـی و    گوید: تا اینحضرت شعیب(ع) به حضرت موسی (ع)می

ش دانستن مھریّه، به ایـن معناسـت کـه در    گوید برای دخترم کار کنی؛ بر این اساس، بخشنمی
شریعت اسالم، خداوند، مھریّه را به زنان اعطا فرموده و آنان را مالک مھریّه دانسته است. (ابـن  

ادریس، ھمان) 
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بنابراین، با پذیرش معاوضی بودن عقد نکاح، منطقی است که مھر را عوض بُضع بدانیم.

معنای طالق
طالق در لغت
شود.ترین عامل انحالل و زوال رابطۀ زوجیّت دائم یاد میوان مھماز طالق به عن

شود. گفته می» لسان طَلِق«طالق در لغت به معنای رھایی است و به زبان فصیح و روان نیز 
)١/٣٩١(جوھری، 

نعجة طالق: مخالة ترعی وحـدھا، وحبسـوه فـی السـجن     «...گوید: صاحب لسان العرب می
)٢٢٦-١٠/٢٢٧(ابن منظور، ». و الطالق من اإلبل التی یترکھا الراعی لنفسهطلقاً، أی بغیر قید ...

اسـت. خداونـد متعـال    » تسـریح «از کلمات دیگری که در معنای طالق به کـار رفتـه، واژه   
ــی ــد:  م فرمای                 :ــره ــدی در٢٢٩(بق ) زبی

). در ٢/١٦١(زبیـدی،  » التسریح، حلّ الشعر و إرساله قبل المشط....«نویسد: معنای این واژه می
).١/٣٧٤(جوھری، » تسریح المرأة، تطلیقھا.«خوانیم: صحاح نیز می

بنابراین، معنای لغوی طالق و تسریح با اندک تفاوتی نسبت به ھم، رھایی و آزادی از قیـد  
ن، فاصلۀ چندانی ندارد.است و با معنای اصطالحی آ

طالق در اصطالح 
) ٣٢/٢اند. (نجفی، طالق را درماھیّت خود، زائل کردن قید نکاح با صیغۀ مخصوص دانسته

کـه در  را به نکاح افزود؛ چنان» دائم«که البتّه نظر به اختصاص طالق به نکاح دائم، باید وصف 
(کاشـف  » الدائمة المقتضـیة للبقـاء بـذاتھا   الطالق، حلّ عقدۀ الزوجیّة«تحریرالمجلّة آمده است: 

که لفظ طالق، اسم سبب است (یعنی انشاء بینونت و جدایی، بـا  ) ھر چند در این٥/٨١الغطاء، 
لفظ یا فعل) یا اسم مسبَّب (یعنی اثر و نتیجه، که خودِ جدایی است)، اختالف نظر وجود دارد؛ 

)٨انی، مثل اختالفی که در دیگر الفاظ معامالت ھست. (سبح

تحلیل حقیقت طالق
دانـیم.  از یک سو، ماھیّت عقد نکاح را تملیک بُضع از سوی زوجه به زوج در ازای مھر می

توان حالـت اجتمـاع زوجـین بـه وجـه مخصـوص،       که زوجیّت را میاز طرفی، با توجّه به این
الق را ایقـاع  رود، بنـابراین، طـ  دانست و حالت اجتماع نیز با ترکِ تنھا یک طرف، از بـین مـی  
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دانسته و برای محقَّق شدن آن نیازی به اجتماع ارادۀ دو طرف نیست بلکه ارادۀ یـک طـرف در   

که طالق نیز یک عقد، با موضوع جداییِ زن و مـرد از یکـدیگر دانسـته    آن مستقلّ است؛ نه آن
شود.  

تن عمـل  پرسش اصلی در این بخش، آن است که چرا شارع، تنھا ارادۀ مرد را در واقع ساخ
حقوقیّ طالق و ایجاد بینونت و جدایی بین زوجین، مستقل دانسته و برای زن، به ایـن شـکل،   
چنین حقّی در نظر نگرفته است؟ اگرچـه زوجـه، در مـواردی، حـقّ در خواسـت طـالق دارد       

ق. م.)؛ و روشن است که حقّ طـالق و حـقّ درخواسـت طـالق، دو چیـز      ١١٣٣(تبصرۀ مادّۀ 
ر مواردی، امکان مطلّقه شدن زن، از سوی حاکم و بدون نظر زوج نیـز وجـود   متفاوتند. حتّی د

ق.م. و مانند آن)١١٣٣و ١١٢٩،١١٣٠دارد. (موادّ 
بـدون  -نگارنده بر این باور است که با مطالعۀ ماھیّت عقد نکاح و تحلیـل حقیقـت طـالق   

یّت، که تنھا تکیـه بـر نتیجـۀ    اکتفا به تعریفی مبھم یا معرّفی آن به عنوان ابزار انحالل رابطۀ زوج
ای منطقی بین این دو ترسیم و ارائه کرد.  توان رابطهمی-آن (جدایی رسمی زوجین) است

تواند برای ھمیشه، رسیم که زوج در نکاح دائم، میبا تأمّل در ماھیّت نکاح، بدین نتیجه می
بـاقی بمانـد؛ چراکـه    در مقابل تملیک مھر المثل یا مھر المسـمّی بـه زوجـه، مالـک بُضـع وی      

زوجیّت، اقتضای ذاتی برای بقا دارد. (کاشف الغطاء، ھمان) امّا در صورتی که، چنـین مالکیّـت   
تواند از مالکیّت خود دست برداشته، با فراھم بودن دیگـر شـرایط، بـا    یا تسلّطی را نخواھد، می

اجرای صیغۀ طالق، رسماً به رابطۀ زوجیّت پایان دھد.
جه نخواھد توانست به طور یک طرفه (ھم چون زوج) بـه ایـن رابطـه    روشن است که زو

پایان دھد؛ زیرا وی سلطه بر بُضع را، طیّ عقد نکـاح، بـرای ھمیشـه، در برابـر مھـر، بـه زوج       
کند که زوجه نتواند این مالکیّت را بدون نظر واگذار کرده است؛ و طبع مالکیّت دائم، اقتضا می

-به خود بازگرداند و حتّی شرط چنین امری ضمن عقد نکاح نیـز زوج (مالک) از او ستانده و 
، ١٥/٣٤٠خالف کتاب و سنّت بوده و باطل شمرده شده است. (حرّ عاملی، -بر اساس روایات

)١ح
شود؛ زیرا گردد که چرا برای عوض خُلع، حدّی در نظر گرفته نمیبا این تحلیل، روشن می

ضایت زوج را جلب کند؛ چه، مرد، فعالً مالک آن بـوده و  زن برای تسلّط دوباره بر بضع، باید ر
تواند یک طرفه مبلغ خاصّی را به مـرد  طبیعی است که زن برای بازیافتن تسلّط سابق خود، نمی

طور که گفته شـد، نکـاح، اقتضـای دوام    تحمیل کرده و حقّ او را نادیده انگارد؛ بنابراین، ھمان
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توانـد از حـقّ   جا که ھر صاحب حقّـی مـی  است امّا از آنداشته و مالکیّت زوج بر بُضع، ابدی

اند نه حقّ)، در این مورد نیز شـارع مقـدّس   خود صرف نظر کند (به جز موارد خاصّ که حکم
با تشریع طالق، این حقّ را برای زوج، شناسایی کرده تا او بتواند رسماً و البتّه با فـراھم بـودن   

ۀ زوجیّت و تسلّط خود بر بضع، پایان دھد؛ اگرچـه ایـن   شرایط و رعایت تشریفات آن، به رابط
امر، با توجّه به اصل رجعی بودن طالق (برابرمقرّرات شرعی و مستفاد از مفھوم مخـالف مـادّۀ   

افتد؛ بلکه در زمان عدّه، حقّ رجوع برای مـرد در نظـر گرفتـه    ق.م.) به یکباره اتفاق نمی١١٤٥
یّت دائم به طور کامل منحلّ گردد.شده تا پس ازسپری شدن آن، رابطۀ زوج

» طالق بـه عـوض  «ھا را نوعی که آنشھید ثانی پس از تعریف طالق خلع و مبارات، و این
یـک از  نامد، نوع دیگری از طالق به عوض را که در آن، شرط وجود کراھت از طرف ھـیچ می

نامـد. ضـمن   مـی » طالق به عوض«کند و آن را به طور مطلق، زوجین مطرح نیست، معرّفی می
تر است؛ زیرا ممکـن اسـت   که معتقد است استفاده از این تعبیر، به جای طالق خلع، مناسبآن

) ھـر چنـد برخـی،    ٩/٣٧٥در تشخیص کراھت از یک یا دو طرف، اشتباه شود. (شـھید ثـانی،   
رسد طـالق ) امّا به نظر می٢٥/٥٥٧اند (بحرانی، طالق به عوض را از اقسام طالق خلع دانسته

خلع و مبارات از اقسام طالق به عوض ھستند. البتّه مشھور بر این باورند که طالق بـه عـوض   
انـد.  لزوماً باید به صورت خلع یا مبارات واقع شود و عوض را در غیر ایـن دو، باطـل شـمرده   

)٢٥٠؛ جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ٥٧٠-٢٥/٥٧١(بحرانی، 
پوشـد و صـیغۀ   به میل خویش از حقّ خود چشم مـی بنابراین، زوج در قبال گرفتن عوض، 

سازد و این، منافاتی با وقوع طالق بدون عوض نخواھـد داشـت، چـرا کـه     طالق را جاری می
تواند بدون دریافت عوض و به طور مطلق، از حقّ خود نسبت به بُضـع، صـرف نظـر    زوج می

ند با حقّ خود چنـین کنـد و   تواگونه که ھر صاحب حقّی میکرده، زوجه را مطلّقه سازد؛ ھمان
ازالـة قیـد نکـاح، بـدون     «، آن را به »طالق«از » خلع و مبارات«حتّی برخی با جدا کردن مفھوم 

) به این معنا که عوض، در نفـس طـالق،   ١١/٣٧اند. (طباطبایی، تعریف کرده» عوض، با صیغه
عـراض از حـقّ   جایی ندارد؛ بلکه پرداخت عوض به مرد، تنھا بـرای تحصـیل رضـایت او در اِ   

خویش نسبت به زن است.  
مؤیّد دیگر بر نگاه نگارنده آن است که اِخبار به طالق، نسبت بـه زوج، اقـرار و نسـبت بـه     

اند؛ با زوجه، ادّعا دانسته شده و بر این اساس، فقیھان، اقرار به طالق را در حقّ مقرّ، نافذ دانسته
ـ  ر بُضـع شـده و سـلطۀ او را بـر زوجـه، قطـع       این استدالل که موجب از بین رفتن ملکیّت او ب
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)٢٣٣کند. (جعفری لنگرودی، ھمان، می

توان گفت: عقد نکاح به لحاظ حقیقت و سـاختار خـود، تنھـا توسّـط زوج،     در مجموع می
قابل انحالل بوده و این، منطبق بر طبیعت موضوع است؛ و از ھمین رو قابل تغییـر نیسـت؛ نـه    

عبّدی از سوی شارع مقدّس باشد. در واقـع، غـرض آن اسـت کـه     تنھا به این دلیل که حکمی ت
چون تعداد رکعات نماز، نیست که به کلّی بـر مـا پوشـیده    بدانیم منشأ اعتبار حکم یاد شده، ھم

باشد؛ اگر چه، به عنوان یک مسلمان، بدان متعبّد ھستیم. 
ضـوعات، تـا حـدّ    ھا بر اقتضای طبیعـی مو این روش در تحلیل احکام، و مبتنی دانستن آن

زیادی در توجیه چراییِ مقرّرات شرعی، راھگشا بوده و معتقدیم عدم تأثیر پذیرش ھر یـک از  
نظریّات طرح شده، در نتیجه و اصل حکم (استقالل مرد در طالق)، به معنـای بـی ثمـر بـودن     
بحث از این مسأله نیست؛ چرا که بیش از آن که در صـدد بحـث از اصـل تشـریع ایـن حکـم       

که باید در تعریف نکاح و طالق، به ماھیّـت ایـن   م، در مقام تحلیلِ چرایی آن ھستیم و اینباشی
که این دو را بـه عنـوان دو عمـل    دو نظر داشت تا رابطۀ منطقیِ میان این دو روشن گردد نه آن

ھای برخـی  گونه که در نوشتهحقوقیِ مستقلّ دانسته و در تعریف، به ماھیّت آن نظر نداشت؛ آن
نویسندگان شاھدیم.از

چـه از  تر دانستن یک تحلیل، به معنـای ردّ کلّـیِ بقیّـه نیسـت بلکـه آن     که مناسبضمن آن
اھمّیّت ویژه برخوردار است ترسیم ابتنای این حکم بر ماھیّت موضوع آن، به عنـوان جزئـی از   

طقی اسـت؛ نـه   نظام حقوق خانواده در اسالم است که با دیگر اجزاء و احکام آن در ارتباطی من
حکمی منفرد و با ماھیّتی تعبّدی یا حکمی مربوط به زمانی خاص و قابل تغییر در زمانی دیگر. 

یابیم که تعاریفی که از نکاح ارائه شده ولی به ماھیّت به عالوه، از رھگذر این بحث، در می
حاکم بر مسأله اصلی نکاح نپرداخته است، در مقام توجیه ارتباط منطقی میان مجموعه مقرّرات 

چنـدان کـارایی   –چه احکام مربوط به روابط زوجین و چه تشریفات انحالل رابطۀ زوجیّت –
نداشته و اساساً به صِرف بازگوییِ یک حکم قانونی (استقالل مرد در انحـالل رابطـۀ زوجیّـت)،    

دسـت  توان به درک درست احکام، به عنوان یک سیستم،مند نگاه شارع، نمیبدون تحلیل نظام
بایـد آن را  -کـه گفتـه شـد   چنـان -یافت. بلکه با ھمین رویکرد، در تعریف و تحلیل طالق نیز

دانست.   » اعراض تشریفاتیِ زوج، از مالکیّت ویژۀ خود بر بُضعِ زوجه«
ای بـرای  تواند اِعمـال حـقّ خـود را وسـیله    البتّه تردیدی نیست که ھیچ صاحب حقّی نمی

کارھایی برای جلوگیری یا و در احکام شرع و قوانین وضعی نیز راهاِضرار به دیگری قرار دھد
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ق. م.).١١٣٠بینی شده است (از جمله، مادّۀ جبران ضرر و نجات زوجه از عسر و حرج پیش

ھای دیگر، با واکاوی و تحلیل ھا و گرایشدارانه یا زمینهداوریِ جانببنابراین، فارغ از پیش
-» الطالق بید من أخذ بالساق«یم که حکم بیان شده در روایت نبوی رسمسأله به این نتیجه می

برخاسـته از اقتضـای   -که عمدتاً در منابع روایی اھل سنّت آمده، صرف نظر از بررسی سـندی 
طبیعی نکاح و قابل توجیه با تعریف ارائه شده از ماھیّت نکاح و حقیقت طالق و ھـم سـو بـا    

ھر بوده و طبعاً با عنایت به ثبات موضوع آن، با دگرگـونی  دیگر احکام ناظر به روابط زن و شو
ھای زندگی اجتماعی، اصل حکم، دستخوش تغییـر نخواھـد گردیـد؛ اگـر چـه      ھا و روشابزار

ھـای احتمـالی در مرحلـۀ اجـرا، تمھیـداتی از سـوی       ممکن است بـرای جلـوگیری از آسـیب   
گذار اندیشیده شود که گزیری از آن نیست.قانون

گیرینتیجه
گیـرد؛ امّـا بـا    ھای متفاوت شکل مـی ھر چند نکاح، عقدی است که با اھداف و انگیزه-١

تـوان دیگـر   اسـت، مـی  » تملیک بُضع در مقابـل مھـر  «تحلیل و دقّت در ماھیّت حقوقی آن که 
احکام حقوقی خانواده از جمله: حقّ زوج در طالق زوجه، کیفیّت طالق خلع و لزوم تحصـیل  

ھـا  وج زن از منزل و... را ھم سو با آن تحلیل کرده و ارتبـاط منطقـی بـین آن   اذن شوھر در خر
برقرار ساخت.

پوشی و اِعراض زوج از حقّ انحصاری و دائمی خـود نسـبت بـه    حقیقت طالق، چشم-٢
بُضع است که لزوماً باید با تشریفات خاصّ، اجرا گردد؛ اگر چه در مواردی، ایـن کـار، توسّـط    

گیرد.طرف مرد صورت میدادگاه صالح، از 
داشت، بر اساس تحلیل انجام شـده،  حتّی اگر آیات و روایات و اجماعی ھم وجود نمی-٣

اقتضای طبیعت نکاح و طالق آن است که طـالق، تنھـا بـه دسـت زوج باشـد از ایـن رو، بـه        
ء وجه با مقتضیات زمان و مکان در تنافی نخواھدبود؛ و تغییر حکمـی کـه ناشـی از اقتضـا    ھیچ

طبیعت موضوع آن باشد، موجّه نیست.
تواند به دیگری ضرر بزند؛ بر ھمـین اسـاس،   کس از رھگذر اعمال حقّ خود، نمیھیچ-٤

وجه به معنای جواز اضرار به زوجـه نبـوده، شـرع و    شناسایی حقّ زوج در طالق زوجه به ھیچ
در عسـر و حـرج   قانون، تمھیدات الزم را در صورت ایراد ضرر بـه زوجـه یـا واقـع شـدن او     

بینی کرده و برای زوجه نیز حقّ درخواست طالق در نظر گرفته است و حتّی در مـواردی،  پیش
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امکــان مطلّقــه شــدن زن، از ســوی حــاکم و حتّــی بــدون نظــر زوج نیــز وجــود دارد. (مــوادّ  

ق.م. و مانند آن)  ١١٣٣و ١١٢٩،١١٣٠
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. ١٣٨٥، تھران: شرکت سھامی انتشار، چاپ ھفتم، حقوق مدنی (خانواده)کاتوزیان، ناصر، 
.١٣٨٣، تھران: نشر میزان، چاپ نھم، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی_________، 

المی للتقریب بین المذاھب االسـالمیه،  ، طھران: المجمع العتحریر المجلةکاشف الغطاء، محمّد حسین، 
ق.١٤٢٦چاپ اول، 

ق.١٤١١، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اول، جامع المقاصد فی شرح القواعدکرکی، علی بن حسین، 
ق.١٣٦٧، چاپ سوم، ة، تھران: دارالکتب االسالمیالکافیکلینی، محمّد بن یعقوب، 
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چـا،  ، بـی ةالرسالة، بیروت: مؤسسنن األقوال و األفعالکنز العّمال فی سمتّقی ھندی، عالءالدین علی، 

ق.١٤٠٩
١٤٠٦چـا،  ، قم: مکتبه آیه اهللا المرعشی، بـی مالذ األخیار فی فھم تھذیب األخبارمجلسی، محمّد باقر، 

ق.
، تھران: مرکز نشرعلوم اسالمی، چـاپ دھـم،   بررسی فقھی حقوق خانوادهمحقّق داماد، سیّد مصطفی، 

١٣٨٢.
.١٣٧٠، قم: انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ چھارم، أصول الفقهمحمّدرضا، مظفّر، 

، (تقریرات المحقق المیرزا محمد منیة الطالب فی شرح المکاسبنجفی خوانساری، موسی بن محمّد، 
ق.١٤١٨حسین النائینی)، قم : مؤسسه النشر االسالمی، چاپ اول، 

، قـم: مؤسسـه آل البیـت الحیـاء     تنبط المسـائلمستدرک الوسائل و مسنوری، حسین بن محمد تقی، 
ق .١٤٠٨الترات، چاپ اول، 
الشیخ جعفر السبحانی)، قـم:  (محاضراتنظام الطالق فی الشریعة االسالمیة الغّراءیعقوبی، سیف اهللا، 

ق.١٤١٤االمام الصادق (ع)، چاپ اول، ةمؤسس


