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دولت اسالمي و پيشگيري از
طالقِ ناشي از ناتواني پرداخت نفقه
*

سیدجواد ورعی

چکيده
در این مقاله ،ابتدا به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و متقابالً ناگوار بودن طالال در
فرهنگ اسالمی پرداخته و از نفقه به عنوان حق زن و تکلیف مالرد در زنالدگی از دیالدگاه
فقهی و حقوقی سخن گفته شده است .همچنین با اشاره به قوانین و مقرراتی که در جهالت
تحکیم و استواري خانواده ،وضع شده ،وظیفه دولالت اسالالمی در ایالن زمیناله ،ترسالیم و
راهکارهایی به منظور تأمین معیشت خانوادههایی که در معرض خطر از هم پاشالیدگی هسالتند،
پیشنهاد شده است .بر این اساس ،دولت اسالالمی ،وظیفاله دارد در عرصاله سیاسالتگالااري،
قانونگااري ،برنامه ریزي و اجرا ،از بروز طال هایی که ریشة اقتصادي مثل نالاتوانی زوج
از پرداخت نفقه دارد ،جلوگیري نماید.

واژگان كليدي
ازدواج ،خانواده ،طال  ،نفقه ،دولت اسالمی.
دریافت1396/5/10 :

تأیید1396/6/27 :

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

مقدمه

اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در فرهنگ اسالمی ایجاب میکند که دولتت استالمی
اهتمام ویژهای به این مسأله داشته باشد و براساس وظیفهای که قانون اساسی بر عهده دولتت
نهاده ،در سیاستگذاری ،قانونگذاری و برنامهریزیها مطمت نرتر باشتد بته گونتهای کته
عوامل مهم بر هم خوردن کانون خانواده شناسایی شده و برطرف گردد .در جامعه ما یکتی
از مهمترین عوامل تزلزل خانواده ،مسائل اقتصادی است؛ در این نوشته یکی از ایتن عوامتل
مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1جایگاه خانواده در اسالم

«ازدواج و تشکیل خانواده» در فرهنگ اسالمی از اهمیتی فراوان برخوردار است .قترنن
کتتریم نفتترین

هتتر یتتو از زن و متترد را بتترای نرام ت

دیهتتری از نیتتا الهتتی شتتمرده

(روم( )21 :)30و با وعدة بینیازکردن زنان و مردان فقیر ،ننان را به ازدواج تشویق میکنتد
(نور( )32 :)24چنانکه رسول خدا
اسالم «ازدواج» دانسته که موج
ص .)17امام صادق

محبوبترین بنیان نتزد ختدای ستبحان را در مکتت
حفظ نیمی از دین میگردد (حتر عتام،ی1416 ،ق ،ج،20

نیز در روایتی دو رکعت نماز شخص متأهل را برتر از هفتاد رکعت

نماز شخص مجرد دانسته است (همان ،ص.)18
همانقدر که تشکیل خانواده در این مکت

از «ارزش واالیی» برخوردار است ،طتالق و

متالشی شدن زندگی مشترک «ضد ارزش» بوده و به شد نکوهیده است .خانتهای کته بته
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وسی،ه طالق خراب میشود ،مبغوضترین بنیان (همان ،ج ،22ص )7و موج

لرزش عترش

خداست (همان ،ص.)9
طتالق هتر چنتتد در استالم ،مجتاز شتتمرده شتده ،امتا بتته ختاطر عتوارض و یامتتدهای
خطرناکی که دارد ،به شد

متورد نکتوه

قترار گرفتته تتا فقتو در متوارد ضتروری و

اضطراری بدان اقدام شود و تدابیری اندیشی ده شده تا طالق به ندر رخ دهد .همانقتدر
که به ازدواج ،امر تشویق شده ،به همان میزان و حتی بیشتر از نن از وقوع طتالق ،نهتی و
نکوه

شده است.

مثالً شرایطی که برای طالق تعیین شتده؛ ماننتد :صتحت طتالق زن در حتال تاکیزگی،

حضور دو شاهد عادل به هنهام طالق و عدم لزوم نن به هنهام رجوع ،حضتور زن در خانته
شوهر در زمان عِدّه ،جواز نرای

کردن او برای مرد و نیز تالش برای ایجاد ص ،و نشتتی

میان زن و شوهر توسو خویشان نن دو ی

از مراجعه به دادگتاه ،نکتوه

رفتتار کستانی

که میان زوجین اختالف و نزاع ایجاد کنند و ...همهی با هتدف ج،توگیری از وقتوع نستان
طالق بوده استت (ر.ک :محقتق ح،تی1408 ،ق ،ج ،3ص31 ،27 ،19 ،12 ،5؛ حتر عتام،ی،
1416ق ،ج ،20ص.)45-46
 .1-1نفقه حق زن و تکلیف مرد

در این اجتماع کوچو هر یتو از اعضتاء ،دارای حقتوق و تکتالیفی هستتند کته در
شریعت اسالم به تفصیل مطرح شده است .از جم،ه حقوقی که برای زن بر عهدة شوهر به
رسمیت شناخته شده «نفقته» استت؛ حتتی اگتر زن متمتوّل باشتد و مترد فقیتر .البتته لتزوم
رداخت نفقه از جان

زوج منوط به شرایطی مانند ادای حقوق او از طرف زوجته استت.

حتی یکی از ع،ل سر رستی مرد بر خانواده نن است که وظیفة تتأمین مختارج زنتدگی را
بر عهتده دارد الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اهلل بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْالٍ وَبِمَالا
متعارف او تأمین شود و به تعبیر قرنن « معاشر به معروف» باشتد (نستاء( .)19 :)4تتأمین
خوراک ،وشاک ،مسکن و ، ...حتی استخدام خادم برای ننان که در خانه تدری از نن
برخوردار بوده اند یا به سب

بیماری نیازمند نن هستتند ،از وظتایز زوج در برابتر زوجته

است (نجفی ،1362 ،ج ،31ص .)330ناگفته نماند این همه در صور توانایی متالی زوج
است و در صور نا توانی به مقداری که در توان دارد موظتز بته تتأمین مختارج زوجته
استت وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الَ تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِالَّ وُسْالعَهَا
(بقره( .)233 :)2احکام نفقه و فروع نن به تفصتیل در فقته و نیتز قتوانین برگرفتته از فقته،
مطرح شده که بر نن دسته از احکامی که ی
دارد ،مروری میکنیم.

از تبیین وظایز دولت استالمی ضترور
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 .2فقه و تحکیم خانواده
 .1-2ازدواج و توانایی مالی مرد

فقیهان در بحث نکاح ،رسشی مطرح کرده اند که « کفائت و همتایی زن و مرد» که
شرط صحت نکاح است در چه اموری الزم است؟ د ر فقه اهل سنت و فقه شیعه به ایتن
رس  ،اسخ های متفاوتی داده شده است؛ مثالً نیا « توانتایی بتر رداختت نفقته زن» از
شرایو کفائت است یا نه؟ در این باره اتفاق نرری در میان فقیهان وجود ندارد .برختی
از ننان مانند شیخ طوسی در «مبسوط» و «خالف»  ،نن را شرط می دانند (طوسی،1388 ،
ج ،4ص .)178
گروه دوم که اکثر فقیهانند ،با نقد دالیل گروه نخست «توانایی بر نفقه» را شرط صحت
عقد ندانسته و به دالی،ی از نیا و روایا استدالل کردهاند.
و گروه سوم ضمن صحی شمردن عقد ،لزوم نن را منکر شتده و بترای زن ،حتق فستخ
چنین نکاحی را قائل شدهاند .البته میتوان نن را بر صورتی که زوج ،ختود را از نرتر متالی
متمکن معرفی کرده باشد یا ارتکاز عرفی بر تمکن زوج بر نفقه باشد ،حمتل نمتود و چتون
بعد از عقد ،خالف نن ثابت میگردد ،زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت.
دالیل فقهی نظریه مشهور «عدم اشتراط توانایی بر نفقه» در کفائت

دلیل یکم :اطالقا ادلّة جواز نکاح
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«توانایی رداخت نفقه» در هیچ یو از نیا و روایا به عنتوان قیتد یتا شترط صتحت
نکاح ،ذکر نشده؛ چنانکه «عدم توانایی رداخت نفقه» نیز به عنوان عامل جتواز فستخ نکتاح
قرار نهرفته ،ازاینرو ،نیا و روایاتی که دستور نکاح دادهاند ،اطالق دارند.
دلیل دوم :وَأَنکِحُوا الْأَیَامَى مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَالادِکُمْ وَإِمَالاكِکُمْ إِن یَکُونُالوا
فُقَرَاء یُغْنِهِمُ اهلل مِن فَضْلِهِ وَاهلل وَاسِعٌ عَلِیمٌ (نور()32 :)24؛ ای مؤمنان! به متردان و زنتان
بیهمسری که در میان شما هستند و نیز به بندگان و کنیزانتان که شایستتهی ازدواج دارنتد،
همسر دهید .اگر تهیدستند ،خداوند ننان را از فضل خود توانهر خواهتد کترد کته خداونتد
دارای بخششی گسترده است و به حال کسی که صالح او گشای

است ،داناست.

در این نیه «مانع بودن فقر» برای صحت نکاح نفی شتده استت .ازایتنرو ،عتدم توانتایی
رداخت نفقه به خاطر فقر نباید مانع ازدواج شود ،ب،که خداوند از فضل خود کسانی را کته
ازدواج کنند ،بینیاز خواهد کرد .بنابراین ،نه تنهتا «توانتایی متالی بتر رداختت نفقته» شترط
ازدواج نیست ،ب،که فقر هیچگونه مانعیتی برای ازدواج نداشته و حتی ازدواج از عوامل رفتع
فقر و نداری ،دانسته شده است.
 .2-2ناتوانی مرد از پرداخت نفقه

در ادامه رسشی دیهر مطرح شده که اگر مرد به رغم توانایی رداختت نفقته بته هنهتام
عقد ،س از شروع زندگی به هر ع،تی از رداخت نفقه عاجز شد ،چه باید کرد؟
در این فرع فقهی نیز چند نرریه به چشم میخورد که عبارتند از:
نظریه یکم :زن میتواند عقد نکاح را فسخ کند.
نظریه دوم :زن در صورتی میتواند عقد نکاح را فستخ کنتد کته بته حتاکم دسترستی
نداشته باشد و اال فسخ از اختیارا حاکم است.
نظریه سوم :نه زن و نه حاکم هیچکدام نمیتوانند نکاح را فسخ کنند و زن بایتد صتبر
فختترالمحققین ،1389 ،ج ،2ص280-281؛ امتتام خمینتتی ،1379 ،ج ،2ص)454؛ ماننتتد بقیتته
ط،بکاران که باید تا زمان توانایی بدهکار صبر کنند .مهر ننکه صتبر و تحمتل زن ،موجت
ضرر یا حرج برای او باشد که در این صور میتواند به دادگاه مراجعته کترده و تقاضتای
طالق نماید (سبزواری1413 ،ق ،ج ،25ص.)313
نظریه چهارم :بعضی از فقیهان معاصر ایتن حتق را بترای زن قائتل شتدهانتد کته بترای
استیفای حقوق خود به دادگاه مراجعه کند .حاکم در مرح،ه نخستت مترد را وادار متیکنتد
که همسرش را طالق دهد و اگر کارساز نبود ،مستقیماً زن را طالق میدهد .در ایتن نرریته،
لزومی ندارد که زن گرفتار عسر و حرج شده باشد تا اقدام به درخواست طالق کنتد ،ب،کته
به مجرّد عجز زوج از رداخت نفقه ،زن میتوانتد تقاضتای طتالق نمایتد (حکتیم1410 ،ق،
ج ،2ص305؛ خویی ،بیتا ،ج ،2ص .)395
مالحره میشود که اکثر فقیهان در صور عروض نتاتوانی متالی تس از عقتد ،اجتازه
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کند به امید ننکه مرد توانایی بر نفقه یدا نماید (ر.ک :نجفتی ،1362 ،ج ،30ص105-106؛
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فسخ نکاح را به زن یا حاکم شرع نمیدهند .گرچه به نرر بعضی از فقهتای متتأخر ،اگتر زن
به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طالق نماید ،حاکم میتواند مترد را بته طتالق وادارد و در
غیر این صور خود مستقیماً زن را طالق دهد .اهل تحقیق میدانند که واگذاری امتری بته
دادگاه برای طالق که منوط به وجود شرایطی است ،با دشواریها و موانعی روبروست .این
همه نه به خاطر عدم اهتمام به حقوق زن ،ب،که به خاطر شد اهتمام به حفظ کیان ختانواده
است.
 .1-2-2دالیل «عدم جواز فسخ نکاح در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه»

دلیل یکم :اطالقا و عموماتی کته شترطیت «توانتایی متالی را در صتحت عقتد» نفتی
می کرد ،شامل شخصی که بعد از ازدواج بر اثر ع،ل و عوام،ی از رداخت نفقه عاجز شتده،
هم میشود.
دلیل دوم :دالی،ی مثل نیه  32سورة نور که ازدواج را عامل غنتا و برطترف شتدن فقتر
شمردهاند.
دلیل سوم :بر اساس روایت موثقه سکونی از امام صادق
باقر

 ،زنی به امیرالمؤمنین ع،ی

از تدر بزرگتوارش امتام

از ناتوانی مالی شتوهرش شتکایت کترد .حضتر از

زندانی کردن مرد امتناع نمود و فرمتود« :إِنّ مع العسرِ یسرًا» (شتیخ طوستی1407 ،ق ،ج،6
ص.)299
دلیل چهارم :اگر با عروض ناتوانی مالی س از ازدواج ،انستان شتو کنتد کته لتزوم
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عقد به قو خود باقی است یا نه ،میتواند بتا استصتحاب بقتای عقتد ،عتدم جتواز فستخ را
نتیجه بهیرد.
 .2-2-2دالیل مخالفان لزوم عقد

دلیل یکم :اگر زن در چنین مواردی حق فسخ یا مراجعه به حاکم و درخواستت طتالق
را نداشته باشد ،دچار عسر و حترج و ضترر متیشتود .لتذا دو قاعتده «الحترج» و «الضترر»
اقتضاء میکند که برای زن ،چنین حقی را قائل شویم.
پاسخ :در مواردی که عسر و حرج و ضرر ی

نید ،ادله الضرر و الحرج حاکم است

و چنین حقی برای زن ثابت خواهد بود ،ولی نیتا در همتة متوارد زن دچتار ضترر و عستر و
حرج میشود؟ اگر زن خود دارای توانایی مالی باشد یا دولتت استالمی یتا افترادی خیّتر بته
چنین خانواده ای کمو کنند ،یا در صورتی که با فسخ عقد و طتالق گترفتن نیتز گشایشتی
در زندگی زن ی

نیاید ،قهراً ادلة الضرر و الحرج ،حاکم نخواهند بتود .تس دلیتل فتوق

اخص از مدعاست.
دلیل دوم :نیه فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان (بقره( )229 :)2اگر زن حق
فسخ عقد یا طالق گرفتن را در چنین مواردی نداشته باشد ،مقید کردن او بته ایتن زنتدگی،
مصداق إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ نیست؛ در حالی که زوج وظیفه دارد زوجه را یتا بته صتور
مط،وب نهاه دارد یا با احسان و نیکی طالق

دهد.

پاسخ :اگر زن توانایی مالی داشته باشد یا از راه دیهری مثل بیت المال زندگی او تأمین
شود و زوج نیز رفتار نیکویی با او داشته و به خاطر ناتوانی از رداختت نفقته نیتز بتدهکار او
باشد تا هر وقت توانایی متالی یتدا کترد ،بتدهیاش را بپتردازد ،نهتاه داشتتن او منافتاتی بتا
إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ندارد .بنابراین ،این دلیل هم اخص از مدعاست.
البته در فرضی که راهی برای رفع مشکل اقتصادی زن وجود نداشته باشتد و بتا فستخ یتا

دلیل سوم :روایات
الف) روایا متعددی که در صور ناتوانی مرد از رداختت نفقته بترای حتاکم ،حتق
تفریق قائل شدهاند .به عنوان نمونه:
ت راوی از امام صادق

درباره نیه وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُالهُ فَلْیُنفِالقْ مِمَّالا آتَالاهُ اهلل

(طالق( )7 :)65می رسد .امام میفرماید :اِذا اَنفقَ علیها ما یُقیم ظَهرَها مع کِسوة

اِ

فُرِّقَ بَینهما (حر عام،ی1416 ،ق ،ج ،21ص.)509
دربارة تعبیر «فُرِّقَ بینهما» که در روایا متعددی نمده ،احتماالتی وجود دارد:
 .1حاکم ،نن دو را از هم جدا میکند تا وقتی که مرد بتواند نفقه زن را بپردازد.
 .2حاکم ،زن را طالق میدهد؛ بخصوص با توجه به روایاتی که برای حاکم ،حق اجبار
زوج به طالق زوجه را قائل است.
 .3حاکم ،عقد نکاح را فسخ میکند.

دولت اسالمی و پیشگیري از طالقِ ناشی از ناتوانی پرداخت نفقه  /سیدجواد ورعی

طالق ،گشایشی در زندگی او رخ میدهد ،نههداری او إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ نیست.
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احتماال مخت،ز در روایت ،مانع استدالل و اثبا مدعاست.
ب) دسته دوم ،روایاتی است که فرد را موظز متیکنتد کته در صتور عتدم توانتایی
رداخت نفقه ،زن را طالق دهد .از امام صادق

رسیدند :نیا زوج را برای رداخت نفقه

همسرش مجبور میکنند؟ فرمود« :اذا کساها ما یواري عورتها و یطعمها ما یقیم صاللبها
اقامت معه و اال طلّقها» (همان ،ص .)510سند روایت مقطوع بوده و نمتیتتوان بتر استاس
یو روایت مقطوع در چنین مسألهای نرر داد.
افزون بر دالیل یاد شده ،بعضی از فقیهان به قاعدة «الحالاکم ولالیا الممتنالع» استتدالل
کردهاند.
گرچه این قاعدة فقهی در ک،ما فقیهانی که ایتن بحتث را مطترح کتردهانتد ،مشتاهده
نمیشود ،اما در بحث زنی که شوهرش مفقود شده باشد و تا چهار سال از او خبتری نشتود،
به این قاعده استناد کرده اند .گویا نخستین فقیهی که به منرور حتل مشتکل زنتان و دفتاع از
حقوق ایشتان راه «مراجعته بته حتاکم و درخواستت طتالق» را در چنتین صتورتی گشتوده،
سیدمحمدکاظم یزدی صاح

اثر نفیس عروه باشد.

ولی نیا واقعاً شوهری که از رداخت نفقه همسرش به دلیل بیکاری ،ورشکستهی
یا بیماری ،عاجز و ناتوان است « ،ممتنع» است تا حاکم ولی او شتمرده شتود و بتوانتد
همسر او را طالق دهد یا « ممتنع» بر کسی صدق می کند که به رغتم توانتایی متالی از
رداخت نفقه همسرش استنکاف متی ورزد؟ بته نرتر متی رستد کته ممتنتع ،ظهتور در
شخص دوم دارد.
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3
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 .3-2تحلیل و بررسی

از هیچ یو از دالیل فوق استفاده نمیشود که در صور عروض ناتوانی متالی بعتد از
عقد ،زن بتواند عقد نکاح را فسخ کند یا به حاکم مراجعه کرده و تقاضای طتالق نمایتد .از
مجموع نیا و روایا میتوان نتیجه گرفت که:
اوالً در صور توانایی زوج از رداخت نفقته و استتنکاف از نن و نتاراحتی زن از ایتن
وضعیت و تقاضای طالق ،مرد باید زن را طالق دهد .در غیر ایتن صتور  ،حتاکم او را بته
طالق دادن ،مجبور میکند و در مرح،ة سوم خود مستقیماً طالق میدهد.

ثانیاً در صور نا توانی مرد از رداخت نفقه کته ممکتن استت بتر اثتر ع،تل و عوامتل
مخت،فی ی

نید ،تنها در صورتی که زن گرفتار عسر و حترج شتود ،متیتوانتد تقاضتای

طالق کند و اال در صورتی که خودش توانایی مالی داشته یتا دولتت استالمی یتا شتخص
نیکوکاری ،نیاز مالی او را تأمین نماید به گونهای که گ رفتتار عستر و حترج نشتود و البتته
مرد هم بدهکار نفقة او باشد ،مجاز به درخواست طالق نخواهد بود و هیچ کدام از دالیل
یاد شده ناظر به چنین فرضی نیست .مشهور فقیهان نیتز همتین مط،ت

را از ادلّته برداشتت

کردهاند.
نکته ای را که می توان در ایان این بخ

یادنور شد این استت کته :چتون فقیهتان در

اظهار نرر و فتوا ،تابع ظواهر ادلّه هستند ،به خاطر اختالف در استرهار به نررا

مخت،فتی

رسیده اند و البته همهی به دلیل یروی از حجت شرعی معذورند ،اما به نرر می رستد کته
می توان نرریه مشهور فقیهان را در راستای مقاصد شریعت و رسالتی کته دولتت استالمی
در اداره مط،وب جامعه برعهده دارد ،دانست .افزون بر مقتضتای مجمتوع ادلّته ،توجته بته
مقاصتتد قانونهتتذار و جایهتتاه ازدواج و اهمیتتت حفتتظ و حراستتت از نن و متتوارد ختتاص
تجویز طالق و تفاوتی که قانونهذار میان ازدواج و طالق قائتل استت؛ در یکتی قائتل بته
برحذر می دارد ،نرریه مشهور را که اجازه فسخ یا طالق را صرفاً به ختاطر «عجتز زوج از
رداخت نفقه» نمی دهد و جتواز فستخ یتا طتالق ،توستو دادگتاه را منحصتر بته متواردی
می داند که ادامه زندگی با چنین وضعیتی ،موج

«ضرر قابل توجته» یتا مستت،زم «عستر و

حرج بر زوجه» است و تا به این مرح،ه نرسیده نباید مجوز فسخ یتا طتالق صتادر نمتود را
تأیید میکند.
بر این اساس در صورتی که زن از توانایی مالی برخوردار باشد و بتواند زندگی ختود را
اداره نماید و البته نفقهاش را نیز از شوهرش ط،بکار است تا به هنهام توانتایی زوج دریافتت
کند ،یا دولت و اجتماع به وظیفة خود عمل نموده و از طرق مخت،ز مثل کمو به زوج یتا
زوجه این زندگی را اداره نماید ،قاعدتاً نباید فسخ یا طالق ،مجاز باشد و ختانوادهای از هتم
بپاشد.
شاید مقصود صاح

جواهر از اینکه «نرریه اکثر فقیهان مبنی بر عدم اشتراط توانایی بتر

دولت اسالمی و پیشگیري از طالقِ ناشی از ناتوانی پرداخت نفقه  /سیدجواد ورعی

نسان گیری و در دیهری قائل به سخت گیری است ،یکی را تشویق می کند و از دیهتری
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رداخت نفقته در کفائتت بته اصتول و قواعتد متذه  ،اشتبه استت» (نجفتی ،1362 ،ج،30
ص )104همین نکته باشد.
شاید بیتوجهی به مال و ثرو  ،ارزشی بودن ازدواج ،توجه بته متالکهتای اخالقتی و
مذهبی در ازدواج ،اعتماد به وعدة الهی و توکل بر او در تشکیل ختانواده ،راضتی بتودن بته
رضای الهی در هر حال ،قب طالق و بر هم ختوردن کتانون ختانواده از جم،تة نن اصتول و
قواعد باشد.
اما فرض «عسر و حرج زن» از مجوزا رجوع به دادگتاه و درخواستت طتالق استت و
مردی که امروزه نتواند نفقه همسر و فرزندان

را بپردازد و راهی هتم بترای تتأمین زنتدگی

ننان نباشد ،به طور طبیعی ننان را گرفتار عسر و حرج متیکنتد ،قهتراً در ایتنگونته متوارد
تقاضای زوجه به طالق میانجامد و یو خانواده ،متالشی میشود.
بنابراین ،به منرور از بین بردن زمینته هتای بتروز عستر و حترج بترای زوجته ،الزم استت
تدابیری اندیشید و حتیاالمکان از متالشی شدن نهاد خانواده ج،وگیری نمود.
نتیجه سخن ننکه «تحکیم و تشتیید ختانواده» و «جتواز طتالق در متوارد بستیار ختاص و
استثنایی» در فقه و فتوای مشهور فقهاء نمایان است و ضرور دارد که این جهتگیتری در
وضع قوانین و مقررا مراعا گردد.
 .3قانون اساسی و تحکیم خانواده

س از یروزی انقالب اسالمی و تأسیس نرام جمهوری اسالمی ،خبرگان منتخت متردم،
مطالعات فقه معاصر
سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

مسأله تحکیم خانواده را در «قانون اساسی» ی بینی کرده و به رغم مخالفتت برختی بتا مقولته
«خانواده» ،به بهانة دفاع از حقوق زن! اصل دهم را در این زمینه به تصوی رساندند.
اصل دهم چنین است:
«از آنجا که خانواده ،واحد بنیااد ااعهاه اما عی امات ،هماه ناوانی و
عقررات و برناعهریز هاا عرباوب بایاد در اآات آماان کاردن تشا ی
خانواده ،پامدار از ندامت آن و امتوار روابط خانوادگی بر پایة حقوق
و اخ ق ام عی باشد».

مبنای این اصل از زبان دو تن از نمایندگان مج،س خبرگان بدین شرح است:
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شهید نیةاهلل بهشتی:
«ااعهه ام عی ،ااعهها بر اماس نوعی از اآانبینای و بیانا ااتمااعی
امت که کانون خانواده چیز بسیار فراتر از کانون تهلیم نیازها انسی یا
انتصاد یا پامخ به تهاونی ها ماده در زندگی انسان امت .نقا خانواده
در اخ ق ،در پایهگذار برا رشد عواطف انسانی ،در مالم نگهداشات او
برا طآارت روحی و م عت اخ نی که رکنی از ارکان نظاا فرهنگای و
ااتماعی ام

امت ،بسیار عآم امت».

«عقصود ای امت که روند انتصاد کشور ،همچنای تقسایم درآعاد عیاان
عرد و توزیع ثروت در عیان خانوادهها نباید چنان باشد کاه خاانوادههاا
عحرو  ،عجبور شوند زنانشان برا تأعی عهیشتشان در خارج از خانه هام
کار کنند».

نیةاهلل موسوی اردبی،ی(ره):
«به عقیده ع ای اص  ،ی ی از عترنیتری اصول نانون امامی امت .ایا
اص به عنظور اهمیت دادن به نظا خاانواده امات کاه یاا نظاا خاا
ااتماعی امت که خانواده به عهناا وانهای در ااعهاه ،عحفاو بماناد و
عی زند ،در عقاب آنآا در عقررات و نوانی و برناعهریز هاا چاارهاندیشای
شود ،چون در زندگی عاشینی ،وضع خواه ناخواه طور امت که زنهاا از
عحیط خانواده به عحیط کار اذب عیشاوند و همای رفات زن از عحایط
خانواده به عحیط کار و اذب شدن در آن ،بنا خانواده را تضهیف عیکند
و آن را عت شی ماخته و در ااعهة بزرگ حذف عیکناد» (ورعای،1386 ،
.)220-221

همانطور که مالحره میشود ف،سفه تدوین این اصل در قانون اساسی از نرر قانونگذار
حفظ و حراست از کیان خانواده و ج،وگیری از سستشدن نن با وضتع قتوانین و مقتررا
الزم است .شاید یکی از مبانی ضرور تحکیم و تشیید نهاد ختانواده ،هتدف بستیار مهمتی
است که دولت اسالمی بر عهده دارد و او را از دولتهای دیهر متمایز میکند و نن «رشتد

دولت اسالمی و پیشگیري از طالقِ ناشی از ناتوانی پرداخت نفقه  /سیدجواد ورعی

عواع و شرایطی که خانواده را مست عیکند و از بی عایبارد و باه هام

و ارتقای اخالقی و معنوی شهروندان» است.
به راستی کانون خانواده چه میزان در تحقق این هتدف ،نقت

دارد و طتالق و متالشتی
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شدن خانواده چه میزان در ج،وگیری از تحقق این هدف متعتالی تأثیرگتذار استت؟ نیتا در
فرض مورد بحث ،این هدف به صور غال

با فسخ نکاح یا طتالق گترفتن زن ستازگارتر

ل ایتن مشتکل اقتصتادی از ستوی زوجتین ،اجتمتاع و
است یا با حفظ کانون ختانواده و حت ّ
دولت؟ بدون شو ،گزینة دوم با نن هدف و نرمان ،سازگاری بیشتری دارد.
بر این اساس ،دولت اسالمی در سیاستگذاری و قانونگذاری وظیفه دارد این ف،سفه را
لحاظ نماید و از تدوین هر سیاست و ت صتوی

هتر قتانونی کته بتا ایتن اصتل منافتا دارد،

بپرهیزد؛ چنانکه شورای نههبان قانون اساستی نیتز متیتوانتد نن دستته از مصتوبا مج،تس
شورای اسالمی را که ناقض اصل یاد شده است برخالف قانون اساسی دانسته و از تصتوی
نهاییاش ج،وگیری کند.
واقعیت نن است که گاه به منرور حل یو معضل و دفاع از حقوق زن یا مترد در یتو
مورد خاص ،سیاستی تدوین و قوانین و مقرراتی وضع میگردد که به رغم دفاع از حتق زن
یا مرد ،حقوق خانواده به عنوان «بنیان اجتمتاع استالمی» و «کتانون محبتت و تربیتت فرزنتد»
نادیده گرفته شده و حقوق جمع ،فدای حقوق فرد میشود؛ به بهای تأمین زودهنهتام حقتی
از حقوق زن یا مرد ،مصال واقعی و اساسی خانواده قربانی میگردد .چنانکه گتاه «حقتوق»
اعضای خانواده ،جایهزین مقوله «اخالق» میشود که مهمترین رکن بقتای کتانون ختانواده
است؛ در حالی که حقوق ،تنها در رتو اخالق میتواند مصال حقیقتی اعضتای ختانواده را
تأمین نماید و دولت اسالمی همانقدر که در دفاع از حقتوق اعضتای ختانواده وظیفته دارد،
در تقویت اخالق خانواده هم وظیفه دارد.
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3
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 .4وظایف دولت اسالمی

تردیدی نیست که «ترویج ارزشها و ج،وگیری از گسترش ضتد ارزشهتا» از وظتایز
دولت اسالمی است .یکی از امتیازا دولت اسالمی ،نسبت به دولتهای دیهتر مستؤولیت
دولت اسالمی در این زمینه استت .دولتت استالمی ،نمتیتوانتد نستبت بته کتم رنتگ شتدن
ارزشها و رواج ضد ارزشها بی تفاو باشد.
امیرمؤمنان ع،ی

ع،تت تذیرفتن حکومتت را نشتکار کتردن نشتانههتای دیتن الهتی

میشمارد (نهج البالغه ،خطبه.)3

اگر ازدواج در فرهنگ اسالمی یو ارزش است و به خاطر نثار و برکا فراوان فردی
ال طتالق یتو ضتد ارزش استت و بته ختاطر
و اجتماعی اکید ًا مورد سفارش استت و متقتاب ً
یامدهای زیادی کته دارد اکیتداً از نن نهتی شتده و اگتر ارتقتاء جامعته از نرتر اخالقتی بته
عوام،ی بستهی دارد که یکی از ننها ازدواج و ایبندی به خانواده استت و متقتابالً یکتی از
عوامل مهم بروز ناهنجاریهای فردی و اجتماعی ،طالق و از هم اشیدگی کتانون ختانواده
است ،دولت اسالمی نمیتواند در این زمینته بتیتفتاو بتوده و مستؤولیتی احستاس نکنتد.
دولت اسالمی در قبال «رشد و تعالی اخالقی و معنوی شهروندان» مسؤول است .امیرمؤمنتان
در دستورالعمل خوی

ع،ی

به مالو اشتر یکی از وظتایز چهارگانته او را ،اصتالح و

رشد اخالقی و معنوی مردم میشمارد «واستصالح اهلها» (همان ،نامه.)53
هر چند دولت مستقیم ًا نقشی در تشتکیل ختانواده یتا بتروز طتالق نتدارد ،امّتا بته لحتاظ
قتدر و امکانتتاتی کتته در اختیتتار دارد ،متتیتوانتتد در مراحتتل گونتتاگون سیاستتتگتتذاری،
قانونگذاری ،برنامهریزی و اجرا در این زمینه ایفتای نقت

کنتد .نمتیتتوان بته بهانتة ننکته

ازدواج و طالق اموری شخصیاند و به تصمیم زوجتین بستتهی دارد ،از دولتت استالمی در
این زمینه رفع مسؤولیت کرد.
یکی دیهر از اهداف خود از ذیرش حکومت را « اقامه حدود و مقررا الهی» میشمارد
« تقام المعطلة من حد دک» (همان ،خطبه ) 3به عنوان مثتال ،اگتر در شتریعت استالم،
رداخت نفقه زن و فرزند بر عهدة مرد است ،باید زمینه هتا و ابزارهتای عم،تی شتدن ایتن
حکم شرعی در جامعه فراهم شود .بتدیهی استت کته غالت
مناس

متردان ،بتدون داشتتن شتغل

نمی توانند از عهدة تأمین مخارج زندگی برنیند .فراهم شدن شغل مناس

به ویژه

در دنیای امروز تا حدود زیادی به دولتها بستهی دارد .به همین دلیل است که «ایجتاد اشتتغال»
از وظتتایز اولیتته دولتتت هتتا شتتمرده شتتده استتت .بتتدون رونتتق اقتصتتادی در جامعتته،
سرمایه گذاری و  ...اشتغال ایجاد نمی شود .نیا می توان تذیرفت کته از یتو ستو ازدواج
یو ارزش باشد و جوانان به تشکیل خانواده تشویق شوند و تأمین هزینه های زنتدگی نیتز
از وظایز مردان باشد ،ولی زمینه های اشتغال ننان فراهم نشود و دولت وظیفه ای در ایتن
زمینه نداشته باشد؟
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با توجه به وظایز کالن فوق ،به بحث دربارة وظایز دولت اسالمی در موضتوع بحتث
می ردازیم:
 .1-4در عرصه سیاستگذاری

با توجه به ننچه ی تتر دربتارة اهمیتت و جایهتاه ازدواج و تشتکیل ختانواده و نا ستند
بودن طالق در شریعت اسالم گفته شد ،تا حدود زیادی جهتگیتری سیاستتهتا در جامعته
اسالمی که دولت عهدهدار تدوین ننهاست ،روشن میشود .تستهیل امتر ازدواج ،تحکتیم و
تشیید کانون خانواده ،قب طتالق و ستختهیری در وقتوع نن و جنبتة استتثنایی بتودن نن در
برابر ازدواج که اصل و قاعده است ،از جم،ه اصول این جهتگیری است.
معروف است که یشهیری بر درمان ،مقدم است .این اصل ،اص،ی عقالیتی و غیتر قابتل
تردید است .در عرصههای اجتماعی نیز دولتها بی

از ننکه به فکر درمان دردهای جامعه

باشند ،الزم است با اتخاذ تدابیر الزم از بتروز درد و معضتل اجتمتاعی ج،توگیری کننتد .از
دولت انترار میرود که مشکال اقتصادی «زنان مطّ،قه» را فراموش نکند ،اما تی

و بتی

از نن انترار میرود که با اتختاذ تتدابیر الزم از متالشتی شتدن ختانوادههتا و بتروز طتالق و
مواجه شدن با معض،ی به نام «زنان مطّ،قه» ج،وگیری نماید .ازاینرو ،بحث از وظایز دولت
در عرصتته سیاستتتگتتذاری و قتتانونگتتذاری بتتر بحتتث از راهکارهتتای درمتتان معضتتال
خانوادگی تقدم دارد.
بدون شو ،جامعه اسالمی اقتضتائاتی متفتاو بتا جوامتع غیتر استالمی دارد؛ هتر چنتد
مطالعات فقه معاصر
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انسان ها در جوامع مخت،ز از حقوق مشترکی برخوردارند ،اما تفاو فرهنگها و عقیدههتا
در جوامع مخت،ز اقتضائاتی دارد کته نمتی تتوان ننهتا را نادیتده گرفتت .بته عنتوان نمونته،
«خانواده» در جوامع اسالمی از جایهاه و قدر و منزلتتی بستیار واال برختوردار استت .اهتمتام
اسالم به خانواده از نن روست که این امتر در رشتد و کمتال معنتوی انستان تتأثیری فتراوان
دارد .سفارش های اکید بر شرایطی خاص به هنهام انتخاب همسر و ازدواج ،همه و همته بته
خاطر تأثیر عمیقی است که در و مادر و خانواده در تربیت فرزندان و صالح و فساد جامعته
به جا میگذارد .ازاینرو ،سیاستگذاری در جامعه اسالمی نمیتواند با سیاستگتذاری در
جوامع دیهر یکسان باشد.

«دفاع از حقوق زن» مقولهای است که در همة جوامع امروز بشری در ضترور نن ت الاقتل
در حد شعار ت سخن گفته میشود ،اما چهونهی دفاع در جوامع مخت،ز ،متفاو است.
در جامعه اسالمی ،دفاع از حقوق زن لزوماً تساوی او در همه حقوق و تکالیز با متردان
نیست؛ چرا که در مکت

اسالم «تستاوی» ارزش نیستت ،ب،کته «عتدالت» ارزش استت .گتاه

حکم تساوی در مورد زن و مرد ،روا داشتن ظ،م به زن است.
برای روشن شدن مقصود ناگزیر از ذکر یو مثال هستیم:
 .1-1-4فرصتهای برابر شغلی و تکلیف نفقه

نیا تقسیم فرصتهای تحصی،ی و به دنبال نن توزیع فرصتهای شغ،ی بته طتور مستاوی
میان زنان و مردان ،عادالنه و منطبق بر تعالیم اسالمی است؟ نیتا ننچته امتروز تحتت عنتوان
«تبعیض جنسیتی» در دنیا محکوم میشود ،واقعتاً در همته متواردش تبعتیض استت یتا الاقتل
برخی از موارد نن مقتضتای تفتاوتی استت کته میتان زن و مترد در نفترین

و نیتز تفتاو

وظایفی است که شرع و قانون بر عهدة هر یو از ننان نهاده است؟
اگر در کشورهای غیر اسالمی ،فرصتهتای تحصتی،ی و شتغ،ی بتدون هرگونته تبعتیض
قوانین ننهاست در نن جوامع ،هرگز مسؤولیت ادارة خانواده بر عهده مرد نهاده نشده و نفقه
زن و فرزندان لزوماً بر عهدة مرد نیست .ازاینرو ،بسیار طبیعی است که مردان در استفاده از
فرصت های تحصی،ی و شغ،ی اولویتی بر زنان نداشته باشند .امتا نیتا در جامعته استالمی کته
نفقه زن و فرزندان ،تک،یفی است بر عهدة شوهر ،به طوری که اگر توانتایی رداختت نن را
هم نداشته باشد ،دَیْنی است بر عهدة او که هر وقت توانستت بایتد بپتردازد ،متیتتوان بترای
ننان ت به ویژه مردان متأهل ت هیچگونه اولویتی در کست
حتی اگر کس
در کس

فرصتتهتای شتغ،ی قائتل نشتد و

فرصتهای شغ،ی ،منوط به داشتن مدارج عالی تحصی،ی باشد ،بترای ننتان

فرصتهای تحصی،ی در مراکز نموزش عالی ،اولویتی در نرر نهرفت؟

نیا این دو با یکدیهر سازگار است که از یو سو متردان موظتز باشتند ختانواده را از
نرتتر اقتصتتادی و تتتأمین هزینتتههتتای زنتتدگی اداره کننتتد و از ستتوی دیهتتر در استتتفاده از
فرصتهای تحصی،ی و شغ،ی با زنان مساوی باشند؟ نتیجة طبیعی این وضعیت نن استت کته
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دختران به خاطر معاف بودن از خدمت سربازی ،بته ختاطر نداشتتن وظیفتة اداره ختانواده از
نرر اقتصادی و طبعاً راضی بودن به دریافت دستمزد کمتر از مردان در اشتغال فرصتتهتای
تحصی،ی و شغ،ی بر سران مقدم باشند و وضعیت اسفباری که امتروز بتا نن روبترو هستتیم،
ی

نید؛ فقدان انهیزه قوی در سران برای تحصیل به ختاطر ناامیتدی از بته دستت نوردن

فرصت های شغ،ی ،تن ندادن سران به ازدواج به خاطر عدم توانایی مالی برای ادارة زندگی
و تن ندادن دختران به ازدواج به خاطر وجود درنمد کافی و افزای

توقعا  ،افزای

نمتار

طالق به خاطر ناتوانی اقتصادی مردان و ...
نویسنده هرگز درصدد انکار توانایی و شتتکار دختتران در تحصتیل و حتتی اشتتغال یتا
توجیه تنب،ی بسیاری از سران در تحصتیل و اشتتغال نیستت ،ب،کته ستخن در ایتن استت کته
جامعة اسالمی اقتضائاتی دارد که با جوامع دیهر متفاو است؛ سیاستتگتذاریهتا بایتد بتا
عنایت به واقعیا فرهنهی و حقوقی جامعه باشد .نیا میتوان «تک،یز نفقه برعهدة مترد» را
در نرام حقوقی اسالم نادیده گرفت؟ در شریعت اسالم هر تک،یفی در قبتال حتق و امتیتازی
است که به شخص اعطاء میشود .یا باید این تک،یز را از عهدة زوج برداشت یا زمینههتای
انجام مط،وب نن را فراهم کرد.
اگر نثار و یامدهای همین یو نمونه در جامعه متا متورد ارزیتابی قترار گیترد و مع،توم
شود که اجرای سیاست «اعطای فرصتهای تحصی،ی و شغ،ی یکسان بته ستران و دختتران»
چه میزان در متزلزل ساختن نهاد خانواده مؤثر بوده ،کتافی استت تتا نشتان دهتد کته دولتت
اسالمی چه میزان از رسالت مهم خوی
مطالعات فقه معاصر
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در «تحکیم و استواری نهاد خانواده» فاصت،ه گرفتته

است.
تجدید نرر در سیاستها و وضع قوانین و مقررا بتا ایتن رویکترد متیتوانتد از تزلتزل
بیشتر نخستین رکن جامعه اسالمی؛ یعنی خانواده ج،وگیری کند.
 .2-4در عرصه قانونگذاری

س از عنایت به اصل «تحکیم و تشیید خانواده» در سیاستگذاری ،توجه بته ایتن اصتل
در وضع قوانین و مقررا نیز یو ضرور اجتنابنا ذیر است .متروری بتر یتو نمونته از
ننچه در قانون مدنی به چشم میخورد ،ما را در بیان مقصود یاری میکند.

 .1-2-4ناتوانی مرد از پرداخت نفقه و طالق

با توجه به مقتضای ماده  1104قانون مدنی و «وظیفه زوجین در تشتیید مبتانی ختانواده و
تربیت اوالد» ،زن بر چه اساسی مجاز است در صور «عجز زوج از رداختت نفقته» بتدون
ننکه گرفتار عسر و حرج باشد ،مثل موردی که خود دارای توانایی متالی باشتد یتا شتخص
ثالثی حاضر باشد مخارج زندگی او را بپردازد ،به دادگتاه مراجعته کترده و تقاضتای طتالق
کند؟ نیا این دو ماده با یکدیهر سازگارند؟ ت بتهویتژه اگتر نرتر نن دستته از حقوقتدانان را
بپذیریم که مفاد ماده  1104را یو دستور حقوقی می دانند نه صرفاً یو دستور اخالقی ت
(طاهری ،بیتا ،ج ،3ص.)197
راستی بر چه اساسی قانونگذار چنین حقی را برای زن ت به خصوص در فترض توانتایی
مالی وی ت به رسمیت شناخته که بتواند به خاطر عجز شتوهرش از رداختت نفقته ،تقاضتای
طالق کند و کانون خانواده را بر هم زند؛ بته ویتژه در متواردی کته زوج در عتروض عجتز
مالی ،مقصّر نباشد.
ماده  1129چنین است« :در صور استنکاف شوهر از دادن نفقه و عتدم امکتان اجترای
حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ،زن میتواند برای طالق به حاکم رجوع کند و حتاکم
دادن نفقه».
البته در مادة « 1130عسر و حرج» را مجوز مراجعه زوجه به دادگتاه دانستته استت .متتن
ماده چنین استت« :در صتورتی کته دوام زوجیتت ،موجت

عستر و حترج زوجته باشتد وی

می تواند به حاکم شرع مراجعته و تقاضتای طتالق کنتد .چنانچته عستر و حترج متذکور در
محکمه ثابت شود ،دادگاه میتواند زوجه را اجبار به طالق نمایتد و در صتورتی کته اجبتار
میسر نباشد ،زوجه به اذن حاکم شرع ،طالق داده میشود».
مالحره میشود که بر اساس مادة  1129در صور «عجتز شتوهر از دادن نفقته» زوجته
بدون ننکه لزوماً دچار عسر و حرج باشد ،حق رجوع به دادگاه دارد ،ولتی بتر استاس متاده
 1130زوجه ،تنها در صورتی که دوام زوجیت موجت

عستر و حترج باشتد از چنتین حقتی

برخوردار است .گویا «عجز زوج از رداخت نفقته» موضتوع مستتق،ی بترای «جتواز رجتوع
زوجه به دادگاه» برای تقاضای طالق است.
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ذیل مادة  1129از جم،ة روزنههای قانونی است که نیتاز بته بتازنهری دارد .بتا توجته بته
عوامل متعددی که موج

عجز و نتاتوانی زوج از رداختت نفقته متیشتود و بتا عنایتت بته

وظیفهای که اجتماع و زوجین در تحکیم مبانی خانواده دارند و با توجته بته وظیفته ستنهینی
که دولت اسالمی در این زمینه بر عهده دارد ،چرا زوجة متمول یا زوجة فقیر ،ولتی ط،بکتار
نفقه از شوهر ت بدون ننکه گرفتار عسر و حرج شود ت بتواند کانون خانواده را بتر هتم زنتد؟
الاقل میتتوان طتالق را منتوط بته «عتدم توانتایی متالی زن» یتا «عتدم رداختت نفقته زن از
بیتالمال» نمود؛ چرا که یکی از مصارف بیتالمال نفقه زنی استت کته شتوهر از رداختت
نفقه او عاجز است .بدیهی است راهکار فوق ،مقید به نن است که رفع نیاز زوجته از طریتق
بیت المال یا از طرق دیهر ،یامدهای منفی بی

از مفسدة بر هم خوردن کتانون ختانواده را

نداشته باشد.
 .2-2-4مستند این مادة قانونی

مستند این مادة قانونی را نرر تنی چند از فقیهان متأخر مانند صاح عتروه ،نی ةاهلل حکتیم
و نیةاهلل خوئی دانستهاند .اما این استناد الاقل به فقیه یزدی ،قابل تأمل و تردید است.
سیدمحمدکاظم یزدی در م،حقا عروه و در بحث زنی که شتوهرش مفقتود استت بتر
این اعتقاد است که «مفقودی که مع،وم نیست زنده است یا مرده ،مفقودی کته زنتده استت،
زوج زندانی که امکان نزادیاش نیست و مرد تنهدستتی کته نمتیتوانتد نفقته همسترش را
بپردازد ،در همه این صور و نرایر ننها ،چنانچه زن نتواند و نخواهد صبر کند؛ هر چند ظاهر
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ک،ما فقیهان نن است که رها ساختن این زن و طتالق او توستو حتاکم ،جتایز نیستت بته
دلیل ننکه طالق در اختیتار مترد استت» ،ولتی او راهتی را بترای بترونرفتت از ایتن معضتل
میگشاید مبنی بر اینکه «طالق زنی که همسرش ناتوان از رداخت نفقه اوست ،در صتور
حرج و مشقت فراوان جایز است» (یزدی ،بیتا ،ج ،2ص.)75
بدیهی است بر اساس این فتوا زمانی که زوجته توانتایی متالی دارد یتا متیتتوان از راه
دیهری نیاز مالی او را برطرف کرد ،مجاز به درخواست طالق از حاکم نبتوده و حتاکم نیتز
مجاز به طالق دادن وی نیست؛ زیرا وجهی برای طالق وی وجود ندارد.
البته وی در ادامه برای فتوای خود به روایا نیز استناد میجویتد و از روایتا استترهار

میکند که در صور «نبودن نفقه» حاکم میتواند زوج را به طالق دادن مجبور کند و اگر
اجبار او ممکن نباشد ،حاکم میتواند زن را طالق دهد و اگر طالق ندادن زن موج

شتود

که زن در شرایو دشوار زندگی به صور قهری یتا اختیتاری بته حترام مبتتال شتود ،طتالق
دادن او اولی است ،ب،که میتوان گفت :برای ج،وگیری از غ،تیدن او به گناه ،الزم است.
از مجموع عبار صاح

«عروه» برمینید که:

 .1بعید نیست که استرهار او از روایا  ،همان معنتایی باشتد کته از قاعتدة ال حترج و ال
ضرر استفاده کرده؛ یعنی در صتورتی کته زوجته بتا مشتقت فتراوان روبترو شتود متیتوانتد
تقاضای طالق نماید.
 .2او در صدر این مسأله ( )33مینویسد:
«فی المفقود الذی لم یُعلم خبره و انه حیی او یتیا ا ا لیم یمایم ا می
الاتفت ت المذکورة فی تخلتص زوجته لم نع یم الموانع ولو یم جهة یم
النفقة له فی الممة المضروبة و م وجود ب

یم یتبرّع او یم ولی الزوج

ال یبعم جواز طالقه للح کم الشر ی یع یط لبته و م صبره .»...

همانطور که مالحره میشود مفروض کالم او «زنی است که شوهرش مفقتود استت و
از او خبری ندارد و برای نجا زن از وضعیت ی

نمده ،راهی وجتود نتدارد و در متد

و نیز «زوج حاضر تنهدستی که نمیتواند نفقه همسرش را بپردازد و زن هم نمیتواند بر
این وضعیت صبر نماید».
از صدر مسأله ،33استشتمام متی شتود کته مقصتود از فترض اخیتر نیتز «زنتی استت کته
شوهرش بهخاطر تنهدستی ،قادر به رداخت نفقه نیست و راه دیهری هم بترای تتأمین نفقته
او وجود نداشته و زن تحمل چنین وضعیتی را ندارد» ،نه زن متمتوّلی کته متیتوانتد مختارج
زندگی خود را تأم ین کند یتا زنتی کته بته رغتم نتاتوانی همسترش ،نفقتهاش را متیتتوان از
بیتالمال رداخت یا شخص ثالثی ،حاضر است متکفل هزینه زندگی او شود.
بهذریم از اینکه اساساً با توجه به ننچه ی تر یادنور شدیم فرد ظاهر از روایا ِ متورد
استناد فقیه یزدی ،شخص «قادر ممتنع» است؛ یعنتی متردی کته توانتایی متالی دارد ،ولتی از
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فقدان زوج نیز نفقهای به او رداخت نمیشود».

رداخت نفقه استنکاف میورزد ،نه شخص عاجز.
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شیخ محمدحسین کاشزالغطاء ،شاگرد برجسته سیدمحمدکاظم یزدی در مهمترین اثتر
فقهی خود ،س از نقل فتوای فقهاء در خصوص زنی که شوهرش غایت

استت و اینکته در

این مورد س از طی مراح،ی ،اختیار طالق به حاکم داده شده ،معیار «ضرر ،عستر و مشتقت
شدید» را مطرح میکند (کاشز الغطاء1426 ،ق ،ج ،5ص.)94-95
حال چنانکه از نرر این چند فقیه ،زن به صرف ناتوانی شوهرش بتواند به دادگاه مراجعه
کرده و تقاضای طالق کند ،به راستی ف،سفه این فتوا چه متیتوانتد باشتد؟ جتز حتلّ مشتکل
زوجه که به خاطر ناتوانی شوهر از رداخت نفقه ی

مینیتد و در تنهنتای اقتصتادی قترار

می گیرد؟ نیا این ف،سفه در متورد کستی کته بته رغتم نتاتوانی شتوهر از رداختت نفقته ،در
تنهنای معیشتی گرفتار نشده و به خاطر توانایی مالی خود یا دریافت کمو از بیتالمتال یتا
اشخاص خیّر ،صادق است؟ البته ما تابع ظواهر ادلّه هستتیم ،امتا در چنتین امتوری کته قطعتاً
احکام الهی ،دارای مقاصد و مصالحی استت کته کشتز ننهتا چنتدان بترای فقهتاء دشتوار
نیست ،میتوان بیاعتناء بته نن مقاصتد و مصتال  ،صترف ًا بتر استاس ظتاهر دلیتل فتتوا داد و
دایرهاش را هم ننچنان گسترش داد که در سطحی وسیع به بر هم خوردن کانون خانوادههتا
منتهی شود؟! بهذریم از اینکه از ظواهر ادلّه هتم چنتین چیتزی استتفاده نمتیشتود؛ چنانکته
مشهور فقهاء نیز استفاده نکردهاند و تنها چند نفری از فقیهان متتأخر بته منرتور حتل مشتکل
زنان چنین فتوایی دادهاند.
به هر تقدیر ،به نرر میرسد دولت استالمی کته مستؤولیتهتای مخت،فتی را بته صتور
یکجا و هماهنگ بر عهده دارد ،همانقدر که بترای تتأمین حقتوق زنتان موظتز استت ،در
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تحکیم و تشیید خانواده مسؤولیتی مساوی و ب،کته مضتاعز دارد .نبایتد بترای حتل مشتکل
بعضی از زنان ،صرفاً با استناد به فتوای تنتی چنتد از فقیهتان معاصتر راه طتالق را بته انتدک
بهانهای گشود و هر زنی که شوهرش از رداخت نفقه ناتوان است ،حتی اگر در این نتاتوانی
مقصر نباشد ،ب،که نابستامانیهتای اقتصتادی جامعته ،او را گرفتتار بیکتاری یتا ورشکستتهی
کرده ،یا ناخواسته گرفتتار بیمتاری شتده باشتد و دولتت نیتز در تتأمین نیازهتای مط،توب او
بیاعتناء یا ناتوان باشد ،از خود ،رفع مسؤولیت نموده و بته نستانتترین راه؛ یعنتی طتالق از
خود رفع مسؤولیت نماید؛ صدور مجوز طالق باید نخرین راهکار باشد.
افزون بر نن الزم است دولت اسالمی نسبت بته تقویتت ایتههتای اختالق ختانوادگی و

اجتماعی ،ی

از راهکارهای حقوقی اقدام کند .اگتر زنتی توانتایی متالی دارد و متیتوانتد

گذران زندگی کند ،نباید اخالقاً و حتی قانوناً خود را مبرّای از مسؤولیت نسبت بته ختانواده
و فرزندان بداند؛ به خصوص در جامعهای که مردان از استیفای حقوق ختوی

صترف نرتر

کردهاند .زنی که شوهرش از رداخت نفقه ناتوان است ،شتخص ط،بکتاری استت کته مثتل
بقیه ط،بکاران میتواند تا زمان توانایی مالی شوهر ،صبر کند؛ نن هم زنی کته توانتایی متالی
دارد یا از راه دیهری میتوان مخارج زندگی او را تأمین کترد .البتته زنتی کته از نرتر متالی
ناتوان است و راهی هم برای تأمین مخارج زندگی او وجود ندارد ،معمتوالً گرفتتار عستر و
حرج خواهد بود که در این صور میتواند از دادگاه تقاضای طتالق نمایتد .در همتینجتا
هم جای این رس

هست که نیا زنان با طالق گرفتن از عسر و حترج ،ختارج متیشتوند؟

البته ننان که موقعیت ازدواج مجدد دارند ،ممکن است از این وضعیت ختارج شتوند ،ولتی
چند درصد زنان مطّ،قه که به خاطر عسر و حرج اقتصادی از شوهرانشتان طتالق گرفتتهانتد،
وضعیت بهتری یدا کرده اند؟ نویسنده چون نماری در این زمینه ندارد ،قضاوتی نمتیکنتد،
اما مع،وم نیست همه ننان که به خاطر عسر و حرج طالق متیگیرنتد ،وضتعیت بهتتری یتدا
کنند.
اخالق ،استوار میماند و دولت اسالمی در این زمینه ،بدون مسؤولیت نیست.
خوشبختانه در مادة هشتم قانون حمایتت از ختانواده مصتوب  15بهمتنمتاه  ،1353تنهتا
فرض «استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیتة نفقته» مجتوز صتدور
گواهی «عدم امکان سازش» از سوی دادگاه شمرده شده و فرض «عجتز شتوهر از رداختت
نفقه» که در ذیل مادة  1129قانون مدنی مشاهده میشود ،حذف گردیتده استت کته قتدمی
در راه تحکیم مبانی خانواده است و اگر توجیه یشتین نستبت بته ذیتل متاده  1129ذیرفتته
نشود ،میتوان تأخیر تصوی

این ماده در «قانون حمایت از ختانواده» را از تصتوی

«قتانون

مدنی» دلیل بر تقدم این ماده و کنار نهادن ذیل ماده  1129دانست.
 .3-4در عرصه برنامهریزی و اجرا

دولت اسالمی ،نسبت به معیشت شهروندان خود مسؤول است .بر اساس اصل  29قانون اساسی،
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سخن نویسنده نن است که خانواده بی

از ننکه بر ایته حقتوق استتوار بمانتد ،بتر ایته
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«ایجاد امکان اشتغال به کار و شرایو مساوی برای احتراز مشتاغل بترای همتة افتراد جامعته»
وظیفه دولت اسالمی است .این بخ
توسو تعدادی از حقوقدانان تی
تصوی

از اصل که در ی نویس قانون اساسی تتدوین شتده
بینتی نشتده بتود ،در مج،تس خبرگتان قتانون اساستی بته

رسید .بر اساس این اصل اگر دولت به هر دلی،ی نتوانست بترای همته افتراد جامعته،

امکان اشتغال را فراهم کند ،در خصوص عوارض و یامدهای عدم اشتغال که یکی از ننتان
عدم توانایی مالی برای تأمین مخارج خانواده است ،مسؤول است .نیا متیتتوان در متواردی
که «عجز از رداخت نفقه» به ع،ت «بیکاری» بروز میکند و عوارضی چون بر هتم ختوردن
کانون خانواده و طالق را در ی دارد ،دولت را از مستؤولیت مبترّا شتمرد؟ بته همتین دلیتل
است که قانون اساسی در اصتل ستیام ،برختورداری از تتأمین اجتمتاعی را حقتی همهتانی
دانسته است .متن اصل چنین است:
«برخوردار از تاأعی ااتمااعی از نظار بازنشساتگی ،بی اار  ،پیار  ،از
کارافتادگی ،بای مرپرماتی ،در راه عانادگی ،حاواد

و ماوانن و نیااز باه

خدعات بآداشتی و درعانی و عرانبتها پزش ی به صورت بیمه و غیاره،
حقی امت همگانی .دولت ع لف امت طبا ناوانی از عحا درآعادها
عموعی حاص از عشارکت عرد خدعات و حمایتها عالی فوق را برا
یا یا افراد کشور تأعی کند».
 .1-3-4تأمین اجتماعی فراگیر

قطعاً غال

زنان مس،مان ایرانی که به چنین مشتک،ی دچتار متیشتوند تمتای،ی بته طتالق
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ندارند .اگر زندگی ننان تأمین شود ،مایل به برهم زدن کتانون ختانواده و گرفتتار شتدن بته
مشکال عدیدة دیهر نیستند .بنابراین ،دفاع از حقوق زن ،حقوق خانواده ،حقتوق فرزنتدان
و حتی حقوق مردی که گرفتار فقر اقتصادی شتده و در ایتن گرفتتاری ،قصتور و تقصتیری
ندارد ،از وظایز دولت اسالمی است؛ چنانکه افراد جامعه نیز در این زمینه وظیفه دارند .در
فرهنگ اسالمی مردم نمیتوانند نسبت به سرنوشت یکدیهر در جامعه بیتفتاو باشتند ،یتا
نرارهگر متالشیشدن خانوادهها به خاطر مسائل اقتصادی باشند ،یتا شتاهد جوانتان بستیاری
باشند که توان مالی کافی برای ازدواج ندارند و بتوانند نقشی را در ایتن متوارد ایفتاء کننتد،
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ولی مسؤولیتی احساس نکنند .در بیانا

یشوایان معصوم ما به قدری در این زمینته ستفارش

شده که همهان از نن نگاهند.
از نرر فقهی ،تردیدی وجود ندارد که میتوان از بیتالمال مست،مین در چنتین متواردی
مصرف کترد .یکتی از مصتارف زکتا «فقتر» استت .مصترف دیهتر نن «غتارمین»؛ یعنتی
بدهکارانند ،البته بدهکارانی که بر اثر گناه یا اسراف بدهکار نشده باشند .مردی کته بته هتر
دلیل مانند بیکاری ،بیماری یا ورشکستهی ،توانایی رداخت نفقه همسرش را ندارد و در بته
وجود نمدن چنین وضعیتی ،مقصر هم نیستت ،چترا بایتد بتا نن همته مشتکال  ،زنتدگی و
همسرش را هم از دست بدهد و فرزندان

نواره گردند؟

فقیهان رداخت زکا را به چنین افرادی مجاز شمردهانتد ،ننتان کته زکتا بتر عهتده
دارند میتوانند با رعایت شرایطی که در بحث زکا مطترح شتده زکتا متال ختود را بته
ایشتتان بپردازنتتد و زوجتته متتیتوانتتد نن را دریافتتت کنتتد (طباطبتتایی یتتزدی1409 ،ق ،ج،2
ص.)320
چنانکه مردی که بر اثتر بیکتاری قهتری ،مشتکل متالی یتدا کترده و از رداختت نفقته
همسرش ناتوان شده ،می تواند زکا دریافتت کنتد .حتتی اگتر کتاری متناست

نداشته باشد ،باز هم میتواند از زکا  ،استفاده نماید (همان ،ص.)307

مبنای فتاوایی از این دست ،برخی نیا و احادیث است؛ مانند:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء َالْمَسَاکِینِ َالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا َالْمُؤَلَّفَةِ قُلُةبُهُمْ َفِي الرِّقَواِِ
َالْغَارِمِینَ َفِي سَبِیلِ اهلل َابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِّونَ اهلل (توبته()60 :)9؛ زکتا تنهتا بته
مستمندان و درماندگان و عامالن گمارده شده بر نن و مخالفانی کته بتا هتدف گترای

بته

اسالم یا یاری دادن مس،مانان از ننان دلجویی میشتود ،اختصتاص دارد و نیتز در راه نزادی
بردگان و رداخت وام کسانی که از رداخت نن ناتواننتد و در راه ختدا و مستافری کته در
راه مانده ،هزینه میشود .این موارد هشتهانه برای مصرف زکا از جان خدا ،مقترر شتده
و قابل تغییر نیست.
در روایا

مربوط به این بحث از رداخت زکا

به گروه های یتاد شتده بته عنتوان

تک،یفتتی بتتر عهتتدة امتتام یتتاد شتتده استتت (حتتر عتتام،ی1416 ،ق ،ج ،9ص 211و ج،18
ص ،)336حتی بر اساس بعضی از احادیث چنانکه دولت استالمی ،بتدهی بتدهکاری را
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که از دنیا رفته و اموالی ندا رد ،نپردازد ،گنتاه او برعهتده حتاکم جامعته استت (نتوری،
1408ق ،ج ،7ص.)127
البته باید توجه داشت زکا که منبع مهمّی از منابع دولت اسالمی است ،متیتوانتد بته
صور های گوناگون ،نیاز مالی گروههای یاد شده در نیه شریفه را برنورده سازد .حمایت
دولت باید به صور اصولی و در جهت بتینیتاز ستاختن ننتان و بتدون تحقیتر گتروههتای
مستحق زکا باشد .کمو مستقیم مالی به نیازمندان و گروههای دیهر جنبة متوقتی داشتته
و الزم است با ایجاد اشتغال ،زمینة کست

درنمتد را بترای ننتان فتراهم کترده و ننتان را از

عناوینی چون «فقیر»« ،مسکین» و «غارم» خارج نمود .در مورد بحث نیز تا وقتی که زوج بته
ع،ت بیکاری ،ورشکستهی یا بیماری توان رداختن نفقه همسرش را ندارد ،میتوانتد تحتت
یکی از عناوین فوق ،مشمول دریافت زکا باشد.
بتته نرتتر متتیرستتد بتتا توجتته بتته مشتتکال اقتصتتادی جوامتتع امتتروزی ماننتتد بیکتتاری،
ورشکستهی ،بیماری و امثال نن که به فقر اقتصادی خانوادهها منتهی متیشتود و ننهتا را در
معرض نسی

جدی قرار میدهد ،یکی از بهترین راههتای ج،توگیری ،همتان استت کته در

قانون اساسی دولت را الزام کرده؛ یعنی «برخورداری مردم از تأمین اجتماعی» .بیمه بیکتاری
که در حال حاضر گروهی از بیکتاران را کته بتدون میتل و اراده بیکتار شتده و نمتادة کتار
باشند ،تحت وش

قرار داده ،میتواند با حمایت دولت ،گروههای دیهتری ماننتد کستانی

که بر اثر بیماری ،ورشکستهی و امثال نن بیکار شدهاند را وش
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دهد.

 .2-3-4بیمه خانواده

بیمه خانواده ،نوع دیهری از چتر حمایتی است که میتوانتد بتا هتدف تشتیید و تحکتیم
مبانی خانواده و ج،وگیری از بروز طالق ،خانوادهها را تحت وش

قرار دهد؛ از زنانی کته

به خاطر ناتوانی همسرانشان از رداخت نفقه به طالق گرفتن وادار میشوند ،حمایت کنتد و
از فرزندان که به خاطر ناتوانی مالی ،درانشان مجبور به طالق دادن همسر میشود و کانون
خانوادهشان متالشی میگردد ،شتیبانی نماید.
همان طور که کارفرما و کارگر و کارمنتد بتا رداختت مب،غتی بته شترکت بیمته ،تحتت
وش

بیمه تأمین اجتماعی یا بهداشت و درمان قرار میگیرند تتا بته هنهتام بازنشستتهی یتا

بیماری از ننان حمایت شتود ،متیتتوان نستبت بته کارمنتدان و کتارگران متأهتل نیتز اقتدام
مشابهی را انجام داد؛ مثالً مب،غی تحت عنوان بیمه خانواده به شرکت بیمه رداخت شود تا بتا
حمایت دولت بر اساس وظیفهای که در تحکیم و تشیید ختانواده بتر عهتده دارد ،بته هنهتام
بتتروز مشتتکال اقتصتتادی همچتتون بیکتتاری ناخواستتته ،ورشکستتتهی و بیمتتاری سر رستتت
خانواده ،نفقه افراد تحت تکفل او را رداخت نماید .اگر ف،ستفه بیمته ،حمایتت از افتراد ،بته
هنهام بروز حوادث نابهنهام یا قرار گرفتن در شرایطی خاص مانند سنّ بازنشستتهی استت،
«عجز از رداخت نفقه» نیز از حوادث ی بینی نشده برای هر سر رست خانواری استت کته
ممکن است با نن روبرو شود.
 .3-3-4صندوق حمایت از خانواده

«صندوق حمایت از خانواده» ،راهکار دیهری است که تأسیس نن از طترف دولتت در
«قانون حمایت از خانواده» ی بینی شده (تبصره دوم ماده  .)14گرچه منابع متالی نن بستیار
محدود و مصارف نن نیز محدود است ،اما تقویت ایتن صتندوق در کنتار تتأمین اجتمتاعی
میتواند به این هدف کمو کند.

توزیع عادالنة سهام عدالت با هدف توزیع عادالنته امکانتا سترمایهای کشتور در بتین
مردم ،با توجه به مقتضیا جامعه اسالمی و اینکه از نرر اقتصادی ،متردان متأهتل وظیفتهای
مضاعز در مقایسه با دیهران دارند و ی تر به نن رداختیم ،یکی از ف،سفههای

میتواند

حمایت از خانواده ها در چنین شترایطی باشتد .شتوهری کته بته هتر دلیتل از رداختت نفقته
همسرش و دری که از رداخت نفقه فرزندان

ناتوان شده ،بتواند تتا رستیدن بته وضتعیت

مط،وب اقتصادی از ستود ایتن ستهام ،زنتدگی ختود را اداره کترده و از متالشتی شتدن نن
ج،وگیری نمایتد  .توزیتع ستهام بترای هتر یتو از افتراد جامعته و غف،تت از مستؤولیتی کته
سر رست خانواده در جهت ادارة مط،وب خانواده بر عهده دارد ،عادالنه بودن این توزیتع را
با ابهام روبرو میسازد؛ چرا که «توزیع عادالنه» لزوماً «توزیع مساوی» نیست ،ب،که توزیع بتر
اساس تک،یز و مسؤولیت است .خداوند سبحان به میزان تک،یفتی کته بتر عهتده بنتدگان
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نهاده ،حقوقی به ایشان عطا فرموده است .اعطتای ایتن حقتوق نته بته ختاطر امتیتاز بخشتیدن
بعضی از بندگان بر بعضی دیهر است ،ب،که به خاطر مستؤولیتی استت کته بتر عهتدة ایشتان
نهاده است .اگر مسؤولیت رورش کودک را الاقل تا سنین خاص بر عهده مادر نهاده ،او را
از دغدغة تأمین مالی خود و فرزندش ،معاف نموده و این مسؤولیت را بتر عهتدة تدر قترار
داده و او را به رداخت نفقه همسر و فرزندان  ،موظز نمتوده استت .در واقتع ،واگتذاری
سر رستی خانواده به مرد و الزام همسر و فرزندان به اطاعت او در قبتال وظیفته و مستؤولیتی
است که برعهدة او نهتاده استت .ازایتنرو ،در صتور استتنکاف از انجتام وظیفته در قبتال
همسر و فرزندان به ننان اجازه داده شده تا برای استتیفای حقتوق ختود بته دادگتاه مراجعته
نمایند.
در بعضی از قوانین به این نکته توجه شده؛ مثالً بته موجت
مصوب  1366/3/26جمع مد

متادة  7قتانون بیمته بیکتاری

رداخت مقرری بته مجتردان ،حتداکثر  24متاه و متتأهالن،

حداکثر  50ماه است .این تفاو به چه دلیل است؟ جز به خاطر مسؤولیتی است که شخص
متأهل در قبال زن و فرزندان

بر عهده دارد؟ چرا این مسؤولیت مضتاعز در ستایر قتوانین

مد نرر قرار نهیرد؟ نیا رداخت سهام ت به اصطالح ت عدالت به هر یتو از افتراد جامعته بته
طور مساوی از مسؤولیت سر رست خانواده میکاهد؟ چنانکه افراد تحت تکفل ،سهم ختود
را کنار نهاده و کوچوترین کمکی به سر رست خانواده در اداره زندگی نکردند ،میتوان
ننها را مورد مؤاخذه قرار داد؟ این مسأله در مورد خانوادههایی که سر رستیشتان بتر عهتدة
زنان است نیز صادق است .ننان نیز نه به لحاظ شرعی ،ولی به لحاظ عرفی مسؤولیت تتأمین
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مخارج فرزندان را بر عهده دارند .قطعاً دولت استالمی ،نستبت بته ننتان مستؤولیت بیشتتری
دارد.
به هر حال ،دولت اسالمی ،هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قتانونی نستبت بته کستانی
که دچار مشکال اقتصادیاند ،مسؤول است و این مسؤولیت در بعضی از موارد بته ختاطر
ننکه با سرنوشت عده ای دیهر گره خورده و فقر یو مرد متأهل ،بته قترار گترفتن عتدهای
دیهر در شرایو عسر و حترج منجتر متیشتود و چته بستا یتو ختانواده را متالشتی نمایتد،
مضاعز است.

نتیجهگیری
نتیجه ننکه ،دولت اسالمی هم به لحاظ شرعی و هتم بته لحتاظ قتانونی ،وظیفته دارد در
عرصههای گوناگون سیاستگذاری ،قتانونگتذاری ،برنامتهریتزی و اجترا عوامتل مخت،تز
حفظ و تحکیم خانواده و متقابالً عوامل بر هم خوردن این کانون ک،یدی را شناستایی کترده
و به وظایز خوی
کاه

در این زمینه عمل کند .اتخاذ تدابیری در زمینه اقتصتادی متیتوانتد بته

طالقهایی که ریشه در فقر و محرومیت اقتصادی دارد ،بیانجامد.
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