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اگر انحصار طﻼق در دست مرد حربه اي براي آزار و اذيت زوجه شود و راه مفري هم براي زن وجود نداشته باشد

در اين صورت دادگاهها به وﻻيت از زوج به مصداق " الحاكم ولي الممتنع "و به استناد ماده  ١١٣٠ق .م اجازه دارد
طبق درخواست زوجه حكم به طﻼق دهد وماده ١١٣٠ق .م از سال  ١٣١٤تا كنون دو بار در طي سالهاي  ١٣٦١و
 ١٣٧٠مورد تنقيح و اصﻼح قرار گرفته است و نهايتاً آخرين اصﻼحيه آن در سال  ١٣٨١تحت عنوان تبصره الحاقي
به ماده  ١١٣٠قانون مدني توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام پذيرفته است .لذا در اين تحقيق با روش

تحليلي و توصيفي تﻼش شده است ،مبناي فقهي اصﻼح ماده  ١١٣٠ق .م و معنا و مفهوم قاعده و مستندات قرآني و

روايي آن بيان شود و پس از آن به بيان اشتراكات موجود در ديدگاههاي اهلسنت با اهلتشيع پرداخته شود.

واژههايكليدي :فقه ،مشقت ،عسر ،حرج ،ماده١١٣٠
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مقدمه
قاعده نفي عسر و حرج از قواعدي است كه فقها در موارد فراوان بدان استناد كرده و به موجب آن به نفي تكاليفي
كه مستــلزم عسر و حرج براي مكلّف است ،حكم كردهاند .اين قاعده فقهي از عناوين ثانويهاي است كه در مباحث
مختلف اعم از عبادات و معامﻼت و غيره بـدان تمسك شـده است و بـاعث رفـع احكام اوليه ميگردد و بر آنان

مقدم ميشود .قوانين الهي همگي در مسير فطرت انسان تأسيس و بعضاً امضا شدهاند ،محال است شريعت اسﻼم

حكمي را تشريع نمايد و موجب حرج و استيصال براي جامعه گردد.

اسﻼم ديني آسان و با گذشت است كه تكاليف توأم با مضيقه و سختي و يا دست و پاگير و حرج آميز در آن لغو

ميشود .بناي قانون گذار اسﻼم بر اين است كه قانون را براساس يسر و آساني قرار دهد؛ زيرا هر تكليفي كه در

شريعت وضع شده ،ناظر به وسع ،توان و طاقت مكلفان بوده است .خداوند متعال هيچگاه در پي سنگين كردن بار
بندگانش با كثرت امر و نهي برنيامده و وجود عسر و حرج ،برخﻼف فلسفه دين است.

در اين تحقيق مباني فقهي و حقوقي ماده  ١١٣٠قانون مدني كه مربوط به مسأله عسر و حرج است ،مورد بررسي قرار
ميگيرد.

تعريف عسر و حرج در ماده ١١٣٠

آشنايي با معناي لغوي و اصطﻼحي مفاهيم ذيل ،در قدم نخست اين نوشتار ضروري است:

 (١معناي لغوي

عسر در مقابل يسر به معناي تنگي و دشواري )سياح ،١٣٧٣ ،ج  ،(١٠٤٩ :٢تنگدستي ،فقر و تهيدستي )معين،١٣٧٩ ،

ج  (٢٣٠٠ :٢و »حرج« نيز در معنايي مشابه عسر يعني تنگدستي و سختي )سياح ،١٣٧٣ ،ج  ،(٢٨٤ :١تنگدل شدن و
به كار در ماندن )معين ،١٣٧٩ ،ج  (١٣٤٧ :١قرار گرفته است.

 (٢معناي اصطﻼحي

»نفي عسر و حرج« يكي از قواعد كاربردي در علم فقه به شمار ميآيد كه از نظر اماميه بر پايه ادله چهارگانه
)كتاب ،سنت ،اجماع و عقل( قرار گرفته و در تمام ابواب فقه از جمله عبادات ،معامﻼت و سياسات جاري است.

در تعريف آن گفته شده است» :هر عملي كه انسان را به تنگنا و ضيق اندازد ،دشوار و سخت هم هست و هر كاري
كه انجام دادنش ،براي آدمي سخت و شاق باشد ،موجب تنگي و اعمال فشار بر او نيز ميشود .به عﻼوه ،ضابطه

تعيين مصداق عسر و حرج ،عرف است كه مطابق آن ،هر كاري كه موجب مضيقه و تنگنا باشد ،حرج و دشواري
نيز تلقي ميشود«.

همچنين در تعريف عسر و حرج به عنوان يك قاعده حقوقي آمده است» :قواعد حقوقي ،به حكم طبيعت ويژه خود،

به سوي عدالت نوعي ،كه موضوع حكم نخستين است ،در پارهاي شرايط با انصاف ناسازگار است و اجراي آن
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گران جلوه ميكند .پس براي تعديل احكام نخستين حقوقي ،قواعدي تمهيد شده است تا جانب انصاف نيز نگه
داشته شود .نفي عسر و حرج از اينگونه قواعد است .پس ،وظيفه هدايت قانونگذار ايجاب ميكند كه نه تنها امري
بيرون از توان و تحمل را در زمره احكام نياورد ،بلكه به شدت و سختگيري نيز نپردازد«.

مفاد هردو قاعده مذكور يكي است و تنها تفاوت در اسم آنها است .اين دو قاعده حكم حرجي را در دين نفي

ميكنند؛ به اين نحو كه در اسﻼم هيچ حكم حرجي كه موجب مضيقه و در تنگنا افتادن مكلفان باشد ،تشريع نشده

است .اين قواعد تكليف احكام اوليهاي را كه سبب پديد آمدن مشقتي غير قابل تحمل ميگردد ،برميدارند يا آن
حكم را تعديل ميكنند .البته نه هر سختي و تنگي حرج است ،بلكه سختي شديد مراد است؛ زيرا اگر هر سختي

وضعيتي »عسر و حرج« باشد ،ﻻزم ميآيد ،همه تكاليف حرجي باشند؛ چون تكليف از جهت تكليف بودن مشقت و
سختي همراه دارد )عيسي زاده ٥١-٣٩ :١٣٩٣ ،به نقل از مشايخي.(١٤٢ :١٣٨٧ ،

مباني ماده  ١١٣٠قانون مدني در فقه اماميه
مستندات فقهاي اماميه براي اثبات ماده  ١١٣٠ق .م عبارتند از :كتاب ،سنت ،عقل و اجماع .در اين بخش از مقاله به
بررسي هر كدام از موارد مذكور ميپردازيم:

 (١آيات قرآن

آياتي از قرآن كه در زير اشاره ميشود ،ضمن اثبات قاعده نفي عسر و حرج ،بيانگر اين امر هستند كه خداوند

تعالي ،احكام متضمن حرج و مشقت را نفي كرده و در دين مقدس اسﻼم احكام حرجي منسوخ هستند .اين آيات

عبارتند از» :وما جعلَ علَيكُم في الدينِ منْ حرَجٍ« )حج» ،(٧٨ ،ما يرِيد اللﱠه ليجعلَ علَيكُم منْ حرَجٍ« )مائده» ،(٦ ،ما

يرِيد اللﱠه ليجعلَ علَيكُم منْ حرَجٍ« )بقره (١٨٥ ،و » لَا يكَلﱢف اللﱠه نَفْسا إِلﱠا وسعها« )بقره» .(٢٨٦ ،مفاد اين آيات اين است
كه خداوند تبارك و تعالي ،هيچ گونه حكم و قراري را در راستاي حرج براي مكلفان تشريع و جعل نكرده است.

مقصود از حرج هم چيزي است كه انسان در انجام آن به مشقت و سختي افتاده و مستأصل شود ،نه آنكه قدرت بر

انجام آن نداشته باشد« )موسوي بجنوردي١٣٨٣ ،ش.(١ :

نفي حرج در آيات مزبور ناظر به كليه قوانين اسﻼم است و اختصاص به برخي احكام ويژه )مثل جهاد ،روزه،

شهادت و (. . .ندارد .منظور از آيات اين است كه هرگاه در اثر عمل به احكام و الزامات شرعي ،مكلف در عسر و

حرج واقع شود ،اين احكام و الزامات از عهده او برداشته ميشود؛ زيرا نفي عسر به صورت يك علت كلي يك
حكم جزئي بيان شده است؛ بنابراين آيات نفي عسر و حرج عام است و از لحاظ ثبوتي ،همه احكام را ،فرمود :اگر

دستش نجس بوده است ،بايد آب را بريزد و اگر غير نجس بوده ،با آن غسل كند .چنين مسائلي از كﻼم خدا »وما
جعلَ علَيكُم في الدينِ منْ حرَجٍ« )حج ،(٧٨ ،فهميده ميشود )مجلسي١٣٧٥ ،ش ،ج.(٢٧٣ :٢
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 .٢روايات
روايت محمد بن ميسر كه ميگويد :از امام صادق)ع( پرسيدم :فردي جنب در بين راهي به آب قليل دست مييابد.

دستان او تميز نيستند و ظرفي براي برداشت آب ندارد ،چه كند؟ فرمود :دست در آن فرو برد و وضو بگيرد و سپس

كم في الدينِ منْ حرَجٍ« )حج) (٧٨ ،حر عاملي ،بيتا،
غسل نمايد ،اين از كتاب خدا فهميده ميشود » :وما جعلَ علَيُ 

ج.(١١٣ :١
 (٣عقل

گروهي دﻻلت عقل بر قاعده نفي حرج را از باب محال بودن تكليف ،به ما ﻻ يطاق دانستهاند و گفتهاند تكليف
بندگان به آنچه باعث تنگنا و فشار ايشان ميشود و مافوق طاقت آنان است ،قبيح و صدورش از طرف خداوند متعال

محال است .اين گروه امر به تكليفي كه مافوق طاقت نيست را مشمول قاعده »نفي عسر و حرج« نميدانند و چنين

استدﻻل ميكنند كه اگر قسم اخير را هم شامل شود ،بايد اكثر تكاليف را كنار گذارد .در پاسخ گفته شده است:
چنين برداشتي نميتواند معناي قاعده ﻻحرج باشد؛ زيرا ظاهراً ادله نفي حرج )چه آيات و چه روايات( آن است كه
خداوند قصد امتنان بر بندگان داشته و در اينكه خداوند از جعل چيزي كه جعل آن ممتنع است ،دست بردارد ،چه
امتناعي نهفته است؛ پس بايد مقصود رفع احكام حرجي باشد كه وضع آنان ممتنع نيست )مافوق نيستند( ،بلكه

موجب ضيق و تنگنا ميباشد )موسوي بجنوردي١٣٧٩ ،ش٢٥٢ :و.(٢٥٣

در اثبات قاعده نفي عسر و حرج به دليل عقلي ،به طور كلي به دو دليل تمسك شده است :يكي مبناي عقﻼ و

ديگري لطف .گروهي معتقدند قاعده نفي عسر و حرج قاعدهاي است و مبناي عقﻼ مؤيد آن است .ايشان استدﻻل
ميكنند كه تكليف بر هر آنچه موجب مشقت تحمل ناپذير باشد ،عقﻼً محال است؛ زيرا انگيزه تكليف اطاعت و

انقياد است و در اين هدف با تكليف به »ما ﻻ يتحمل« نقض نميشود )حسيني مراغي١٤١٧ ،ق.(٢٨٦:

 (٤اجماع

اجماع اماميه و همينطور علماي اسﻼم بر عدم جواز جعل حكم حرجي در اسﻼم است .صغراي مسئله كه همان
ثبوت اصل اجماع باشد ،تمام است ،ليكن كبراي مسئله تمام نيست .بدين معني كه اجماع ،به حسب لب و واقع جزء

ادله به شمار نميآيد ،اما اگر دليلي بر وفق مجمعين نبود ،پس از احراز و كشف قطعي رأي معصوم)ع( اجماع سنت
را گزارش ميكند .به تعبير ديگر اجماع محقق سنت است ،ليكن در ما نحن فيه كتاب ،سنت و دليل عقلي بر وفق
مجمعين قائمند و قهراً اجماع مورد بحث در اينجا اجماع اصولي شمرده نميشود و مدركي محسوب نشده و اعتباري

ندارد )عيسي زاده ٥١-٣٩ :١٣٩٣ ،به نقل از موسوي بجنوردي١٣٧٩ ،ش.(٣٦٩ :

مباني ماده ١١٣٠در فقه اهلسنت
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 (١آيات قرآن
علماي اهلسنت مهمترين منبع و مبنا براي اين قاعده را ،استناد به آيات شريفه قرآني ميدانند و بنابراين قاعده در
موارد مشقتآور يا حرج به جاي احكام اولي به احكام ثانوي استناد ميكنند؛ مثﻼً در دعواي نسب چنانچه شهود
مرد وجود نداشته باشد ،شهادت زن نيز كفايت خواهد كرد .در واقع اين همان حكم ثانوي است كه ناشي از اعمال

قاعده نفي عسر و حرج است.
 (٢احاديث

دومين منبع فقهاي اهلسنت براي اين قاعده سنت پيامبر اكرم)ص( است كه به آن تمسك جستهاند .در اين ميان
روايات زيادي از پيامبر نقل شده است كه ما به يك روايت از مسند امام احمد كه از ابنعباس نقل كرده است ،اكتفا

ميكنيم :از پيامبر اكرم سؤال شد كه كداميك از اديان موجود نزد پروردگار از محبوبيت بيشتري برخوردار است؟

پيامبر در جواب ميفرمايد» :دين حنيف ،سهل و آسان« )احمد بن حنبل١٤٢١ ،ق ،ج .(٣١٠: ١آن حضرت در
روايتي ديگر دو بار پشت سر هم ميفرمايد» :همانا بهترين دين شما آن است كه آسانتر باشد« )همان ،ج .(٥٨٢: ٣
نيز فرموده است» :فرستاده شدم با دين آسان و پاك« )همان ،ج .(٢٦٦: ٥

مواردي از مصاديق ماده ١١٣٠در فقه اماميه

 .١صور استنكاف شوهر از دادن نفقه و تعيين مصداق عسر و حرج

در بحث موجبات خاص طﻼق به درخواست زوجه ،به اين مسئله پرداخته شده كه اين مورد يكي از موارد نشوز
زوج مي باشد و ماده خاصي در قانون مدني به آن اختصاص دارد) .ماده  ١١٢٩ق .م( و زن مي تواند با رجوع به

دادگاه حق خود را مطالبه نمايد .اما از طرفي مي توان اين مورد را يكي از مصاديق بارز عسر و حرج دانست .البته به

استثناي موارد خاصي كه زن مي تواند مستقﻼً زندگي خود را تامين كند و چه بسا كه زندگي او با عدم پرداخت

نفقه شوهر با عسر و حرج همراه نشود .و فرقي كه وجود دارد آن است كه اگر زوجه بخواهد با استناد به مادة ١١٢٩

ق .م خود را مطلقه سازد صرف »نشوز شوهر« كفايت مي كند ،حال چه زوجه از خود مالي داشته باشد و چه نداشته
باشد و در عسر و حرج و سختي باشد .اما اگر بر اساس ماده  ١١٣٠ق .م بخواهد اقدام كند در صورتي كه زوجه با

وجود عدم انفاق زوج ،از محل درآمد خويش و يا نزديكان او تأمين مي گردد نمي تواند درخواست طﻼق نمايد.

چرا كه مﻼك طﻼق بر اساس ماده  ١١٣٠قانون مدني وجود و دوام عسر و حرج مي باشد ،كه در مورد اخير منتفي

است.
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 .٢خودداري شوهر از ايفاي حقوق واجبه زن
اشاره شد كه حقوق واجبة زن ،كنايه از ايفاي وظايف خاص زناشويي مي باشد .و دراين مورد نيز گرچه زن به

واسطة نشوز شوهر مي تواند درخواست طﻼق كند ولي »خودداري شوهر از برقراري روابط جنسي با زن را مي توان
از مواردي دانست كه در شرايط خاص ايجاد عسر و حرج مي نمايد .چرا كه صرف نظر از نيازهاي جسمي و عاطفي

زن ،بي مهري و بي اعتنايي شوهر به او در اين زمينه ،نوعي اهانت به زن قلمداد مي شود و ادامة زندگي زناشويي را
تحمل ناپذير مي سازد و به زن حق مي دهد كه از دادگاه درخواست طﻼق نمايد« )كاتوزيان ،١٣٩٣ ،ج.(٣٩٠ :١

البته انجام ندادن وظيفه زناشويي از طرف شوهر نسبت به زمان گذشته براي الزام شوهر به طﻼق ،كافي نمي باشد.
بلكه بايد در دادگاه ثابت شود كه شوهر براي ايفاء آن بعداً نيز حاضر نيست و نمي توان او را وادار بر آن امر نمود.

زيرا ادامة وضعيت مزبور است كه بقاء زناشويي را دچار اختﻼل مي نمايد .واﻻ هرگاه شوهر مدتي حقوق واجبة زن
را ايفاء ننموده باشد ولي فعﻼً انجام دهد و يا حاضر باشد كه بعداً انجام دهد نميتوان او را اجبار بر طﻼق دادن زن

خود نمود.

نكتة ديگر آنكه بعضي مواقع عدم ايفاي وظايف زناشويي از جانب مرد ،از روي عمد و به دليل بي مهري و نفرت ،يا
به قصد آزار و توهين به همسر نمي باشد؛ بلكه عوامل و موانع خارجي مثل بيماري يا حبس يا . . .منجر به اين شده

است كه مرد از انجام وظايف خود ناتوان گردد .در چنين مواردي اگر مسئله آن قدر به طول بينجامد كه زن را دچار
عسر و حرج كند ،دادگاه بر مبناي ماده  ١١٣٠قانون مدني اصﻼح شده مي تواند حكم به طﻼق زوجه دهد )امامي،

 ،١٣٨٤ج .(٣٥ :٥

بعضي از حقوقدانان معتقدند كه »اين نظر از لحاظ رعايت حال زن عادﻻنه است ولي پذيرفتن آن از جهت حقوقي
دشوار به نظر مي رسد .زيرا مطابق اصول عمومي تعهدات ،در هر جا كه حادثة خارجي مانعي از انجام تعهد گردد و

دفع آن نيز از توانايي مديون بيرون باشد ،نمي توان انجام ندادن تعهد را به او منسوب كرد .و به همين دليل هم ،چنين
متعهدي از جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد معاف است .لذا نبايد ادعا كرد كه اگر مردي به دليل آسيب
ديدن در جنگ يا اسارت در اردوي دشمن تا مدتها نتوانسته با زن خود همبستر شود به وظايف خود عمل نكرده

است.

لذا اگر مردي به واسطة موانع خارجي از انجام اعمال زناشويي ناتوان باشد و اين مسئله آنقدر به طول انجامد كه زن

را دچار عسر و حرج نمايد؛ دادگاه بر مبناي مادة  ١١٣٠ق .م اصﻼح شده مي تواند حكم به طﻼق دهد منتهي سبب

چنين حكمي خودداري شوهر از انجام تكاليف زناشويي نيست .بلكه عسر و حرجي است كه در نتيجه حوادث

خارجي براي زن ايجاد شده است در نتيجه احكام مربوط به خودداري شوهر در اين فرض رعايت نمي شود«.

)كاتوزيان ،١٣٩٣ ،ج ٣٩٠ :١تا ( ٣٩٢در اينگونه موارد است كه عمدتاً راهكار اخﻼق ،زن را از درخواست طﻼق منع

مي كند لذا در بسياري از موارد مي بينيم زن براي دوام زندگي خانواده و رعايت مصلحت آن و سامان پذيري
فرزندان مشكﻼت را تحمل مي كند و از انحﻼل پيشگيري مي نمايد كه علت دوام و پويايي در خانواده هاي اصيل

ايراني بواسطه همين توجه و ايثار خاص زنان است) .كاتوزيان ،١٣٩٣ ،ج ٣٩٠ :١تا (٣٩٢
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يكي از عوامل خارجي كه مي تواند مانع از ايفاء وظايف زناشوئي گردد ،بيماري مرد مي باشد .كه زن به واسطه قرار
گرفتن در عسر و حرج مي تواند درخواست طﻼق دهد .اما اگر ناتواني جسمي شوهر بر اثر بيماري عنَن باشد زن

ميتواند عقد نكاح را فسخ نمايد و نيازي به درخواست طﻼق با استناد به ماده  ١١٣٠ق .م نمي باشد.

فسخ نكاح در همه شرايط امكان پذير نيست و در صورت وجود بيماري هاي خاصي در هر يك از زوجين ،حقّ

فسخ نكاح براي هر يك از زوجين به وجود مي آيد .اما بيماري عنَن از جمله بيماريهايي است كه حتي اگر بعد از
عقد هم حادث شود حق فسخ نكاح براي زن لحاظ خواهد شد.

و زن مي تواند با استناد به ماده  ١١٢٥قانون مدني ١عقد نكاح خود را فسخ كند .البته در صورتي كه قوانين مربوط به

حق فسخ را رعايت نمايد .مثﻼً در انجام فسخ تاخير نكند چرا كه خيار فسخ فوري است و. . . .
ديدگاههاي علماي اماميه در مورد قاعده

ديدگاه فقهاي اماميه در مورد قاعده ﻻحرج را ميتوان در چهار گروه زير طبقهبندي كرد) :فاضل لنكراني ،بيتا :

(٢٣

ديدگاه اول؛ بزرگانى چون صاحب فصول معتقدند »قاعده ﻻحرج« ،جزء قواعد مسلمى است كه عقل به صورت

مستقل آنها را درك و به آن حكم مىكند .در بحث مستقﻼت عقليه نيز بيان شده است كه اگر چيزى جزء مستقﻼت

عقليه باشد ،قابليت تخصيص ندارد ،بنابراين ،قاعده ﻻحرج به هيچ عنوان تخصيص بردار نيست.

ديدگاه دوم؛ برخى ديگر از بزرگان مىگويند مواردى كه از اين قاعده به وسيله تخصيص خارج مىشود ،بسيار

فراوان است .كثرت تخصيص نيز موجب وهن قاعده مىشود؛ به همين جهت قاعده ﻻحرج ديگر قابليت استدﻻل
ندارد و فقط در مواردى كه فقها به آن عمل كردهاند ،قابل تمسك است ،همانطور كه برخى از بزرگان راجع به

»قاعده قرعه« نيز چنين نظرى دارند.

ديدگاه سوم؛ بزرگانى مانند شيخ حر عاملى و مقدس اردبيلى به طور كلي وجود چنين قاعدهاى را انكار كرده و
مىگويند :از آنجا كه كلمه »حرج« اجمال دارد ،قاعدهاى به نام »قاعده ﻻحرج« نداريم ،از سوى ديگر ،اين قاعده

ج علَ علَيكُم في الدينِ منْ
مستلزم آن است كه تمام تكاليف شارع از بين برود .مقدس اردبيلى در مورد آيه »وما 

حرَجٍ« مىگويد» :به اين آيه براى رفع ضرر و حرج استدﻻل شده است ،اما در آن اجمال وجود دارد و قابليت
استدﻻل ندارد )اردبيلى.(٥٩٠ :١٣٠٥ ،

ديدگاه چهارم؛ مطابق اين نظريه» ،قاعده ﻻحرج« در حد يكى از اصول عمليه است .نراقى در عوائد اﻻيام بيان

مىدارد» :قاعده ﻻحرج« به عنوان يك اماره و دليل براى فقيه نيست كه در تمامى موارد حرجى ،به آن استدﻻل كند،
بلكه در حد يكى از اصول عمليه مىباشد .همانگونه كه در موارد فقدان دليل بر تكليف و عدم ورود بيان از طرف

 .١ماده  ١١٢٥قانون مدني مي گويد» :بيماري جنون و عنَن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود ،موجب حق فسخ براي زن خواهدبود.
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شارع ،اصالة البرائة جارى مىشود ،در مورد »قاعده ﻻحرج« نيز در مواردى كه دليلى براى تكليف حرجى وجود
ندارد ،به »ﻻحرج« استدﻻل مىشود.

از نظر علماي اماميه ،عسر و حرج در افعال ،اقسامي دارد .١ :تكاليفي كه مكلف تاب تحمل آن را ندارد .٢ .تكاليفي
كه تحمل آن سبب اختﻼل نظام شود .٣ .تكاليفي كه مستلزم ضرر در اموال ،جانها و آبروها است .٤ .تكاليفي كه

موجب مشقت است و مكلف را در تنگنا قرار ميدهد.

قسم اول كه به حد فوق طاقت ميرسد ،از محل بحث خارج است و قول به جواز و امكان آن از انكار مسئله حسن و

قبح عقلي سرچشمه ميگيرد كه علماي اشاعره طرفدار آن هستند .قسم دوم نيز به دليل اينكه تكاليفي كه موجب

اخﻼل در نظام ميگردند ،نياز به استدﻻل ندارند؛ چون خﻼف مقصود شارع است ،از بحث ما خارج است .قسم سوم
مربوط به قاعده ﻻضرر است كه در آنجا مورد بحث واقع ميشود .آنچه در اين قاعده مورد بحث است ،قسم چهارم

است )مشايخي١٣٨٧ ،ش.(١٤٢ :

مقايسه ديدگاههاي علماي اهلسنت و اماميه

ميان دو قاعده مذكور كه توسط فقهاي اهلتشيع و اهلسنت استخراج شده است و به صورت قواعد فقهي مورد

استفاده قرار گرفتهاند ،اشتراكاتي ديده ميشود .نخستين اشتراك آنها در اين مورد بهرهگيري از قرآن كريم به عنوان

اصليترين منبع براي اثبات قاعده مورد نظر است .وجه اشتراك ديگر آنها نيز در اين است كه هردو راهگشاي
مسائل فقهي متحول هستند كه مبتني بر دورانديشي فقه پوياي اسﻼمي ميباشد .در اين بخش از مقاله به صورت

مختصر هريك از وجوه اشتراك مذكور مورد تحقيق و تفحص قرار ميگيرد:

 (١استفاده از آيات قرآن كريم به عنوان مهمترين منبع

چنان كه ذكر شد ،اصليترين متمسك براي قاعده »المشقة تجلب التيسير« يا نفي عسر و حرج ،آياتي از قرآن كريم

است .فقهاي اهلسنت در اين مورد به آياتي استناد كردهاند كه برادران اهلتشيع نيز آن را به عنوان سند انكارناپذير
كم في الدينِ منْ حرَجٍ« )حج(٧٨ ،؛ »و در دين كارهاي
قاعده ذكر كردهاند؛ اين آيات عبارتند از » :وما جعلَ علَيُ 

دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است«» ،ما يرِيد اللﱠه ليجعلَ علَيكُم منْ حرَجٍ ولَكنْ يرِيد ليطَهرَ ُكم وليتم

كم) «مائده(٦ ،؛ »خداوند نميخواهد بر شما تنگ بگيرد ،ليكن ميخواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما
نعمتَه علَيُ 

ج علَ علَيكُم منْ حرَجٍ« )بقره(١٨٥ ،؛ »خداوند آسايش شما را ميخواهد و خواهان
تمام گرداند«» ،ما يرِيد اللﱠه لي 
زحمت شما نيست« و »يرِيد اللﱠه أَنْ يخَفﱢف عنْكُم وخُلقَ الْإِنْسانُ ضَعيفًا« )نساء(٢٨ ،؛ »خداوند ميخواهد بارتان را
سبك گرداند و ميداند كه انسان ناتوان آفريده شده است«.

اين آيات ناظر به كليه قوانين اسﻼم بوده است و مختص به برخي از احكام خاص نيست .همچنين توجه به آيات

فوق بيانگر اين نكته است كه هرگاه در اثر عمل به احكام و الزامات شرعي مكلف دچار عسر و حرج گردد ،اين

احكام و الزامات از عهده او برداشته ميشوند )عيسي زاده.(٥١-٣٩ :١٣٩٣ ،

 .٢شرايط و محدوده اعمال ماده ١١٣٠
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با دقت در ماده  ١١٣٠ق .م و عمومات قاعده مي توان شرايطي به شرح ذيل براي اعمال آن در نظر گرفت:

 ١سبب عسروحرج بايد در زمان درخواست طﻼق موجود باشد :بنابراين زوجه نمي تواند به واسطه علتي كه سابقاً
موجب عسروحرج وي از زندگي زناشويي شده است و در حال حاضر رفع گرديده ،درخواست طﻼق نمايد .زيرا

»هدف دادرسي كيفر دادن شوهر به دليل رفتار ناشايست او در گذشته نيست؛ طﻼق وسيله مجازات نيست ،ريسمان
رهايي است« )كاتوزيان .(٣٨٦ :١٣٧١ ،علت درج چنين شرطي آن است كه در چنين وضعيتي ،دوام زوجيت موجب
عسروحرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگيري از حرج و ضرر موجود است ،نه جبران ضررهاي

معنوي و مادي گذشته.

 ٢ضابطه تشخيص عسروحرج زوجه ،معيار شخصي است و با توجه به وضعيت مادي ،روحي رواني و شخصيت

زوجه احراز مي گردد .اما اين مانع از آن نيست كه در تشخيص تنگي و مشقت به عرف مراجعه ننماييم .مرحوم

امامي در اين رابطه مي گويد» :مﻼك تشخيص آنكه چه امري سوء معاشرت است و تشخيص درجه اي كه زن
نميتواند زندگاني زناشويي را ادامه دهد ،به نظر عرف مي باشد كه در هر مورد با در نظر گرفتن وضعيت روحي،
اخﻼقي و اجتماعي زوجين و همچنين وضعيت محيط از حيث زمان و مكان آن را تعيين مي نمايد« )امامي ،١٣٦٨ ،ج

.(٣٧ :٥

 ٣دائم بودن رابطه زوجيت :هيچ ترديدي نيست كه با توجه به اختصاص طﻼق به نكاح دائم اعمال ماده  ١١٣٠ق .م

محدود به عقد نكاح دائم است .سؤال اين است اگر زني به نكاح موقت مردي در آيد و رفتار مرد موجبات
عسروحرج او را فراهم كند آيا زن مي تواند براي رهايي خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟

طبق نظري »قاعده عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا كه دادگستري طبق قانون اساسي مرجع رسيدگي

به كليه تظلمات مي باشد .لذا در صورت تقديم دادخواست مذكور ،اگر با بررسي شرايط ،عسر و حرج زن براي

حاكم احراز شود ،قبل از بيان پاسخ متذكر شويم كه ايجاب هيچ گونه تعهدي براي مخاطب آن به وجود و اطﻼق

ماده  ١١٣٠قانون مدني ،شوهر را به بذل بقيه مدت عقد موقت الزام و محكوم مي نمايد« )معاونت آموزش و
تحقيقات قوه قضائيه ،١٣٨٢ ،ج  .(١٨٦ :٧عده اي نيز با استناد به قاعده ﻻضرر و ماده  ١١٣٠قانون مدني دادگاه را

مجاز به اجبار زوج به بذل مدت نموده اند )همان.(١٨٧ :

نظر مخالف با تمسك به اينكه آثار عقد منقطع به نحوي است كه عسروحرجي كه در نكاح دائم بروز مي كند در

متعه بروز نخواهد كرد ،قائل به عدم جواز چنين دعوي شده اند )همان.(١٨٦ :

عده اي نيز قائل به تفكيك شده و معتقدند فقط در عقد منقطع طوﻻني مدت است كه مي توان حكم اجبار زوج به

بذل مدت را صادر نمود )همان.(١٨٩:

در بررسي نظرات فوق بايد گفت ماده  ١١٣٠قانون مدني با ذكر واژه »طﻼق« حكم آن را مختص عقد نكاح دائم
نموده است؛ اما از آنجا كه وفق اصل  ١٦٧قانون اساسي و ماده  ٣قانون آيين دادرسي مدني در موارد سكوت ،نقص،

اجمال يا تعارض قوانين مدون قاضي مكلف به مراجعه به منابع معتبر اسﻼمي يا فتاوي معتبر است تا حكم قضيه را
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بيابد ،در پاسخ به سؤال فوق نيز دادگاه مي تواند با مراجعه به عمومات كه همانا قاعده »نفي عسروحرج« است ،به

الزام زوج به بذل بقيه مدت اقدام نمايد و قائل شدن تفصيل ميان عقود موقت كوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت

عقلي و منطقي ب وده و صرفاً در تشخيص عسروحرج زوجه مي توان به مدت عقد نكاح توجه كرد.

 . ٤احراز عسروحرج :اين امر توسط دادگاه صورت مي گيرد و مطابق قاعده »البينه علي المدعي« زن بايد در جهت
اثبات آن اقامه دليل نمايد تفكيك ظريفي در اين باب ﻻزم است و آن اينكه آوردن دليل بر زن است و احراز

عسروحرج با دادگاه .پس زوجه ﻻزم نيست حالت عسروحرج خويش را به دادگاه بنماياند :بلكه كافي است دﻻيلي

را كه به ادعاي وي موجب بروز عسروحرج شده است ،در محضر دادگاه اثبات كند و پس از اثبات اين علل از

جمله ترك انفاق ،سوء معاشرت غير قابل تحمل زوج و غيره ،دادگاه با توجه به وضعيت و شخصيت زن و ديد
عرف به بررسي اين موضوع مي پردازد كه آيا چنين عواملي بطور معمول و عادتاً موجب عسر وحرج زني با اين

وضعيت و شخصيت مي شود يا خير؟ )ليﻼ سادات ٣٤ :١٣٨٨ ،و .(٣٥

چند نكته :پس از بيان شرايط اعمال ماده  ١١٣٠ق .م ،پرداختن به سؤاﻻتي در خصوص زمينه محدوده و آثار اين

ماده ضروري است:

 ١آيا طﻼق مندرج در ماده  ١١٣٠ق .م از نوع رجعي است يا بائن؟ در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است .مطابق
نظر اول چنين طﻼقي بائن است ،زيرا هرگاه غير از اين باشد و براي مرد حق رجوع باشد ،معناي وجودي طﻼق به

حكم دادگاه از بين خواهد رفت .نظر ديگر اين است كه با توجه به اصل رجعي بودن طﻼق و اينكه طﻼق بائن
منحصر به موارد ذكر شده و مصرح است ،لذا چنين طﻼقي رجعي است )جعفري لنگرودي.(٢١٩ :١٣٦٣ ،

در بررسي دو نظر مزبور بايد گفت نظر اول از نظر منطقي مقبول تر است و در پاسخ به طرفداران رجعي بودن چنين

طﻼقي بايد گفت» :اصل رجعي بودن طﻼق و منحصر بودن طﻼق بائن به موارد خاص مذكور در قانون ،با توجه به

طبيعت طﻼق است كه در شرع و قانون مدني پذيرفته شده و حتي در خلع و مبارات هم اين مرد است كه رضايت

به قبول فديه و تصميم به طﻼق ميگيرد ولي وقتي شوهر ،خود تصميم به طﻼق نمي گيرد بلكه به حكم قانون و طبق
حكم دادگاه مكلف به دادن طﻼق مي شود و يا حتي در صورت امتناع او ،حاكم طﻼق را واقع مي سازد ،رجعي
بودن طﻼق مفهومي ندارد و بايد گفت طبيعت طﻼق در چنين موردي اقتضاي بائن بودن و عدم امكان رجوع زوج

را مي نمايد )مهرپور .(٦٢ :١٣٧٠ ،پذيرفتن رجعي بودن چنين طﻼقي اين تالي فاسد را به دنبال دارد كه زن پس از
طي مراحل مختلف دادرسي ،اخذ حكم طﻼق از دادگاه و اجراي آن به خواست مرد )با رجوع( به حال اول باز

ميگردد و بدين صورت مرد با قدرت تمام اثر ح كم دادگاه را زائل مي سازد و با تكرار اين دور باطل ،زن تا ابد در
عسروحرج خواهد ماند.

آيا زن مي تواند پس از اخذ حكم دادگاه له خويش ،در قالب طﻼق خلع ،قسمتي از حقوق خويش را به عنوان فديه

بذل نمايد و در صورتي كه پاسخ مثبت است ،در غياب زوج آيا دادگاه قادر به پذيرش فديه از طرف وي مي باشد
يا خير؟ از سويي مي توان گفت حاكم نمي تواند از باب وﻻيت از طرف زوج قبول بذل نمايد؛ زيرا صدور حكم بر

اساس ماده  ١١٣٠ق .م بر عسروحرج زوجه كافي بوده ،وكالت از سوي زوج در اين خصوص ،فاقد وجاهت است.
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همچنين در طﻼق خلع بنابر كراهت زوجه است و عسروحرج لزوماً با كراهت زوجه همراه نيست تا بذل و قبول بذل

را به دنبال داشته باشد.

نظر قويتر آن است كه زوجه در هر مرحله اي مي تواند حق و حقوق خود را بذل كند و حاكم كه ولي ممتنع

)زوج( است ،مي تواند قبول بذل كند» .در اين نوع طﻼق حاكم از اختيارات حكومتي خود استفاده مي كند و اصل
طﻼق را كه به دست مرد است با وصف عدم امكان اجبار زوج به طﻼق ،انجام مي دهد .قبول بذل كه از متفرعات

طﻼق است ،نيز مي تواند توسط حاكم شرع انجام شود و اين اشكال كه حاكم نمي تواند قبول بذل كند ،چون
وكالت از سوي زوج ندارد ،منتفي است؛ زيرا در باب وﻻيت ،وكالت سالبه به انتفاء موضوع است )معاونت آموزش

و تحقيقات ،١٣٨٢ ،ج .(٥٥ :٨

 .٣آيا در خصوص زوج غايب موضوع ماده  ١٠٢٩ق .م مي توان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسروحرج
حكم بر طﻼق صادر نمود؟ همچنين در خصوص ماده  ١١٢٩قانون مدني چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب
عسروحرج زوجه شود ،مي توان بدون اعمال مراحل اوليه ماده )الزام زوج به دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم
محكمه يا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طﻼق( بر مبناي ماده  ١١٣٠حكم به طﻼق داد؟ در پاسخ

بايد گفت عسروحرج حكم كلي و عمومي بوده ،بر موارد عديده صادق است .در هر حالتي كه بتوان سختي و
مشقت غير قابل تحمل زوجه را احراز نمود ،صرف نظر از علت ايجادي آن ،اعمال ماده  ١١٣٠ق .م جايز است؛ لذا
صدور حكم بر طﻼق زوجه در مواردي كه شوهرش غايب مفقود اﻻثر شده و مدت غيبت به حدي نرسيده كه

مشمول ماده  ١٠٢٩ق .م شود يا در حالتي كه زوجه به علت ترك انفاق دچار عسروحرج گرديده ،منافاتي با قوانين
مربوط ندارد .به عبارت ديگر ،نسبت مواد  ١٠٢٩و  ١١٢٩ق .م با ماده  ،١١٣٠نسبت عموم و خصوص من وجه است.

چه بسا مواردي كه مشمول ماده  ١٠٢٩و  ١١٢٩باشد ،اما موجب عسروحرج زوجه نشود و بالعكس.

حضرت امام خميني )ره( در باب عسروحرج زوجه و اينكه آيا در مورد زوج غايب مي توان قبل از گذشت مدت
چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج يا ديگري حكم به طﻼق زوجه را صادر نمود چنين مي فرمايند:

»در صورتي كه زوجه براي نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه ،بطوري كه در صبر كردن معرضيت فساد

است حاكم پس از يأس ،قبل از مضي مدت چهار سال مي تواند طﻼق دهد .بلكه اگر در مدت مذكور نيز در
معرض فساد است و رجوع به حاكم نكرده است جواز طﻼق براي حاكم بعيد نيست در صورت يأس )كريمي،

.(١٣٩ :١٣٦٥

همچنان كه مﻼحظه مي گردد حضرت امام خميني)ره( به علت اهميت مفسده ايجادي و جنبه عمومي آن براي
حاكم حق مي داند حتي بدون درخواست زوجه نسبت به طﻼق وي اقدام نمايد.

از مطالب فوق نتيجه مي گيريم كه نكاح سنت پيامبر اكرم)ص( بوده ،و مبغوض ترين چيزها نزد آن بزرگوار ،طﻼق

است .اما توجه دين خاتم به ضرورت وجودي طﻼق ،موجب بازگذاردن راه رهايي زوجين از ورطه زندگي است
كه بر اساس تفاهم و عشق نبوده ،سد راه هدف غايي آفرينش كه همانا تكامل است شده باشد .طﻼق حﻼل مبغوض
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است .از آن جهت حﻼل است كه زندگي زناشويي بر خﻼف عقود ديگر ،يك علقه طبيعي است نه قراردادي و آن
گاه كه اين علقه طبيعي از بين برود ،هيچ قانوني نمي تواند زن و شوهر را به يكديگر متصل نمايد.

استاد شهيد مرتضي مطهري در اين زمينه مي فرمايند» :خانواده از نظر اسﻼم يك واحد زنده است و اسﻼم كوشش

ميكند اين موجود به حيات خويش ادامه دهد؛ اما وقتي كه اين موجود زنده مرد ،اسﻼم با نظر تأسف به آن مينگرد
و اجازه دفن آن را صادر مي كند؛ ولي حاضر نيست پيكره او را با مومياي قانون موميايي كند« )مطهري ،بي تا ،ص

 .(٣٣١مطابق نظر مشهور اماميه و مستند به حديث نبوي» :الطﻼق بيد من اخذ بالساق« اين مرد است كه مي تواند
طﻼق دهد؛ اما با تكيه بر قواعد عمومي از جمله »ﻻضرر«» ،ﻻحرج« و »المؤمنون عند شروطهم« براي زن نيز مفري از

علقه زوجيت قرار داده شده است .ماده  ١١٣٠ق .م يكي از راه هاي گريز است .حال سؤال اين است كه اوﻻً با توجه

به ماده  ١١٢٩قانون مدني در جواز وضع شروط ضمن عقد نكاح ،آيا نيازي به وضع ماده  ١١٣٠بوده است يا خير؟؛

ثانياً كاربرد عملي ماده  ١١٣٠چيست؟ در پاسخ به سؤال اول بايد گفت با نسخ ماده  ٨قانون حمايت خانواده سال

 ،١٣٥٣دستور العمل شوراي عالي قضايي در درج شروط ضمن عقد در نكاحنامه هاي رسمي جايگزين آن شد؛ اما
نياز به مواد ديگري از جمله ماده  ١١٣٠احساس مي گرديد؛ زيرا شروط درج شده در فرم نكاحنامه هاي رسمي،
داراي جنبه پيشنهادي است و زوجين تكليفي در امضاي آن ندارند .١از سوي ديگر تكليف عقودي كه قبل از درج

اين شروط منعقد گرديده اند ،چيست؟ با حذف ماده  ٨قانون حمايت خانواده ،چه راه فرجي براي رهايي زوجه
مستأصل از زندگي مشترك وجود خواهد داشت؛ بنابراين بايد بر ضرورت وجودي ماده  ١١٣٠ق .م صحه گذارد و

تدبير قانونگذار را در وضع اين ماده ستود .همچنين عموميت اين ماده از اين جهت كه محدود به وضعيت خاصي

نشده و براي زوجه اي كه در عسر و حرج قرار گرفته صرف نظر از منشأ ايجاد عسر و حرج ،حق طﻼق قرار داده

است نيز قابل ستايش است .عموميت اين ماده راه را بر اجراي عدالت باز مي كند و قابليت انعطاف پذيري به آن
ميدهد كه در هر وضعيتي كاربرد داشته باشد.

علي رغم اين مزايا ،بررسي كاربرد عملي اين ماده جاي درنگ و تأمل دارد .از آنجا كه زير بناي اين ماده ،عبارت
كلي »عسر وحرج« است ،در تشخيص آن سليقه و نظر شخصي قابل اعمال است و به بيان ديگر سليقه قضات در

تشخيص عسروحرج ،مدخل اجراي اين ماده است و چنين مدخل متغيري ،جاي ايراد دارد .شايد بتوان گفت اين
عرف است كه مصاديق عسروحرج را روشن مي سازد و قاضي نيز در عرف عام غوطه ور است و مي تواند ضابطه

نوعي را با وضعيت خاص زوجه متقاضي طﻼق تطبيق دهد .چنين پاسخي معقول است ،اما مشكﻼت عملي را توجيه

نميكند .آيا قاضي در تشخيص عرف هميشه موفق است؟ قاضي مذكر عرف را از ديدگاه چه كسي معنا ميكند؛

زوج يا زوجه؟ اينكه تا چه حد مي توان ديدگاه هاي جنسيتي را كنار گذاشت و به ملكه عدالت تكيه نمود ،جاي

بحث دارد.

 .١صدر دستور العمل شوراي عالي قضايي به سازمان ثبت اسناد و امﻼك كشور چنين است» :سر دفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكور در اين قباله را مورد به
مورد به زوجين تفهيم و آن شرطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع و به امضاء آنان رسيده باشد.
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اختﻼف سليقه ها در تشخيص عسر و حرج و متروك ماندن ماده  ١١٣٠ق .م موجب شد مقنن در فكر چاره به

تصويب طرح الحاق يك تبصره به ماده  ١١٣٠روي آورد .اين ماده در تاريخ  ١٣٧٩/٧/٣در مجلس شوراي اسﻼمي
به تصويب رسيد و به دليل ايراد شوراي نگهبان بر اساس اصل ١١٢قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام

ارسال شد و با اصﻼحاتي در  ٨١/٤/٢٩به تصويب اين مجمع رسيد .اين تبصره در بيان تمثيلي از عسروحرج چنين
مقرر مي دارد» :يك تبصره به شرح ذيل به ماده  ١١٣٠ق .م مصوب  ٧٠/٨/ ١٤الحاق مي گردد.

تبصره :عسروحرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با

مشقت همراه و تحمل آن را مشكل سازد)ليﻼ سادات ٣٤ :١٣٨٨ ،و .(٣٥

نتيجه

نفي عسر و حرج مطابق مضمون ماده  ،١١٣٠يك قاعده كلي است كه فقها در موارد فراواني به آن استناد كردهاند و
به موجب آن ،به نفي تكاليفي كه مستلزم عسر و حرج براي مكلف است ،حكم دادهاند .استناد به اين قاعده،

اختصاص به باب خاصي از ابواب فقه ندارد ،بلكه در مباحث مختلف ،اعم از عبادات و معامﻼت ،مورد استناد قرار
گرفته است .ميان دو قاعده مذكور كه توسط فقهاي اهلتشيع و اهلسنت استخراج شده و در رديف قواعد فقهي
مورد استفاده قرار گرفتهاند ،اشتراكاتي ديده ميشود؛ اصليترين وجه اشتراك آنها در بهرهگيري از قرآن كريم به

عنوان منبع اساسي براي اثبات قاعده مورد نظر است .وجه اشتراك ديگر آنها در اين است كه هردو راهگشاي
مسائل فقهي متحول هستند كه مبتني بر دورانديشي فقه پوياي اسﻼمي ميباشد و نيز كاربردي وسيع در جوامع

اسﻼمي كنوني پيدا كردهاند .اين قواعد در مواردي وارد قوانين گشته ،موجب تحول حقوق امروزي در مرتفع

نمودن بسياري از مشكﻼت شدهاند كه به سبب پايبندي به اصول و اسلوبهاي كلي و قواعد عمومي خشك و بيروح

و داراي انعطاف كم پديد آمدهاند.

تفاوت جزئي قاعده المشقة تجلب التيسير با قاعده نفي عسر و حرج در تركيب كلمات و بهرهگيري از مستندات و

منابع آنها است .منابع اين قاعده از نظر علماي اماميه ،آيات و روايات و اجماع و عقل ميباشد ،در حالي كه فقهاي

اهلسنت نيز مهمترين منبع و مبنا براي اين قاعده را استناد به آيات شريفه قرآني و سنت پيامبر اكرم)ص( ميدانند.
اين قاعده در فقه اماميه كاربرد زيادي دارد .آيات و روايات متعددي كه در خصوص اين قاعده وجود دارد ،بيانگر
منزلت واﻻي آن است .فقهاي اهلسنت نيز در مباحث خود به حدي اين قاعده را توسعه دادهاند كه تمامي تخفيف
و ترخيصهاي موجود در شريعت را از مصاديق »ﻻ حرج« دانستهاند .اين قاعده وارد حقوق مدني نيز شده است و بر

مبناي آن اختﻼفات زناشويي تفسير ميگردد.
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