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  ديباچه 

 ي  جنبـه هاي حقوق مدني است كـه       بخشترين    ين و جالب  تر  مهمحقوق خانواده يكي از     
 ي  همـه  اخالقي و مذهبي است و تقريباً        ،آميخته با مسائل اجتماعي   حقوقي صرف ندارد بلكه     

 افـراد بـرخالف     ي  اراده،  قواعد آن مربوط به نظم عمومي و اخالق حسنه است و از ايـن رو              
  . آنها نافذ و معتبر نيست

خـانواده  . اهميت حقوق خانواده تا حد زيادي ناشي از ارزش و مقام واالي خانواده است             
نهد و آداب   امعه است و نخستين اجتماعي است كه شخص در آن گام مي            مركزي ج  ي  هسته

خانواده كانون  . گيردو رسوم اجتماعي و تعاون و از خود گذشتگي را فرامي          زندگي و اصول    
 احساسات آدمي و كانوني براي حمايت از         و  و مركز رشد عواطف    يحفظ سنن ملي و اخالق    

كند و تبـاهي و       مي ي ايفا مؤثر نقش   نيز ملي   خانواده در حفظ و گسترش قدرت     . انسان است 
  . آورددنبال مي ها انحطاط ملي را بهسستي خانواده
 المللي  بينمقررات   شده بلكه در اسناد و     توجه واقع  قوانين داخلي مورد   تنها در  خانواده نه 

 جهـاني حقـوق     ي  اعالميـه  16 ي  مـاده  3در بند   . نيز مورد عنايت و حمايت قرار گرفته است       
از حمايت جامعه و     خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد         «: ر آمده است  بش

  .» شودمند بهرهدولت 
 روابط زوجين با يكـديگر و روابـط   ،شرايط تشكيل خانواده و انحالل آن  ،  حقوق خانواده 

ي اجرايي براي حقوق و تكاليف زن       ها  ضمانتدهد و    با فرزندان را مورد بحث قرار مي       ها  آن
 از حقـوق    تر  مهماگر چه در روابط خانوادگي نقش اخالق        . ندكو شوهر و فرزندان تعيين مي     

 صميميت و گذشـت بـر آن        ،كامياب است كه حسن اخالق     اي خوشبخت و  است و خانواده  
- نقش حقوق و قواعد حقوقي را در تنظيم روابط خـانوادگي نمـي    ،با وجود اين  ،  حاكم باشد 
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ست هر يك از اعضاي خانواده حقوق و تكاليف قانوني خود را            شايسته ا . توان ناديده گرفت  
بشناسد و در صورت لزوم به مقررات قانوني كه براي تضمين حقوق آنان مقرر شـده اسـت                  

  .استناد كنند
 ،يعني تكليـف بـه جبـران خـسارت ناشـي از نقـض تعهـدات قـانوني                 ،  مسئوليت مدني  

ت كه قانون در اختيار اعـضاي خـانواده         ي اجرايي اس  ها  ضمانت يكي از     و قراردادي يا عرفي  
و به  ،  گذارده است؛ يعني هر گاه يكي از اعضاي خانواده از جمله زوجين با نقض تعهد خود               

- مي ديده  زيان،  ضرري به ديگري وارد كند    ،  ديگر سخن با فعل يا ترك فعل نامشروع خويش        

  .  خسارت نمايدي مطالبهاز او ، بر طبق مقررات قانوني، تواند
، ان به حقوق خـانواده مند عالقهان و دان حقوق ويژه به، ي كه اينك به خوانندگان گرامي   كتاب
ايـن مـسئوليت    . دهدشود مسئوليت مدني در روابط زوجين را مورد بحث قرار مي            مي تقديم

اصوالً تابع قواعد عمومي مسئوليت مدني است ولي انطباق قواعد عمومي بر نقض تعهـدات               
ي اسـت كـه در      مي از آن و توضيح مصاديق عمده آن مستلزم كار عل          ي ناش ها  زيانزوجين و   

  . اين كتاب انجام شده است
 زدن  برهممسئوليت مدني ناشي از     ،  در كتاب حاضر طي پنج فصل كليات مسئوليت مدني        

 از  اسـتفاده   سـوء  ( از حـق در روابـط زوجـين        اسـتفاده   سوءمسئوليت مدني ناشي از     ،  نامزدي
 ،) از حـق طـالق     اسـتفاده   سوء  و  از حق تعدد زوجات    استفاده  سوء ،رياست شوهر بر خانواده   

 عدم معاضدت و عـدم وفـاداري و مـسئوليت مـدني             ،معاشرت  سوء ازناشي  مسئوليت مدني   
  .  عدم ثبت ازدواج و طالق بررسي شده است،ناشي از تدليس در نكاح

ه قم و دانـشگاه     آموختگان دانشگا  خانم منيره خدادادپور كه از بهترين دانش      ،  مؤلف كتاب 
تهران هستند با ديد حقوقي و با روش علمي مسئوليت مدني در روابـط زوجـين در حقـوق                   

نموده بهره گرفته و اثري       مي ايران را بررسي كرده و از حقوق تطبيقي نيز تا حدي كه مناسب            
  . اند سودمند فراهم آورده

عربـي و   ،  فارسي  كافي هاي قابل توجهي است و در آن از منابع          مشتمل بر نوآوري   ،كتاب
  . خارجي استفاده شده و نظرها و پيشنهادهاي خوبي ارائه گرديده است
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ما كتاب خانم   ،  لف قابل بحث و ايراد است ولي در مجموع        ؤهر چند برخي از نظرهاي م     
ان بـه   منـد   عالقـه  ي  همـه  آن را بـه      ي  مطالعـه دانيم و   خدادادپور را اثري علمي و سودمند مي      

ي حقوقي از خداونـد     ها  پژوهشكنيم و موفقيت بيشتر مؤلف را در        يه مي حقوق خانواده توص  
  .بزرگ خواهانيم

  

   1388 تيرماه 18     

  دكتر سيدحسين صفائي     

  استاد دانشگاه تهران     



  
  
  
  
  

  پيشگفتار

 حقيقتي اسـت كـه اديـان آسـماني        ،  نقش محوري خانواده در تربيت فرد و تعالي اجتماع        
خانواده متشكل از دو عضو مكمل زن و مـرد؛ بـه            . اندي ويژه نموده  اسالم به آن توجه   ويژه    به

بـر ايـن اسـاس مبنـاي ذاتـي          . مثابه پلي براي عبور انسان از فرديت به اجتماعي شدن اسـت           
 بخـش اسـالم    از سـويي ديـن تكامـل      . گـردد خانواده بر ستون ايثار و ديگرخواهي استوار مي       

ي كـه در تمـام      طـور   بهد بشر وضع نموده است      حقوق و تكاليف متقابلي را براي يكايك افرا       
مـسئوليتي نيـز متوجـه انـسان     ، به ازاي برخورداري از هر حـق      ،  هاي فردي و اجتماعي   حيطه

دو عنـوان      بـه  اي متوجه زن و مرد    شده  در تعامل همسري نيز حقوق و تكاليف وضع       . شود مي
است كه متـون بـه      مظلوميت زن در طول حيات بشري حقيقت تلخي         . باشدركن خانواده مي  

از اين رو اسالم در جايگاه بزرگترين مدافع حقوق         . دهندجا مانده در تاريخ بر آن گواهي مي       
ن و شخصيت زن    أبه وضع حقوق اساسي و بنيادين متناسب با ش        ،  كننده هويت او  زن و احياء  

  . پرداخته است
ي از همـسران  كه حاكميت اخالق و صميميت در كانون خانواده بسيار      حالي است  اين در 

هـاي تـوافقي زن و مـرد در بـسياري از            گذشـت ،  سازدنياز مي را از روي آوردن به قانون بي      
ناآشنا به هاي  انه در برخي از خانوادهتأسفاما م . هاي مسلمان است  مقوالت راز تحكيم خانواده   

ايي گيرد كه جز با حمايـت قـانون راه رهـ        هايي قرار مي  زن مقهور ظلم  ،  ها  مسئوليتحقوق و   
 حـاكم شـرع اسـت كـه بـه           ي  عهـده بـر   ،  لذا براساس احكام ديـن آسـماني      . نخواهد داشت 

. دادخواهي زن رسيدگي نموده و در استيفاي حقوق او نهايت عزم و جديت را داشـته باشـد                 
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با وضـع قـوانين مـورد نيـاز         همراه  ي اجرايي   ها  ضمانتبديهي است اين امر مستلزم تقويت       
هـاي روحـي و جـسمي زن در زمـان تظلـم              به جبران خـسارت     تضميني كه بتواند   ؛باشد مي

  . مبادرت ورزد
در اين راستا مركـز امـور       . خوشبختانه در دولت نهم اين امر مورد توجه قرار گرفته است          
 اقـدام بـه     خـواهي   عـدالت زنان و خانواده در تداوم سياست تحكيم بنيان خانواده و گسترش            

در برخـي    تطبيقي   مطالعه:  مدني در روابط زوجين    مسئوليت"انتشار محتواي حاضر با عنوان      
ي هر چنـد كوچـك      ماميد كه توانسته باشيم گا    .  نموده است  "از كشورهاي اروپايي و اسالمي    

  . اما مؤثر در حمايت از حقوق الهي زن و خانواده برداريم
  

  زاده نوري دكتر زهره طبيب

  جمهور و رييس مركز امور زنان و خانواده مشاور رييس



  
  
  
  
  

  مقدمه

. گـردد   مـي  اجتمـاع محـسوب   ي    دهنده   تشكيل ي  هستهنهاد اجتماعي و    ين  تر  مهمخانواده  
 هويت و شخصيت    گيري  شكلبناي  . كسي پوشيده نيست   اهميت خانواده و حفظ بنيان آن بر      

هـيچ يـك از نهادهـاي       گـذاري     تأثيرشود و     مي افراد و رشد و تعالي آنان در خانواده گذاشته        
 هـاي   گيـري   جهـت  و   ها  ه خانواده بر ديدگا   كننده  تعيينتواند نقش اساسي و       نمي ديگر اجتماع 

  . زندگي فرد را انكار نمايد
ويژگي خاص خانواده بدان جهت اسـت كـه نهـادي فراتـر از يـك سـازمان حقـوقي و                     

باشـد از ايـن رو نقـش و نفـوذ             مـي  ي اخالقـي  هـا   ارزش بر اساس عواطف و      شده  ريزي  پايه
  حقـوقي  ناپـذير   انعطـاف انواده بسيار چشمگيرتر از قواعد خشك و        هنجارهاي اخالقي در خ   

باشد و به همين نسبت راهكارهاي اخالقـي در حـل اختالفـات و مـشكالت خـانوادگي                   مي
طبع خانواده با حقوق و قواعد آمرانـه آن چنـدان سـازگار             . رسد  مي نظر  بهكارآمدتر و مؤثرتر    

 حقـوق . كمتر است به نسبت، به قواعد اخالقيآن نسبت  قوانين در ايجاد نظم در نيست و اثر  
متجـاوز قـانع     غير تواند از كسي انتظار فداكاري داشته باشد و به ساختن نهادي مـنظم و              نمي

بيند ولي خـانواده بـه چيـزي بـيش از             مي است و عدالت را در رسيدن هر كس به حق خود          
حقـوق در تـضمين     . است فداكاري شرط اساسي و ركن ركين چنين نهادي          1. نياز دارد  ها  اين

ايجاد چنين نهادي ناتوان است و بيش از هر چيز به اجراي عدالت و ايجـاد نهـادي مـنظم و           
  . انديشد  ميمنسجم

                                                      
  .ص ج، پيشگفتار، 1ج ، )1385، چاپ هفتم،  انتشار:تهران(، خانواده :حقوق مدني، ناصر كاتوزيان، ك.ر. 1
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قابل انكار اسـت زيـرا      غير،  به آن دهي    سامانبا اين حال نقش حقوق در تنظيم خانواده و          
ه در نهايت منجـر بـه       ي موجود در خانواده ك    ها  ناهنجاريبخش قابل توجهي از اختالفات و       

آشـنايي طـرفين بـه حقـوق و      ناريـشه در ، گـردد   مي پاشيدگي آن  تزلزل بنيان خانواده و ازهم    
تكاليفشان و عدم اطالع يا بدفهمي قواعد حقوقي يـا نقـص و نارسـايي مقـررات حـاكم بـر                     

 شـوند   نمي هستند كساني كه جز به زور به هيچ منطقي تسليم         عالوه     به روابط خانوادگي دارد  
  . تواند حداقلي از نظم و عدالت را مستقر سازدو نسبت به آنان تنها حقوق و قانون مي

كـه  تـر     طرف ضعيف  معموالً   به جهت آنكه در خانواده    ،  در اين ميان توجه به حقوق زنان      
باشد از اهميت خاصـي برخـوردار         مي زن خانواده ،  گيرد  مي حقوق او بيشتر مورد تضييع قرار     

  . طلبد  مي را در اين خصوصاست و توجه بيشتري
از حقـوق بـشري برخـوردار اسـت     ،  زن نيز همچون ساير افراد جامعـه       كه  اينبا توجه به    

در جامعه موظفند حقوق بشر را نـسبت بـه يكـديگر محتـرم شـمارند در          كه افراد  طور  همان
 از محيط خانواده نيز مرد و زن موظفند در رفتار با يكديگر حقوق بـشر را رعايـت نماينـد و             

المللي در  هاي بين كنوانسيون. مختلف اين حقوق در تعامالتشان بپرهيزند     هاي    تجاوز به جنبه  
كه موجب نقـض حقـوق     هايي    عوامل و زمينه  اند     بر اين امر كوشيده    تأكيدرابطه با زنان نيز با      

  . نمايند برطرف گردد را  ميزنان يا ستم و تبعيض نسبت به آنان
آرام  يي نـسبت بـه جـنس زن بـوده كـه آرام            هـا   تبعـيض  و   اه  ستمبه جهت تحميل چنين     

 هـر چنـد در بـين ايـن گرايـشات          . ي فمينيستي در سطح جوامـع پديـدار گرديـد         ها  گرايش
ي معتدلي نيز وجود داشتند كه خواستار ايجاد تحوالتي نسبت بـه زنـان در سـطح                 ها  گرايش

ي تندروتري نيـز پديـدار      ها گرايشاما به مرور    . جامعه و رعايت عدالت نسبت به زنان بودند       
دست ايـن   ه  گشتند كه خواستار برتري جنس زن نسبت به جنس مرد و سپردن امور جامعه ب              

  .گروه از اجتماع شدند
يي نسبت به جنس زن روا داشته شـده         ها  ستم كه در طول تاريخ پيوسته       آن است واقعيت  

 زن مـصون نبـوده      يي نسبت بـه جـنس     ها  تبعيض و   ها  ستمروابط زوجين نيز از چنين      . است
ي دفـاع از حقـوق      ها  گروهيي در قالب    ها  واكنش بوده كه زنان را وادار به        ها  ستمهمين  . است
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يي هـا   واكـنش تعبيرها و تفسيرهاي مرد مدارانه از اديان الهي نيز بر چنـين             . زنان نموده است  
خـود  ،   دفاع  را تا بدانجا پيش برده كه برخي زنان در مقام          ها  گرايشو اين   . زده است   مي دامن

  . اند را جنس برتر و مردان را جنس دوم دانسته
يـا  مـداري     دين اسالم براي اولين بـار شـعار برابـري زن و مـرد را دور از هرگونـه مـرد                    

ي حقوقي هم كه بر محور اين دين تنظيم شده بودند هر چنـد              ها  نظام. مطرح نمود مداري    زن
 را در قوانينشان به منصه ظهور رسانند اما         كوشيدند برابري مورد نظر اسالم    ها    در برخي جنبه  
. يي را نـسبت بـه جـنس زن روا داشـتند           ها  تبعيضخواسته   نا نيز خواسته يا  ها    در برخي جنبه  

نظام حقوقي كشور ما نيز اگر چه ظرفيت ايجاد عدالت و توازن نسبت به حقـوق زن و مـرد                    
از اعمال تبعـيض را در      هايي    نهتوان نمو   مي در محيط جامعه و خانواده را دارد اما در مواردي         

  . قوانين مشاهده نمود
حمايـت از   هـاي     در قانون مدني و قانون حمايت خانواده و برخي ديگر از قوانين نمونـه             

با اين وجود حمايت كافي و شايسته از نهاد خانواده و جـنس زن              . شود  مي حقوق زنان ديده  
  . طلبد ي مرا در اين زمينهتري  و مطلوبتر  ي گستردهها حمايت

توانـد حمـايتي مناسـب از خـانواده و            مـي  ابزار مناسبي است كـه    ،   مسئوليت مدني  قواعد
آن دهـد     مـي  اصل كلي كه هدف مسئوليت مدني را تـشكيل        . خصوصاً زنان را تضمين نمايد    

انتظـار  . مسئوليت مـدني يـك انتظـار اسـت        .  كه هيچ خسارتي نبايد بدون جبران بماند       است
  . ي شبيه او بايد جبران شودها انسانان زياني كه از ديد انساني متعارف در جبر

از آنجا كه در مسئوليت مدني اصلي با عنوان اصل قانوني بودن مـسئوليت مـدني وجـود                  
زيـان  كننـده     وارد،  زياني ناروا به ديگري وارد شـود      ،  لذا در هر مورد كه از رفتار فردي       . ندارد

اگـر در روابـط زوجـين نيـز رفتـاري           بـر ايـن اسـاس       . ضامن خـسارت وارده خواهـد بـود       
 قواعـد   موجـب   بـه موجب ورود ضرر به طرف ديگر شود        ،  غيرمتعارف از سوي زن يا شوهر     

توانـد    مـي  اين ضرر . نمود،  توان او را ملزم به جبران ضرري كه وارد كرده           مي مسئوليت مدني 
ردي كه بر   توان در موا    مي  اين قواعد  موجب  به. ضرري مادي و جسماني يا ضرر معنوي باشد       

 قواعـد  موجـب  بـه  خـسارت نمـود     ي  مطالبـه توان  اساس روابط قراردادي ناشي از نكاح نمي      
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بر مبناي اين ديدگاه و با توجه بـه ضـرورتي           .  خسارت كرد  ي  مطالبهعمومي مسئوليت مدني    
 ضعف منـابع حقـوقي   رغم علي، شدكه نسبت به بررسي و پژوهش در اين زمينه احساس مي     

 و  نمـودم بررسي مسئوليت مـدني در روابـط زوجـين          صرف   همت خود را   ،زمينهما در اين    
كوشيدم در مواردي از روابط زوجين كه از گفتار يا رفتار نامتعارف يكي از زوجـين ضـرري                  

عالوه بر ضمانت اجراهـاي قـانوني كـه در برخـي مـوارد              ،  شود  مي ناروا به طرف ديگر وارد    
ين حقوق زوجين و جبران خـسارت وارده        از قواعد مسئوليت مدني جهت تضم     ،  وجود دارد 
ين مواردي كه ممكن است بر اثر تخلف يـا          تر  مهمبر اين اساس سعي شده      . گيرم به آنان بهره  

مـورد توجـه قـرار      يـد    آ  يكي از زوجين خسارتي به طرف ديگـر وارد         استفاده  سوءتقصير يا   
 موجب  به (ارت مناسب جبران خس   ي  طريقهگرفته و ضمانت اجراهاي مناسب در هر مورد و          

  . مورد بررسي قرار گيرد) انون مسئوليت مدني ق3 ي ماده
در فصل اول بـه     .  ساختار اصلي اين پژوهش بر محوريت موضوع آن طراحي شده است          

توان قائل به مسئوليت      مي  آن موجب  بهبررسي كليات مسئوليت مدني و مباني و موجباتي كه          
  . باشد پرداخته شده است  ميدنيگرديد و نيز به عواملي كه رافع مسئوليت م
 نـامزدي مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه و            زدن  بـرهم در فصل دوم مسئوليت مدني ناشـي از         

ان در خصوص امكان جبران خسارت وارده در دوران نامزدي يـا عـدم              دان  حقوقي  ها  هديدگا
  . امكان آن مورد كنكاش قرار گرفته است

ي طـرح   نابـ ين م تـر   مهـم  از حق كه از      فادهاست  سوءدر فصل سوم مسئوليت مدني ناشي از        
باشد مورد بررسي قرار گرفتـه و در ضـمن آن بـه سـه                 مي مسئوليت مدني در روابط زوجين    

 از حـق    اسـتفاده   سـوء  از حق تعدد زوجات و       استفاده  سوء،   از حق رياست   استفاده  سوءمحور  
  . طالق پرداخته شده است

عـدم معاضـدت و عـدم       ،  معاشـرت  وء سـ  در فصل چهارم نيز به مسئوليت مدني ناشي از        
، وفاداري اختصاص يافته و مواردي كه امكـان طـرح مـسئوليت مـدني در آن وجـود داشـته                   

  . مطرح گرديده است
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 كه در هپرداخته شديي ها مسئوليتديگر آمده به    ي  ها  مسئوليتدر فصل پنجم كه با عنوان       
 عبارتنـد از مـسئوليت      كـه  دفتنـ گرذيل سه عنوان سابق مسئوليت در روابط زوجين قرار نمي         

  .  طالق ومدني ناشي از تدليس و مسئوليت مدني عدم ثبت نكاح
همچنين كوشيده شده است در پايان هر فصل در حد امكان به بررسي تطبيقي نسبت بـه                 

  . موضوع مورد بحث در آن فصل پرداخته شود
 بـه اي  كتابخانـه عالوه بر اتكا به منابع و كتب موجود و روش           در اين كتاب كوشيده شده      

بررسي تطبيقي موضوعات مورد بحث با حقوق برخي كـشورهاي اروپـايي و اسـالمي و در                 
بـه جهـت مطـرح نبـودن آن موضـوع در حقـوق ايـن                 (،صورت عدم امكان بررسي تطبيقي    

  .  پرداخته شوداتموضوعبررسي فقهي به ) كشورها
در تهيـه و تـدوين ايـن         عزيزانـي كـه      ي  همـه دانم از زحمات      مي خود ي  وظيفهدر پايان   

ي كـه در كنـار      ئ استاد ارجمند آقاي دكتر سيدحـسين صـفا        ويژه  به،  پژوهش مرا ياري نمودند   
بر اين كتاب   اي     نهاده و با بزرگواري ديباچه     منتخود  پژوه     دانش  بر شان هاي ارزنده راهنمايي

 صراف يئسيمار حسين   ت و دك  دكتر احمد ديلمي   انآقايبزرگوار   يدتااسنگارش فرمودند و نيز     
 خـود مـرا يـاري نمودنـد         ي  مـشفقانه و عالمانـه    هـاي      با راهنمايي  كاركه در مراحل مختلف     

از خداوند منان توفيقات بيـشتر و مـستمر ايـن عزيـزان را              . تشكر و قدرداني نمايم   صميمانه  
  .خواستارم

  

   1388تيرماه        

 منيره خدادادپور       

 



  كليات



  
  
  
  
  

  ��� اول 
   و پيشينه تاريخي بحثئلهمس طرح

   و اهميت آنمسئلهطرح : مبحث اول

يكي از ضمانت اجراهاي حقوق فـردي نقـش بـسيار مهمـي در              عنوان     به مسئوليت مدني 
بـدون  . كنـد   مـي   تنظيم روابط اجتماعي و اقتصادي مـردم ايفـا         استيفاي حقوق افراد و نتيجتاً    

.  ذهني پيـدا خواهـد كـرد       ي  جنبه فاًمفهوم عيني خود را از دست داده و صر        ،  حق» مسئوليت«
 عينـي و ملمـوس در       طـور   بـه را   زيرا يكي از اموري كه حق را از قوه به فعـل درآورده و آن              

دهد مقرراتي است كه تحت عنوان مسئوليت مـدني از آنهـا يـاد                اختيار صاحب حق قرار مي    
 أمنـش . سـت منظور از مسئوليت مدني تكليف به جبران خسارت وارده به اشخاص ا           . شود  مي

خير در اجراي آن باشـد و بـه         أشبه جرم و عدم اجراي قرارداد يا ت       ،  جرم،  تواند خطا   مي زيان
لحاظ همين قلمرو وسيع است كه امروزه مـسئوليت مـدني از مباحـث مهـم حقـوق مـدني                    

توان در قلمرو مسئوليت      مي كههايي    از حوزه . گردد  اهميت آن افزوده مي    روز  روزبهگرديده و   
آن نام برد بحث مربوط به مسئوليت مـدني در روابـط زوجـين و آثـار ناشـي از آن                     مدني از   

  . است
 كه آيا امكـان طـرح قواعـد مـسئوليت           آن است گردد    مي ي كه در اينجا مطرح    سؤالاولين  

  ؟  استپذير امكانمدني و الزام به جبران خسارت در روابط زوجين 
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از توافقي اسـت كـه بـين زوج و           زوجيت ناشي    ي  رابطهتشكيل زندگي مشترك و ايجاد      
گـردد و     مـي   زناشويي بين آنان برقرار    ي  رابطه اين قرارداد    موجب  بهگيرد و   زوجه صورت مي  

نمايـد كـه    مسائلي را در روابط طرفين ايجاد مـي        معموالً   انعقاد اين عقد و روابط ناشي از آن       
ن است به شكل    اين خسارت ممك  . گردد  مي گاه نيز موجب ورود خسارت به يكي از زوجين        

خسارت به هر شكل كه باشد با ورود خـسارت بحـث       . يا معنوي باشد    بدني ،خسارت مادي 
زيرا هـدف از مـسئوليت مـدني جبـران خـسارات وارده بـه               . آيد  مسئوليت مدني به ميان مي    

باشد و اين اشخاص در روابط ناشي از زوجيت يكي از زوجين خواهند بود كـه    اشخاص مي 
  . اعد مسئوليت مدني خسارت وارده به او جبران گردد قوموجب بهبايستي 

 كـه قواعـد مـسئوليت مـدني را در كـداميك از              آن است گردد    مي سؤال دومي كه مطرح   
به عبارت ديگر چه روابطي بين زوجـين ممكـن اسـت            ؟  توان اعمال نمود    مي روابط زوجين 

 توجه به گستردگي    رسد با  مي نظر  به؟  باعث ايجاد خسارت مادي يا معنوي طرف ديگر گردد        
گـردد از بـدو تحقـق        زوجيت و تعامالت بسياري كه بين زوجين برقرار مي         ي  رابطهو تداوم   

امكان تحقق چنـين خـساراتي وجـود        ) طالق يا فسخ   ( زوجيت تا مرحله انحالل آن     ي  رابطه
  . داشته باشد

 طرح اين بحث يعني بررسي مسئوليت مدني در روابط زوجين به شكل مستقل در حقوق              
هر چند در گوشه كنـار و در ميـان كتـب فقهـي و حقـوقي و                  . ما چندان سابقه نداشته است    

مقاالت مربوط به حقوق خانواده و مسئوليت مدني گاه اشاراتي بـه امكـان ايجـاد مـسئوليت                  
 عمـده بـه ايـن بحـث         طـور   بـه اما كمتر پيش آمده كه      . مدني در روابط زوجين گرديده است     

اين در حـالي اسـت كـه    . مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته باشد    پرداخته شده و زواياي آن      
انه امروزه بسيار شاهد خساراتي هستيم كه در اثر شكسته شدن احترام كانون خانواده و               تأسفم

راهروهـاي  . پا گذاشتن حقوق زوجين گريبانگير هر يك از زن و شـوهر گرديـده اسـت                زير
   اقامـه   هـا   هاي كـه روزانـه در ايـن دادگـا         ي خانواده و حجـم دعـاوي      ها  هپررفت و آمد دادگا   

  ما به جهـت قـبح      ي  جامعه اين در حالي است كه در        .باشدگردد گوياي چنين واقعيتي مي    مي
زوجين در جهت حفظ آبروي خود و امتناع از طرح دعـاوي             طرح شكايت و اهتمام بسياري    
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شـود تنهـا    آنها تحميل مي  يي كه در محيط خانواده بر       ها  آسيب در برابر فشارها و      ها  هدر دادگا 
  . گيرندراه سكوت و تحمل در پيش مي

دهد و هرگونه ناهنجاري و قـانون شـكني در           اوليه اجتماع را تشكيل مي     ي  هستهخانواده  
فـردي كـه در اجتمـاع كوچـك خـانواده بـه             . آن منجر به نقض قوانين جامعه خواهـد شـد         

تـر در   ت در عرصـه گـسترده     هنجارشكني و نقص حدود عادت نمايد هرگز نخواهـد توانـس          
ضـوابط  عـالوه      بـه  .سطح جامعه مجري قانون باشد و به قوانين جامعه به ديده احترام بنگـرد             

  باشـد و هـر گونـه       حاكم بر محيط خانواده جزئي از ضوابط و قوانين حـاكم بـر جامعـه مـي                
لقـي  احترامي به قـوانين جامعـه و ضـوابط حـاكم بـر آن ت      احترامي به اين حدود نوعي بي     بي

  . خواهد شد
گردد كه عنايت ويژه بـه كـانون خـانواده و درونـي كـردن                 مي بنابر آنچه گفته شد روشن    

گردد و در قالب قواعد و ضوابط حاكم بر خانواده            مي ي خانواده تلقي  ها  ارزشعنوان     به آنچه
 اساس و در جهت تـضمين       بر اين . سازد از اهميت وااليي برخوردار است       مي خود را نمودار  

 حقـوقي بتواننـد از ايـن        ي  جامعـه س آن   أترام به چنين ضوابطي الزم است جامعه و در ر         اح
ي قانوني الزم را به عمل آورنـد و ضـمانت اجراهـاي كـافي را بـه                  ها  حمايتكانون مقدس   

 احترام اين كانون تعيين و تدوين نمايد تا در كنار نقـش بازدارنـدگي               تأمينمنظور تضمين و    
واقعـي و   اي    متعرضـين نيـز بـه گونـه       ،  د و ضوابط حاكم بر خـانواده      افراد از تعرض به قواع    

پروايانـه و بـدون       بـي  مشهود به مكافات و مسئوليت ناشي از عمل خود دچار گردند تا ديگر            
 ايـن ديـدگاه     ي  پايهبر  .  مسئوليتي به شكستن احترام اين كانون اقدام ننمايد        گونه  هيچترس از   

قـانون مـدني تـدوين و تـصويب          انواده و كتاب دوم   است كه قوانيني چون قانون حمايت خ      
  .  و در ساير قوانين نيز موادي به اين امر اختصاص پيدا كرده استهگرديد

يي كه بـا    ها  حمايتالبته با وجود تمام اقداماتي كه در اين راه انجام شده و با لحاظ كردن                
 كـافي نبـوده و      ها  شتالرسد   مي نظر  بههدف حمايت از كانون خانواده صورت گرفته باز هم          

 كـه   ايـن گردد مضافاً بر    همچنان احساس مي  پذير    نياز به اقدامات حمايتي از اين كانون آسيب       
  انـد و قابـل اجـرا       برخي از قوانين تصويب شده در اين زمينـه امـروزه ديگـر نـسخ گرديـده                
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. باشـد   مي ادهي خانو ها  ه در دادگا  ها  هپروندآور    آمارهاي سرسام  شاهد اين قضيه نيز   . باشندنمي
 تمـام فـشارهاي روحـي و        رغـم   علـي كـه   هايي    اين در حالي است كه هنوز بسيارند خانواده       
 گردد وضـررهايي كـه از ايـن راه بـر آنـان وارد             جسمي كه در اين محيط بر آنان تحميل مي        

گردد براي حفظ آبروي خود و خانواده هيچگاه راضي به طـرح ايـن دعـاوي در دادگـاه                    مي
ضمانت اجراي كيفري   . اند   خود را قرباني تعرضات به ساحت خانواده گردانيده        واند    نگرديده

است اما كافي نيست و جبـران تمـامي خـسارات وارده از             ساز    در اين زمينه نيز اگر چه چاره      
سقوط حق   يا   طالق زن از سوي دادگاه     يا   اجبار مرد به انفاق   . باشد   نمي پذير  امكاناين طريق   

آيا زني كـه    . گشاست اما هميشه مفيد نخواهد بود       در بسياري موارد راه     زن نيز اگر چه    ي  نفقه
با مشقت زياد و گذشتن از بسياري از حقوق زوجيت خود سرانجام توانسته خـود را مطلقـه                  
. نمايد پس از طالق خواهد توانست به حقي كه از حيات و زندگي مطلوب داشته دست يابد                

اي هست كه او پس از طالق به گردابي بـسيار            گونه ي جامعه از چنين فردي به     ها  حمايتآيا  
 معـاش خـويش و      تـأمين نيفتد و بـراي      ،تر از آنچه پيش از طالق در آن گرفتار بود          خطرناك

آيا فرهنگ حاكم بر جامعه آنقدر رشد كـرده         . خود را به هر سو نكشاند     اش    فرزندان احتمالي 
م به انزوا از جامعه يا به سرنوشـتي بـدتر            رفتار نكند كه او را سرانجا      گونه  آنكه با چنين زني     

  . از آنچه خود را از آن رهانيده گرفتار سازد
 و قداست كانون خـانواده      شأنآيا ضمانت اجراهايي كه تاكنون اعمال شده است توانسته          

را تا حد مقبول حفظ و حراست نمايد آيا ما بايد از همان ابتداي اختالف زناشـويي و مـورد                    
ي هـا   راهن كيان خانواده به دنبال آخرين چاره يعني طـالق بـرويم يـا آنكـه                 تهديد قرار گرفت  

 برسد و در عين حـال       نظر  بهتر  گشا  تواند در بسياري موارد بسيار راه     ديگري نيز هست كه مي    
كيـان خـانواده را حفـظ نمايـد و زنـان و حتـي مـردان را گرفتـار                    ،  اختالف و رفـع مـشكل     

ارائه شود  حلي    البته منظور آن نيست كه راه     . ق ننمايد ي طالق و دوران پس از طال      ها  دشواري
، است بلكه هـدف   ناپذير     كه جايگزين طالق گردد زيرا وقوع طالق در بسياري موارد اجتناب          

است كه هنگام وقوع اختالف و حتي در صـورت وقـوع طـالق هـم بتوانـد                  حلي     راه ي  ارائه
 را در البـالي قـوانين       حل  راهتوانيم اين   ينگاه كنيم م  تر    اگر كمي عميق  .  باشد مؤثرو  ساز    كار
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ديگر حقوق نيـز اعمـال شـده و قلمـرو آن            هاي    قوانيني كه در حوزه   . خودمان جستجو كنيم  
قوانيني كه به خوبي توانسته در عين حفظ وضعيت موجـود و            . گرددميتر     گسترده روز  روزبه

.  از عمل متخلفانه بپـردازد     جلوگيري از انحالل قرارداد به جبران خسارت وارده و زيان ناشي          
 جبران خسارت وارده به افـراد     ،  اين قوانين مربوط به مسئوليت مدني هستند كه هدف از آنها          

ين قانوني كه در اين زمينه به تصويب رسيده قانون مسئوليت مـدني مـصوب               تر  مهم. باشد مي
ي   يا در نتيجه  اً   عمد هر كس بدون مجوز قانوني    «:  اين قانون آمده   1 ي  مادهباشد در     مي 1339

احتياطي به جان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر               بي
وارد نمايد كه موجـب ضـرر مـادي يـا           اي     قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه      موجب  بهكه  

  . »باشد معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي
 مطلـق سـخن گفتـه و        طـور   بـه ين قانون از الزام فرد به جبران خسارت         روشن است كه ا   

لطمه به هر حقي كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده را موجب ايجاد مسئوليت بـه                  
  . جبران خسارت ناشي از آن عمل دانسته است

فاوتي باشد بنابراين ت    مي از آنجا كه رسالت مسئوليت مدني جبران خسارت وارده به افراد          
. وارد گرديـده باشـد    اي    ندارد كه ضرر يا خسارت وارده از چه نوع باشد و در اثر چه رابطـه               

زيان يكي از طرفين قرارداد تجاري باشد يا فـردي در           كننده    همين طور اهميتي ندارد كه وارد     
قراردادي ملزم به جبران خسارت گرديده يا آنكه يكي از زوجين باشـد كـه                غير اثر مسئوليت 

عمل كرده كه موجب ورود ضرر اعم از مادي يا معنوي به طـرف ديگـر گرديـده                  اي    ونهبه گ 
رسد طرح قواعد مـسئوليت مـدني در روابـط زوجـين و نـسبت بـه                   مي نظر  بهبنابراين  . است

  . خسارتي كه از اين روابط يا در پي آن حاصل شده وجود داشته باشد
اي كـه ايـن زيـان وارد         هر رابطـه   بموج  بهدر هر صورت واردكننده زيان هر كه باشد و          

 مسئوليت  ي  وظيفه كه زيان و خسارتي وارد گرديده است و اينك           آن است گرديده باشد مهم    
اي پس در نهايت بايد به گونـه      . مدني است كه به هر شكل كه امكان دارد آن را جبران سازد            

توانـد  ده سـازد مـي  زيان وارده جبران شده باشد و هر شكلي از جبران كه اين هدف را برآور  
جبـران خـسارت بـه شـكل         معمـوالً    هـر چنـد   . براي جبران زيان محسوب گـردد     اي    طريقه
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براي جبران خـسارتي كـه بـر        تري    گيرد اما گاه طرق مناسب      مي پرداخت مبلغي پول صورت   
به جبـران خـسارت وارده و تـا         ،  تواند بهتر از پرداخت پول      مي فرد وارد شده وجود دارد كه     

از جمله اين طـرق اقـدام بـه درج حكـم در             . يل فشار ناشي از آن اقدام نمايد      حد ممكن تقل  
  . باشد  ميجرايد يا الزام به عذرخواهي

دادگاه ميـزان و طريقـه و كيفيـت جبـران آن را بـا               «: دارد  مي  اين قانون نيز مقرر    3 ي  ماده
توانـد    مـي   دادگاه كه  اينبنابراين در عين    » ...توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد        

 را با لحاظ اوضاع و احـوال قـضيه انجـام            كار اينطريقه و كيفيت جبران را تعيين نمايد بايد         
برخوردار است؛ به   اي    بايد توجه داشت كه اين امر در روابط زوجين از حساسيت ويژه           . دهد

 بـه   باشد كه دادگاه با عنايـت       مي جهت نوع خاص رابطه اوضاع و احوال خاصي بر آن حاكم          
  .  مناسب جبران خسارت را تعيين نمايدي طريقهتواند   ميآن اوضاع و احوال

آيـا صـرفاً در     ؟   زوجين چيست  ي  رابطه كه مبناي طرح مسئوليت در       آن است سؤال ديگر   
اين رابطه بايد تقصير اثبات شود يا درمواردي امكان ايجاد مسئوليت مدني صـرفاً بـه جهـت                  

 قـانون   1 ي  مـاده بـا توجـه بـه       ؟  ز زوجـين وجـود دارد     منسوب شدن ضرر وارده بـه يكـي ا        
رسـد در روابـط زوجـين         مي نظر  بهمسئوليت مدني كه تقصير را شرط مسئوليت دانسته است          

نيز درعمده موارد براي تحقق مسئوليت بايد تقصير يكي از زوجين اثبات شود البته ايـن بـه                  
ن تقصير در اين رابطه وجود      آن معنا نيست كه امكان طرح مسئوليت محض يا مسئوليت بدو          

توان قائل به مـسئوليت محـض         مي معاشرت يكي از زوجين     سوء ندارد بلكه در مواردي نظير    
يا عـدم ابـتال      و ابتال    نوع بحث در اين مسير كوشيده شده با توجه به         . يا بدون تقصير گرديد   

همـت  . شـود به حقوق اين كشورها نيـز پرداختـه         ،  بودن آن در كشورهاي اسالمي و اروپايي      
ين مصاديق تحقق خسارت در رابط زوجين را مطـرح نمـوده و             تر  مهمنويسنده برآن بوده كه     

امكان جبـران خـسارت وارده و قلمـرو و راهكارهـاي آنـرا بيـان نمايـد توجـه بـه حقـوق                        
هاي تعالي بيشتر حقوق كشورمان     سايركشورها نيز با اين هدف و با قصد فراهم نمودن زمينه          

  .  بوده استان حقوق زنخصوصاً در حوزه
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  مفاهيم و تعاريف: مبحث دوم

  مسئوليت مدني : گفتار اول

 در اصطالح حقوقي داراي دو معني عام و خاص است مسئوليت مـدني              1مسئوليت مدني 
تا است  داده    شخص قرار  ي  عهدهدر معناي عام عبارت از هر گونه تعهدي است كه قانون بر             

ناشـي   يا    ناشي از نقض عمل حقوقي باشد      كه  ايند اعم از    زيان وارده به ديگري را جبران كن      
 و  2»مسئوليت مـدني قـراردادي    « اساس مسئوليت مدني به دو شاخه        بر اين  .از واقعه حقوقي  

  . شود  تقسيم مي3»مسئوليت مدني غيرقراردادي«
كـاربرد  . گيـرد   اما مسئوليت مدني به معناي خاص تنها مسئوليت غيرقراردادي را دربرمـي           

معـادل معنـاي خـاص      . يت مدني در اين معني بيشتر در حقوق سـوئيس رايـج اسـت             مسئول
  . باشد  مي4»حقوق خطاها«يا » حقوق خطا«مسئوليت مدني در حقوق كامن ال 

  . شود  ميياد» ضمان قهري«در حقوق اسالم از مسئوليت مدني در اين معنا با تعبير 
ليت قـراردادي اسـت و هـم        ليكن مسئوليت مدني در معناي عام خود هـم شـامل مـسئو            

زيرا تجاوز به حقـوق ديگـران در چـارچوب حقـوق            ) ضمان قهري  (مسئوليت غيرقراردادي 
 اشـخاص   ي  عهـده تخلـف از آنچـه قـانون بر       : ممكن است از دو طريق صورت پذيرد      ،  مدني

مـسئوليت مـدني قـراردادي      . گذاشته است و اخالل در تعهدي كـه ناشـي از قـرارداد اسـت              
 اشاره شد ناشي از عدم اجـراي قـرارداد اسـت و مـسئوليت غيرقـراردادي                  كه قبالً  طور  همان

  . برخاسته از تقصير در روابط اجتماعي
متعهد مكلف است به تعهد قراردادي خـويش عمـل نمايـد واال در              ،  با انعقاد يك قرارداد   

يگر با انعقاد عقد نكاح وظايف زن و شوهر در برابـر يكـد            . برابر متعهد له مسئول خواهد بود     
گردد و زوجه مكلف به تمكـين در          مي زوج متعهد به پرداخت نفقه به زوجه      . گردد  برقرار مي 

                                                      
1. Civil liability (Responsabilite civil) 
2. Responsabilité contractuelle 
3. Responsabilité delictuelle 
4. Law of tarts = Torts law = Tortious liability 
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باشد و هر يك از آن دو كه در اجراي تعهد خود كوتاهي نمايد در برابر متعهد                   برابر زوج مي  
ت كه التـزام    شبايد توجه دا  . له مسئول خواهد بود و پيامد آن ايجاد مسئوليتي قراردادي است          

دنباله يا بدل متعهد له اصلي قرار داد نيست بلكه ضـمان ثـانوي   ،  جبران خسارت متعهد له   به  
يد و انتساب آن به قرارداد بدين اعتبـار اسـت كـه             آ  وجود مي  هاست كه در اثر تقصير متعهد ب      

اما همواره تعهدها ناشي از نقص      . مبناي تقصير او تخلف از تعهد قراردادي با متعهد له است          
مثـال  عنـوان     به. نظم عمومي هستند   يا   يستند بلكه گاهي ناشي از قانون اخالق حسنه       قرارداد ن 

جان و مال و حقوق و مسكن و شغل اشـخاص از تعـرض              ،  به موجب قانون اساسي حيثيت    
مصون است حال اگر زوج به طريقي به حقوق قانوني زوجه تعرض نمايد به دليل تخلف از                 

د ولـي نـوع مـسئوليت در اينجـا مـسئوليت            حكم قانون مـسئول عمـل خـويش خواهـد بـو           
  . باشد غيرقراردادي مي

مـسئوليتي عينـي اسـت يعنـي الزم         ،  ذكر اين نكته نيز الزم است كه مسئوليت قـراردادي         
تقـصير  ، خـود ، نقـض قـرارداد  . نيست متعهد تقصير متعهد له را در نقض قرارداد ثابت نمايد      

رآيد مگر آنكه نقض قرارداد به سـببي         پرداخت خسارت ب   ي  عهدهاست و مرتكب آن بايد از       
نسبت داده شود اما مسئوليت غيرقراردادي غالباً هنگامي ايجـاد          ) مثل فورس ماژور   (خارجي

  .  متضرر استي عهدهشود كه تقصيري رخ داده باشد و اثبات اين تقصير بر  مي
قـرارداد  . شـد  قرارداد مورد اسناد بايد قـراردادي معتبـر با         ،عالوه در مسئوليت قراردادي    به
شود و لذا مسئوليت ناشي از تقصيرهاي ارتكـابي قبـل از بطـالن         كان لم يكن تلقي مي    ،  باطل

شـود    شود زيرا مسئوليت قراردادي جايي مطرح مي        قرارداد مسئوليت قراردادي محسوب نمي    
كنـد تـا      لـذا حـق پيـدا مـي       ،  تواند به موضوع تعهد طرف قرارداد دست يابـد          كه طلبكار نمي  

از ،  اما در صورت بطالن قـرارداد     . اشي از عدم اجراي قرارداد را از وي مطالبه كند         خسارت ن 
شود كـه بـين طـرفين قـراردادي           مي كند چنين فرض    مي آنجا كه اثر بطالن به گذشته سرايت      

  . وجود نداشته است لذا مسئوليت مقصر در اين فرض مسئوليت غيرقراردادي خواهد بود
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 بين طرفين قراردادي وجود ندارد يا خسارتي كـه وارد           اصالًدر مسئوليت غيرقراردادي يا     
 شده به تعهد قراردادي طرفين ارتباط ندارد شخصي به عمد يا به خطا به ديگـري زيـان وارد         

  . لذا مسئول جبران زياني است كه وارد نموده است، كند مي

  ضمان قهري : گفتار دوم

ضـمان را از جهتـي      . تزم شدن است  پذيرفتن و مل  ،  ضمان در لغت به معناي كفالت كردن      
مقصود از ضمان عقدي ضمان ناشي از قرارداد اسـت كـه            . كنند  مي به عقدي و قهري تقسيم    

از   شـود بلكـه        متعلق عقد واقع نمـي     اين نوع از ضمان خود دو حالت دارد يا ضمان مستقيماً          
 كـه  ايـن  يـا  شود  مي ضمان معاوضي ناميدهباشد كه اصطالحاً   مي لوازم عقود معاوضي صحيح   

 متعلق عقد واقع گرديده و مقصود اصلي از عقد ضمان است كه بـه آن عقـد                  ضمان مستقيماً 
  . شود ضمان گفته مي

باشد عبارت است از مسئوليت انجـام كـاري يـا             مي موضوع بحث ما   اما ضمان قهري كه   
كـم   قهـري و بـه ح      طور  بهجبران ضرري كه بدون وجود هر گونه قرارداد و عقدي بين افراد             

گردد كـه قـراردادي بـين         شود بنابراين ضمان قهري آنگاه مطرح مي        مي شرع و قانون حاصل   
طرفين وجود نداشته باشد يا مسئوليت ناشي از قرارداد موجود بين طـرفين نباشـد و مبنـايي                  

  . غير از قرارداد داشته باشد
مان ضـ . گردنـد   از موجبات ضمان قهري محسوب مـي       ضمان يد و غرور   ،  تسبيب،  اتالف

گيرد و گاه از آن تعبير بـه مـسئوليت            مي قهري در اين معنا در مقابل مسئوليت قراردادي قرار        
  . شود قهري مي

ضمان قهري دانـسته     ب و استيفا را موجب    صغ،   قانون مدني اتالف و تسبيب     307 ي  ماده
جبات باشد كه در كنار مو      مي  در اين ماده ضمان قهري در معناي عام        گذار  قانونمنظور  . است

گيرد هر چند كه در       مي مذكور در ماده عوامل ديگري مانند غرور و تعدي و تفريط را نيز فرا             
 طـور   بهالبته ضمان قهري معناي محدودتري نيز دارد كه         .  به آن اشاره نشده است     307 ي  ماده

توان از آن بـه ضـمان قهـري در معنـاي خـاص                مي گردد و   مي خاص شامل اتالف و تسبيب    
  . تعبير كرد
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بنابراين ضمان قهري در معناي عام عالوه بر آنكه در برگيرنده موجبات مربوط به ضمان               
گـردد كـه در جـاي         مي قهري در معناي خاص است شامل عناويني چون غصب و استيفا نيز           

فرض بحث ما هم آنجا كه سخن از ضمان         . خود به بحث در مورد هر يك خواهيم پرداخت        
، ضـمان يـد   ،  باشد كه شـامل اتـالف       ناي عام ضمان قهري مي    آيد منظور مع    قهري به ميان مي   

 اساس هرگاه در روابط زوجين      بر اين . گردد   استيفا مي  غصب و نهايتاً  ،  تعدي و تفريط  ،  غرور
خسارتي ايجاد گردد اما خسارت ناشي از نقض قرارداد نكاح في ما بـين زوجـين نباشـد بـا                    

زيان را به جبران خسارت طرف      كننده     وارد توان الزام    مي الذكر  فوقاثبات هر يك از موجبات      
هم به جهت خاص بودن نوع روابـط حـاكم بـر آن و هـم بـه                  ،  عقد نكاح . ديگر مطالبه نمود  

نمايند كـه گـاه       جهت دوام نسبي اين پيوند مسائل متعدد و مختلفي را بين زوجين مطرح مي             
گـردد و     مـي  فين وارد در اثر تجاوز از حدود حاكم بر اين رابطه خساراتي به هر يـك از طـر                

  . نمايد موجبات مسئوليت طرف ديگر را فراهم مي
 رسد كه در جهت حفظ قداست اين كانون مقدس و هم به جهـت               مي  ضروري نظر  بهلذا  

هاي    حوزه  از عنوان يكي  همسئوليت مدني در روابط زوجين ب     ،  حمايت از طرف خسارت ديده    
  . مهم مسئوليت مدني مورد توجه جدي قرار گيرد

 كـه اشـاره شـد مـسئوليت مـدني در معنـاي عـام بـه دو شـاخه قـراردادي و                طور  همان 
. گـردد   مـي  در معنـاي خـاص شـامل مـسئوليت غيرقـراردادي          . گردد  مي غيرقراردادي تقسيم 

گيرد كه ناشي از تخلف از قـرارداد          مسئوليت قراردادي در روابط زوجين مواردي را در برمي        
 مرد قرار   ي  عهده عقد نكاح بر     موجب  به زوجه   ي  نفقهداخت  مثال پر عنوان     به باشد  مي ازدواج

 گرفته و هر گونه امتناع بدون جهت از پرداخت آن موجـب مـسئوليت زوج در قبـال زوجـه             
تخلف از قرارداد ازدواج و شروط ضمن آن و ايجاد مسئوليت قراردادي نسبت بـه               . گردد مي
مربوط به روابط زوجين بـه تفـصيل        شود كه در كتب و مقاالت         مي شامل مواردي  معموالً   آن

در روابـط   ) غيرقراردادي (اما در طرف مقابل مسئوليت قهري     . مورد بررسي قرار گرفته است    
زوجين مطرح است كه اگر چه جاي بحث در آن بسيار است اما تاكنون كمتر به آن پرداختـه         
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 حدود رياسـت    توان به مسئوليت ناشي از تجاوز از        مي شده است از مصاديق چنين مسئوليتي     
  .  نامزدي اشاره نمودزدن برهميا مسئوليت ناشي از 

با توجه به گستردگي مسائل مربوط به اين حوزه و در عين حال ضرورت و نيازي كه به                  
بررسي دقيق و موشكافانه در اين خصوص و برقراري ضمانت اجراهاي مناسب در هر مورد               

  خـصوص مـسئوليت غيرقـراردادي      شد مصمم گرديدم كه به تحقيق پژوهش در         مي احساس
در روابط زوجين بپردازم خصوصاً آنكه مقصود از مـسئوليت مـدني هـم در معنـاي                 ) قهري(

  . باشد مي) قهري (خاص آن مسئوليت غيرقراردادي
الزم اسـت   ،  قبل از پرداختن به موارد مسئوليت مـدني غيرقـراردادي در روابـط زوجـين              

پيش فرضهاي بحث مورد اشاره قرار گيـرد        عنوان    به  مختصر ابعاد كلي مسئوليت مدني     طور  به
 ي  ارائـه . ان اختالف نظرهايي وجـود دارد     دان  حقوق آنكه نسبت به اين مقدمات بين        خصوصاً

. ي مـا را در مباحـث بعـدي روشـن خواهـد كـرد              هـا   همباني ديدگا ،  كلياتي در اين خصوص   



  
  
  
  
  

  ��� دوم 
  اركان مسئوليت مدني

  : ر همه حال وجود سه ركن ضروري استبراي تحقق مسئوليت مدني د
ي رخ داده باشد و در ادامه ضرري نيز واقع شده باشـد و سـرانجام   بار زياناول آنكه فعل  

  .  سببيت وجود داشته باشدي رابطهميان اين دو 

  وقوع ضرر: مبحث اول

  انواع ضرر: گفتار اول

سـخني از جبـران     هنگامي كه ضرري واقع نشده      تا  . ت مدني بر ضرر است    ياساس مسئول 
مراد از ضرر   . هدف از قواعد مسئوليت مدني جبران ضرر است       . شودخسارت نيز مطرح نمي   

  . شماردمتعارف و غيرمشروع را از اركان مسئوليت مي نا ضررهاي،حقوق. هم ضرر نارواست
 كلي هر جا نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعـت مـسلمي از دسـت بـرود يـا بـه          طور  به

  . شود ضرري به بار آمده است  ميگفتهيد  آيت و عواطف شخص لطمه واردسالمت و حيث
يكي از اركان مسئوليت مدني سخني به ميـان         عنوان     به قانون مدني صراحتاً از وجود ضرر     

رسد دليل آن بداهت اين امر باشد زيـرا آنكـه زيـاني متحمـل نـشده                   مي نظر  به .نياورده است 
  مـصوب   قانون آيين دادرسي مدني    520 ي  ماده اين حال    با. كند  حقي برطرف مقابل پيدا نمي    

 ي  مطالبهدر خصوص   «  اين ماده  موجب  به. كند  مي  به اين ركن از مسئوليت مدني اشاره       1379
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.. .خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كـه زيـان وارده بالواسـطه ناشـي از                ،  خسارت وارده 
 ضرورت وجود ضرر را بيـان       1339ي   قانون مسئوليت مدن   2 و 1و همچنين مواد    » بوده است 

  . اند نويسندگان ضرر را به دو گروه متمايز مادي و معنوي تقسيم كرده. دارد مي
ايـن  ،  در واقـع  . آيد  زياني است كه به اموال و دارايي شخص وارد مي         : 1 ضرر مادي  -الف

  از78 قـانون آيـين دادرسـي كيفـري مـصوب      9 ي ماده. ضرر قابل تقويم به پول است ،  ضرر
ضـرر و زيـان قابـل مطالبـه بـه           . آورد  ضرر و زيان مادي قابل مطالبه چنين سخن به ميان مي          

  : باشد شرح زير مي
  .  ارتكاب جرم حاصل شده استي نتيجهضرر و زيان مادي كه در   ـ1
مـدعي خـصوصي از آن      ،  منافعي كه ممكن الحصول بـوده و در اثـر ارتكـاب جـرم               ـ2

  . محروم و متضرر شده است
 آيـين دادرسـي     9 ي  مـاده  موجـب   بهگردد كه     مي نفع نيز نوعي ضرر مادي محسوب     ال عدم

  . باشد كيفري در صورت اثبات قابل وصول مي
 خسارات ناشي از عـدم النفـع را         1379 قانون آيين دادرسي مدني      515 ي  ماده 2 ي  تبصره

دني آمده اسـت     قانون مسئوليت م   1 ي  مادهبا اين حال اصل كلي كه در        . داند  قابل مطالبه نمي  
  . سازد  ميجبران تمامي ضررها را ممكن

آيـد ضـرر معنـوي        مـي  كه به يك حق غيرمالي شخص وارد      اي    لطمه: 2 ضرر معنوي  -ب
از جمله آسيب رساندن به حقوق      . تواند صورمختلفي داشته باشد    شود اين ضرر مي     مي ناميده

و آسيب به ، با اتومبيلتالم و رنج روحي ناشي از تصادف      ،  شخصيت در صورت تحقق افتراء    
قـانون آيـين    .  اسـت  ديده  زيانحتي درد جسمي فردي كه از يك حادثه          يا   احساسات عاطفي 

بـه ضـرر و زيـان       اي     خود در ميان ضررهاي قابل مطالبـه اشـاره         9 ي  مادهدادرسي كيفري در    
 باشد كـه بـر      مي  الضرر ي  قاعده اين امر بر خالف عدالت و        حالي كه در  ،  معنوي نكرده است  

با اين حال لزوم جبران خسارت معنوي از مواد قانون          . جبران تمام خسارات وارده تكيه دارد     

                                                      
1. Préjudice matériel 
2. Préjudice moral 
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 اين قانون به ضرر مـادي و معنـوي          10،  9،  8،  2،  1شود در مواد      مي مسئوليت مدني استنباط  
ـ   حقـوق برخـي   . در كنار همديگريا اختصاصاً به ضـررمعنوي پرداختـه اسـت           ان معتقدنـد   دان

اما بايد توجـه كـرد كـه هـدف از           . توان با پول جبران كرد      عنوي را نمي  ضررهاي عاطفي و م   
 امكـان داده    ديـده   زيان كه به    آن است باشد بلكه هدف      نمي مسئوليت مدني زائل نمودن ضرر    

 آوردن عين شي مقدور نيست الاقل بتواند معادل آنچه مـورد خـسارت              دست  بهشود كه اگر    
عـالوه     بـه  . موجبات رضايت خاطر او فراهم گـردد        آورد يا آنكه به نحوي     دست  بهواقع شده   

خسارت نيست هـدف مـسئوليت مـدني جبـران            آثار ي  همهجبران خسارت به معني زدودن      
  . خسارت است نه زدودن آن

 عملي جبران خسارت است     حل  راهترين    متداول،  در عين حال اگر چه پرداخت وجه نقد       
عنوان   به.  كرد بيني  پيشرا  تري    مناسبهاي    لح  راهتوان در مورد جبران ضرر و زيان          مي معهذا

 معاشـرت زوج يـا زوجـه باشـد       سوء مثال در روابط خانوادگي در صورتي كه علت خسارت        
زيان را تا مدت معيني از رفت و آمـد بـه منـزل              كننده    وارد،  جبران خسارت عنوان     به توان مي

  . ن محدود ساختمشترك محروم نمود يا ديدار او با اعضاي خانواده را تا حد ممك
خـواه ضـرر مـادي باشـد يـا           (برآورد ميـزان خـسارت    ،  جبران خسارت ي  ها  دشوارياز  
  .  جبران و ارزيابي آن به پول استي طريقه ،)معنوي

  . دهد تا اين ارزيابي را آسان سازد  ميقانون در اين زمينه گاه ضوابطي ارائه

  شرايط ضرر قابل مطالبه: گفتار دوم

  :  مطالبه باشد بايد داراي شرايط مشروحه زير باشدبراي آنكه ضرر قابل
   مسلم بودن ـالف

در صورتي كـه وقـوع      .  خسارت شود  ي  مطالبهتواند موجب     مي فقط ضرر قطعي و مسلم    
 خـسارت   ي  مطالبـه ضرر مسلم نباشد و تنها احتمال بروز خطـر رود امكـان اقامـه دعـوي و                  

 شرط اشـاره ننمـوده اسـت امـا ايـن امـر              قانون مسئوليت مدني صراحتاً به اين     . وجود ندارد 
  : دارد  اين قانون مقرر مي2 ي ماده. آيد  ضمني از مواد اين قانون برميطور به
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 شـده   ديـده   زيـان زيان موجب خسارت مادي يا معنـوي        كننده    در صورتي كه عمل وارد    «
  .»دنماي باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي

شود در اين ماده ثبـوت ورود زيـان و تحقـق خـسارت را نـزد                    كه مالحظه مي   طور  همان
  . دادگاه الزم دانسته كه اشاره به مسلم بودن ضرر دارد

با اين حال ضرري كه احتمال وارد آمدن آن زياد است نيز ضرر قابـل جبـران محـسوب                   
 باشـد در زمـره      بينـي پـس خـسارتي كـه وقـوع آن بـه موجـب عـرف قابـل پـيش                  . شودمي

هاي احتمالي   گردد و نبايد آنرا جزء خسارت       هاي ناشي از حادثه كنوني محسوب مي       خسارت
  . دانست
 برخي كشورها از دست دادن شانس دستيابي به منفعـت را قطـع نظـر از جـدي                   عالوه  به

 جبـران خـسارت وارده را       ي  مطالبـه و  اند    ضرر دانسته ،  بودن احتمال وقوع يا عدم جديت آن      
كردند ابهام در ميزان خسارت وارده است اما          مي اشكالي كه در اينجا مطرح    . اند  كن دانسته مم

باشد زيرا در خسارت معنوي نيز ايـن اشـكال مـانع از صـدور                 نمي اين اشكال چندان جدي   
  . باشد حكم به جبران اين خسارت نمي

مصالح خانواده نـدارد    كه منافاتي با    اي     اساس اگر زوج مانع از اشتغال زن به حرفه         بر اين 
 آوردن منـافع مـالي و ارتقـا در آن           دست  بهكه احتمال   اي     خسارت براي زوجه   ي  مطالبهشود  

با اين حال بايد بين جدي بودن احتمال اشـتغال و         . باشد   مي پذير  امكانحرفه را از دست داده      
مـستحق   آوردن منافع و عدم جديت آن تفكيك قائل شد و تنها در صورتي زوجه را                 دست  به

 خسارت دانست كه احتمال جدي اشتغال او به آن حرفه وكسب منافع وجود داشته               ي  مطالبه
به عبارت ديگر درجه احتمال دستيابي به نفع بايد به حدي برسـد كـه در ديـد عـرف                    . باشد

  . 1مقتضي ايجاد منفعت باشد
   مستقيم بودن ـب

و تحقق ضـرر عامـل ديگـري         بار  زيان كه بين فعل     آن است منظور از مستقيم بودن ضرر      
 بـوده   بـار   زيـان كه بتوان گفت ضرر وارده ناشي از همان فعل          اي    وجود نداشته باشد به گونه    

                                                      
  .278ص ، 1 ج )1382، چاپ سوم، دانشگاه تهران: تهران(، هاي خارج از قرارداد الزام، ناصر كاتوزيان. 1



 37

 آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري لزوم مستقيم بودن ضرر را بدين عبارت              4 ي  ماده. است
ه در اثـر    ي مـستقيم كـ    هـا   زيـان  و جبران    تأمينجبران خسارت مالي عبارت است از       «آورده  

حوادث مشمول بيمه به اموال و اشيا تحت مالكيت يا تـصرف قـانوني اشـخاص ثالـث وارد                   
  .»شود مي

ي مستقيمي كه ناشي از حوادث مـشمول بيمـه بـوده اسـت را قابـل                 ها  زياناين ماده تنها    
  . داند جبران مي

البته منظور از ضرر مستقيم آن نيـست كـه هـيچ عامـل ديگـري در ورود ضـرر دخالـت                    
 سـببيت عرفـي احـراز       ي  رابطـه  و زيان وارده     بار  زيانداشته باشد بلكه كافي است بين فعل        ن

. شود هر چند كه در فاصله بيان فعل و ضرر عوامل ديگري نيز زمينه اضـرار را فـراهم كنـد                    
 در اجتماع سـبب و مباشـر هميـشه          كه  اينقانون مدني نيز به اين حقيقت توجه داشته زيرا با           

  را مسئول  ) علت دورتر  (مسبب،  در فرضي كه سبب قويتراست    ،  ن سبب است  مباشر نزديكتري 
  . 1شماردمي

 ناشـي از    در روابط زوجين نيز در صورتي كه خسارت وارده به زوج يا زوجـه مـستقيماً               
 جبران آن خسارت را نمود واال       ي  مطالبهتوان به استناد آن       مي عمل يا اقدام طرف ديگر باشد     

 سببيت عرفي بين فعل زوج يا زوجه و زيان روحـي يـا مـادي                ي  بطهرااگر عواملي از خارج     
  . توان قائل به مسئوليت زوج يا زوجه گرديد  نميبزندهم   بهوارده را

  فقدان جبران قبلي ـ ج

 وارد شده است تا حد امكـان        ديده  زيان كه زياني را كه به       آن است هدف مسئوليت مدني    
 مسئوليت مدني مطرح نخواهـد شـد زيـرا          مسئلهگر  با جبران خسارت از او دي     . جبران نمايد 

 مجـدد آن وجـود      ي  مطالبـه ضرر جبران شـده و امكـان        . ديگر ضرري وجود نخواهد داشت    
تواند دو يا چند وسيله جبران ضرر را با هم جمـع كنـد                نمي ديده  زيان نكته ديگر آنكه     .ندارد

ارتي باشـد جبـران      تضامني مـسئول جبـران خـس       طور  بهبنابراين در موردي كه چند شخص       
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 مجدد خسارت   ي  مطالبه حق   ديده  زيانكند و     ديگران را بري مي   ،  خسارت توسط يكي از آنان    
  . از سايرين نخواهد داشت

  بيني بودن قابل پيش ـد

 بتواند احتمـال وقـوع ضـرر ناشـي از         بار  زيان كه فاعل عمل     آن است منظور از اين شرط     
موجـد مـسئوليت    ،  بينـي طـرفين   ور از انتظار و پيش    ي د ها  زيان. بيني نمايد فعل خود را پيش   

بيني ضرر از شرايط ايجاد مسئوليت مـدني اسـت و           بنابراين امكان پيش  . باشدفاعل زيان نمي  
ي هـا   مـسئوليت باشـد كـه هـم در        هاي ضروري صدور حكم به جبران خسارت مي       از مقدمه 

  . باشدت ميي قهري از شرايط تحقق اين مسئوليها مسئوليتقراردادي و هم در 
 ضرر در صورتي شرط است كه تقصير مبنـاي          بيني  پيشاين نكته را بايد افزود كه قابليت        

 ضـرر هـيچ     بيني  پيشامكان  ،  ي محض و مبتني بر ايجاد خطر      ها  مسئوليتدر  . مسئوليت باشد 
 فاعـل زيـان حتـي در فـرض عـدم            ها  مسئوليت زيرا در اين     1.نقشي در لزوم جبران آن ندارد     

 ضـرر   بينـي   پيشباشد و امكان يا عدم امكان         مي  صرف تحقق زيان مسئول جبران     تقصير و به  
  . اثري در تحقق ضمان نخواهد داشت

 متعارف و از ديدگاه عـرف دور از         طور  بهبيني نشده خواهد بود كه      ضرر در صورتي پيش   
 آگـاه در    بيني انسان متعارف و    باشد و معيار و تميز ضرر قابل پيش        بيني  پيشقابل   غير انتظار و 

تلقي فاعل زيان در اين ميان واجد اهميت چنـداني نخواهـد            . باشداي مي شرايط چنين حادثه  
به عبارت ديگر معيار    . بيني باشد بود هر چند از ديدگاه او ضرر دور از انتظار و غيرقابل پيش            

  . باشد بودن ضرر معيار نوعي ميبيني پيشقابل 
مطالبه باشد ذكر شـده كـه از جملـه آنهـا شـرط              شرايط ديگري نيز براي آنكه ضرر قابل        

باشد و ما به جهت امتناع از اطاله كالم و كاربرد كمتـر آن در روابـط                 شخصي بودن ضرر مي   
  . كنيمزوجين از ذكر آنها چشم پوشي مي

  

                                                      
  .301ص ، همان. 1
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  بار زيانوجود فعل : مبحث دوم

 آن  شود كه عملي موجب ورود زيان به ديگري شـود كـه             مي جايي مسئوليت مدني ايجاد   
اخالقي و نامشروع باشـد و بـه عبـارت           غير عمل از ديد اجتماع و حقوق حاكم بر آن عملي         

ديگر ضرر وارده ضرري ناروا باشد واال هر جا كه زياني از عملي حاصل شود موجب ايجاد                 
وقوع زيان تنها يكي از اركان مسئوليت مدني است ركن ديگـر آن             . شود  نمي مسئوليت مدني 

  .  است كه زيان در اثر آن ايجاد شده باشدوجود فعلي نامشروع
كنـد    نمي گردد ولي مسئوليتي ايجاد     مي برخي افعال هر چند موجب ورود زيان به ديگران        

افعالي هـستند    معموالً   اين افعال . گيرد  نمي  فاعل زيان قرار   ي  عهدهو جبران خسارت وارده بر    
، شـود و در جريـان اجـرا        مـي  كه در جهت اعمال حقي كه قانون به افـراد داده اسـت انجـام              

  .كند  ميخسارتي را به ديگران وارد
وجود ركن تقـصير در ارتكـاب عمـل         ،  بار  زياني حقوقي منظور از فعل      ها  نظامدر برخي   

ايـن   1.دانند و هم مبناي حق جبران خـسارت         مي است و تقصير را هم فعل موجب مسئوليت       
 منحصر مسئوليت مدني باشد اما در       رسد كه تقصير منبع     مي نظر  بهديدگاه در صورتي درست     

 بـار   زيـان گـردد فعـل       نمي ي حقوقي كه تقصير منبع منحصر مسئوليت مدني محسوب        ها  نظام
 اعم از فعل همراه با تقصير اسـت و خـسارات ناشـي از حـوادث و خـسارات ناگهـاني نيـز                   

  . تواند منبع مسئوليت محسوب گردد مي
  قانون مـسئوليت مـدني كـه مقـرر         1 ي  مادهه  در هر حال در نظام حقوقي ايران با توجه ب         

وارد نمايـد كـه     اي    احتياطي لطمه   بي ي  نتيجهيا در    عمداً   هر كس بدون مجوز قانوني    «دارد   مي
موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شـود مـسئول جبـران خـسارت ناشـي از عمـل خـود                     

 اصـلي در جبـران      ي  قاعـده عنـوان      بـه   تقصير را  ي  نظريه گذار  قانونرسد    مي نظر  به .»باشد  مي
توانـد وجـود      مـي  گـذار   قـانون  از ديدگاه    بار  زيان فعل   ، اساس بر اين . خسارت پذيرفته است  

 ي  رابطـه  احـراز    گـذار   قـانون البته مواردي نيز وجود دارد كـه        . تقصير در ارتكاب عمل باشد    
  و ايجاد ضرر را موجب مسئوليت دانسته و تقصير شرط تحقق ايـن             بار  زيانسببيت بين فعل    

                                                      
  .57ص ، )1385، چاپ دوم،  نشر ميزان:تهران(، ترجمه مجيد اديب، اصول مسئوليت مدني، پاتريس ژوردن. 1
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 اعم از وجـود تقـصير در ارتكـاب عمـل            بار  زيانبنابراين فعل   . گردد  نمي مسئوليت محسوب 
  . خواهد بود

شود و خـسارتي      مي  واقع بار  زيان كه اشاره شد مواردي نيز وجود دارد كه فعل           طور  همان
گـردد از     نمـي  شود اما به داليلي فاعل زيان ملزم به جبران خسارت           مي نيز از آن فعل حاصل    

سـبب ورود   ) امـر آمـر قـانوني      ( جايي كه شخص به حكم قانون يا دستور مقام صالح          جمله
شود يا در مقام دفاع مشروع از خود يا ديگري خسارتي به طرف متعـدي                 مي زيان به ديگري  

فاعـل زيـان مـسئوليتي برعهـده        ،  بار  زيان وقوع فعل    رغم  عليسازد در اين دو حالت        مي وارد
ه اكراه محقق شود و درجـه اجبـار بـه حـدي باشـد كـه بتـوان                    در جايي ك   طور  همين. ندارد
 ايجاد خسارت و اسناد زيان بـه فعـل          رغم  عليرا سبب قويتر شمرد در اين موارد        كننده  اجبار

  . باشد  نميخسارت ضامنكننده وارد، او
ذكر اين نكته الزم است كه گاه ممكن است شخص در مقـام اجـراي حـق نيـز مرتكـب                     

 او قـرار خواهـد      ي  عهـده  جبـران خـسارت ناشـي از آن فعـل بر           ورتاين ص تقصير شود در    
بـراي  . تواند مجوز هر نوع اضراري به ديگري محسوب شود       نمي بنابراين اجراي حق  . گرفت

توانـد در مقـام اعمـال و          نمـي  باشد ولي او    مي مثال هر چند رياست خانواده از حقوق شوهر       
اعمالي . ساير اعضاي خانواده گردد    يا   موجب ورود هر ضرري به زوجه     ،  اجراي حق خويش  

عنـوان     بـه  تواند  مي گيرد  مي  از اين حق صورت    استفاده  سوءكه فراتر از حدود رياست او يا با         
  . تقصير زوج محسوب شده و موجب مسئوليت او گردد

ي هـا   زيـان  نـسبت بـه      بـار   زيان قبل از وقوع عمل      ديده  زيان كه اگر    آن است فرض ديگر   
 خسارت سـاقط نمايـد آيـا چنـين          ي  مطالبهت دهد و حق خود را در        ناشي از آن عمل رضاي    

 سـؤال براي پاسخ به ايـن      ؟  برد  مي اقدامي نفوذ حقوقي دارد و مسئوليت فاعل زيان را از بين          
  . الزم است بين خسارات وارد به اموال و خسارات وارد به اشخاص تفكيك قائل شويم

شود توافق طرفين و اسقاط شخص وارد ميرسد در مورد خساراتي كه بر اموال         مي نظر  به
توان نافذ شمرد با اين حال چنين شرطي در مواردي كـه اضـرار    خسارت را مي ي  مطالبهحق  

كند هـيچ كـس     گيرد قابل اعمال نخواهد بود زيرا نظم عمومي ايجاب مي         عمدي صورت مي  
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 طـور   همـين اي مربـوط بـه شخـصيت و         در اضرار به ديگري آزاد نباشد ولي در مورد صدمه         
.  خسارت اثـر نخواهـد داشـت       ي  مطالبهشرط عدم مسئوليت يا اسقاط حق       ،  بدنيهاي    صدمه

تواند مورد معامله و داد و ستد قرار گيرد زيرا حفظ احتـرام               نمي زيرا شخصيت و بدن انسان    
شخصيت انسان و امتناع از تعرض به بدن انسان با نظم عمومي ارتباط دارد و قواعد مربـوط                  

توانـد بـه    هيچ كس نمـي   .  حقوق بشري دارد   ي   جنبه و. گردد  مي اعد امري محسوب  به آن قو  
  . حرمت شخصيت و بدن انسان را بشكند و به آن تعرض نمايد، بهانه وجود قرارداد

   سببيتي رابطهوجود : مبحث سوم

 تقصيري را به اثبات رساند تا عامل آن را به جبران خسارت             كه  اين صرف   ديده  زيانبراي  
 سببيت ميـان فعـل زيـان بـار و           ي  رابطهزيرا عالوه بر آن بايد      . كند سازد كفايت نمي   محكوم

جستجو .  سببيت بايد توسط قاضي احراز شود      ي  رابطه اين   .زيان وارده را نيز به اثبات برساند      
و احراز اين رابطه امري دشوار است اين دشواري از يك سو دشـواري تميـز بـين سـبب و                     

شد خسارت نيز به بـار      فعلي است كه اگر انجام نمي     : سبب گفته شده  براي تميز   . شرط است 
گردد زيـرا شـرط نيـز اگـر رخ     اين تعريف موجب اختالط بيشتر شرط و سبب مي 1.آمد  نمي

اما در جهت عكس تفاوت اين دو محسوس اسـت زيـرا            . خسارتي به بار نخواهد آمد    ،  ندهد
ردي ممكن است ضرري حاصل شود ولي       در موا . اي ندارد وجود شرط با ايجاد ضرر مالزمه     

  . شرطي وجود نداشته باشد اما مالزمه ميان سبب و ضرر پيوسته وجود دارد
  سببيت تنها محدود به مواردي كـه تقـصير شـرط ايجـاد مـسئوليت اسـت                 ي  رابطهاحراز  

باشد بلكه در مواردي كه تقصير در ايجاد مسئوليت نقـشي نـدارد و قائـل بـه مـسئوليت                 نمي
 سببيت ميان فعل زيان بار و ضرر احراز گـردد بنـابراين             ي  رابطهصير هستيم نيز بايد     بدون تق 

مسئوليت محض يا مسئوليت بودن تقـصير پذيرفتـه شـود           ،  اگر در مواردي از روابط زوجين     
 هـر يـك از      بـار   زيـان  سـببيت ميـان فعـل        ي  رابطهقائل شدن به اين مسئوليت ما را از احراز          

  . كند  نميزنيا  بيزوجين و ورود ضرر

                                                      
1. Angel Pierre, Traité des obligations en Droit Suisse, Neuchatel; 1973 
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 ي رابطـه  جبران خسارت بايـد وجـود در   ي مطالبه براي ديده زيان كه اشاره شد    طور  همان
 ايـن عامـل را      ديده  زيان كه  اينبه محض   . سببيت بين فعل زيان بار و ضرر وارده را ثابت كند          

توانـد بـا اثبـات        مي اثبات كرد ديگر خوانده نخواهد توانست از مسئوليت معاف گردد و تنها           
.  خطاي ارتكابي وي علت منحصر پيدايش ضرر نبوده مسئوليت خود را كـاهش دهـد               كه  اين

 يكي از موارد مسئوليت مفـروض يـا مـسئوليت           ديده  زياناما جايي كه مسئوليت مورد استناد       
بـالعكس بزرگتـرين    . زيان را ثابت كنـد    كننده   ملزم نيست تقصير وارد    ديده  زيان،  محض باشد 

 اين است كه وي وجود يك علت خارجي را كه موجب معافيـت وي               زيان در كننده  نفع وارد 
  . از مسئوليت خواهد بود ثابت نمايد

 عـاملي   ،سـبب «: بنابراين جهت تميز سبب از ديگر عوامل بايد آنرا چنين تعريـف نمـود             
 كـه   ايـن  دخالت دارد و هم شرط ضروري آن است مگر           بار  زياناست كه هم در ايجاد حادثه       

در ايجاد حادثه چندان قوي و مهم باشد كه بتوان گفت به تنهـايي و قطـع   اهميت دخالت آن    
  1.»ضرر را ايجاد كرده است، نظر از ساير عوامل

   :استو ضرر مستلزم وجود دو شرط ) بار زيانفعل  (در هر حال وجود رابطه ميان سبب
  . وجود اين رابطه بين سبب و ضرر مسلم و قطعي باشد  ـ1
  2. عرفي را قطع نكندي رابطه ديگري آن مستقيم باشد و سبب  ـ2

 ي  رابطـه  وقتي روشن شود كه تقصير شرط ضروري زيان بوده حكـم بـه وجـود                 معموالً
 استثنائاتي نيز وجـود دارد و بـا وجـود آنكـه             ،حال در احراز اين رابطه     كنند با اين  سببيت مي 

  يـان محـسوب    سـبب ز  عنـوان      بـه  شود تقصير يكي از اسباب زيان بـوده اسـت امـا           ثابت مي 
ديـوان عـالي كـشور فرانـسه الزم         . چنين امري در رويه قضايي فرانسه سابقه دارد       . گرددنمي
تحقـق زيـان باشـد بنـابراين اسـتخدام      » علـت «باشد كـه بتوانـد       داند كه تقصير در حدي    مي

تواند تقصير محـسوب شـود امـا علـت خـسارت ناشـي از               غيرقانوني يك بيگانه هرچند مي    
  . هد بودحادثه كار نخوا

                                                      
  .454ص ، كاتوزيان، ناصر. 1

  .همان. 2
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 كه همراه با تقصيري كه از سوي عامل خسارت ارتكاب يافتـه يـك               آن است مورد ديگر   
 سببيت  ي  رابطهشود    مي كند كه باعث    مي سبب متناسب ديگر نيز در ايجاد خسارت نقش ايفا        

  . ميان تقصير و خسارت از بين برود
 را به معنـاي وجـود        قطع وجود تقصير در جريان ايجاد خسارتي       طور  بهتوان    نمي بنابراين

توانـد    مـي  اين امر در روابط زوجين نيز     .  سببيت بين تقصير و خسارت وارده دانست       ي  رابطه
درصورتي كه اقدام يكـي از زوجـين سـبب ورود خـسارت بـه طـرف                 . مصداق داشته باشد  

ديگرگرديده و در اين حين تقصيري نيز از طرف ديگر سرزده است به صرف وجود تقـصير                 
 سببيت بين تقصير و خسارت اطمينان پيدا كرد بلكـه           ي  رابطهتواند به وجود     نمي در اين ميان  

 . اين تقصير به گفته ديوان عالي فرانسه بايد در حدي باشد كه بتواند علت تحقق زيان باشد
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  موجبات مسئوليت مدني

 برگرفتـه از    قواعد مربوط به مسئوليت مدني تركيبي از قواعد فقهـي و اسـالمي و قواعـد               
از قواعـدي كـه     . قوانين فرانسه است كه هر يك بايد در جاي خود مورد بررسي قرار گيرنـد              

توان به  گردد مي يا به تعبير فقها ضمان قهري مي      مدني  پيشينه فقهي دارند و موجب مسئوليت       
 كشورهاي  قواعدي كه از حقوق   . ذون اشاره نمود  أم غير ايجاد ضرر و تصرف   ،  تسبيب،  اتالف

 حـق تـضمين شـده       ضايجاد خطر و نق   ،   شامل ارتكاب تقصير    گرفته شده نيز عمدتاً    پاييارو
پردازيم كه از ديدگاه فقهاي اسالم ايجاد ضمان يا مـسئوليت  در ابتدا به موجباتي مي  . باشدمي

كـشورهاي  و در ادامه به موجبات ديگري از مسئوليت كه برگرفته از حقوق             . نمايندمدني مي 
  . د خواهيم پرداختباش مياروپايي

  اتالف : مبحث اول

 به كسي   1.»هر كس مال ديگري را تلف كند مسئول جبران آن است          « اين قاعده    موجب  به
لذا . متلف مباشر در اتالف است نه مسبب آن    . گويند  مي كند متلف   مي كه مال ديگري را تلف    

در تميز مباشـر از     . د عليت مستقيم برقرار باش    ي  رابطهبايد از نظر عرف بين تلف و عمل فرد          
 ي  ارائـه . ين معيار داوري عـرف اسـت      تر  مهماند    ساير كساني كه زمينه اتالف را فراهم آورده       

                                                      
  »من اتلف مال الغير فهوله ضامن«. 1
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بنابراين براي تعيين مباشر در     . رسد  مي نظر  بهكلي و نوعي در اين زمينه امري دشوار         اي    قاعده
   1.ي آن مورد را در نظر آوردها ويژگيهر مورد بايد 

 عليت عرفي بين اقـدام متلـف و   ي  رابطه كه همين كه     آن است ر اتالف   نكته قابل توجه د   
. باشـد   نمـي  كند و نيازي به اثبات تقـصير او         مي تلف برقرار باشد براي فاعل ايجاد مسئوليت      

مثال اگـر زوج هنگـام      عنوان    به. حتي ممكن است اتالف غيرعمدي نيز مسئوليت به بار آورد         
ف آن گردد هر چند قصد اتالف نداشـته اسـت امـا بـه               استفاده از جهيزيه زوجه موجب اتال     

  . سبب آنكه سبب تلف مال ديگري شده است در مقابل زوجه مسئول است
مباشر ،  ديگري را مجبور به اتالف كند يا او را فريب دهد          ،  الزم به ذكر است اگر شخصي     

ير منـابع   توان مسئول شناخت و براي جبران خسارت وارده بايد بـه دنبـال سـا                نمي اتالف را 
  . مسئوليت مانند غرور يا تسبيب بود

  تسبيب: مبحث دوم

كند ولي مقدمات تلف و سبب آن را          نمي  مستقيم تلف  طور  به شخص مالي را     ،در تسبيب 
باشد كه فقها از آن تعبيـر بـه اتـالف بـه               مي  تسبيب نوعي اتالف   ،در حقيقت . آورد  فراهم مي 

تفاوت اتـالف بـا تـسبيب در آن اسـت كـه در               .اند  تسبيب در مقابل اتالف به مباشرت كرده      
گردد ولي در تسبيب عمل مسبب        مي  و با مباشره موجب اتالف مالي      مستقيماً  شخص ،اتالف

دهد كـه     مي عملي انجام ،  بنابراين مسبب . شود  مي واسطه سبب از بين رفتن مال ديگري      ال  معل
. شـود   نمـي  د تلف نيز واقـع    سازد چندان كه اگر ارتكاب آن عمل نباش         مي زمينه تلف را آماده   

بـرخالف آنچـه در مـورد       . گـردد   نمـي   عليت برقـرار   ي  رابطهولي بين آن عمل و وقوع تلف        
ثيري نـدارد در تـسبيب لـزوم تقـصير          أاتالف گفته شد كه اثبات تقصير در ايجاد مسئوليت ت         

رائنـي  اين امر نيز ق    شاهد.  و ضرر ضروري است    بار  زيان عليت ميان فعل     ي  رابطهبراي احراز   
از جمله آنها تفاوت بين كسي است كه با علم به سرايت آتش    «شود    مي است كه در فقه ديده    

                                                      
  ،مـسالك االفهـام فـي شـرح شـرايع االسـالم      ، شهيد ثـاني ، 291ص ،  ])تا بي[،   چاپ سنگي  :]جا بي[(،  عناوين،  ميرفتاح. 1

  . كتاب غصب2ج، ])تا بي[،  دار الهوي:قم   (



 46

افروزد و كسي به سرايت آتش جاهل است يا سرايت اتفاقي اسـت               مي به ملك همسايه آتش   
  . »گناه است  بيكه در اولي مسبب مقصر است و در حالت دوم مسبب

اگر . باشد اثبات و احراز تقصير ضروري مي      ، تسبيب د كه در  شوبنابراين چنين استفاده مي   
 معمول خـسارتي بـه      طور  بهاي از جهيزيه همسرش را در وضعيتي قرار دهد كه           فردي وسيله 
 شود اما در اثر باز شدن ناگهاني پنجره و وزش باد شـديد خـسارتي بـه آن وارد              آن وارد نمي  

 كرد زيرا وي با قرار دادن شـي در          توان شوهر را مسئول جبران خسارت وارده تلقي        نمي آيد
  . دكرآن محل تقصيري مرتكب نشده است تا بتوان خسارت وارده را به او منسوب 

شايان ذكر است كه ممكن است سبب و مباشر هر دو در بروز خـسارت دخالـت داشـته                   
 كـه   آن اسـت  گردد    مي ي كه مطرح  سؤال. و خسارت را بتوان به هر دو آنان نسبت داد         . باشند

  ؟  در اين صورت مباشر ضامن است يا سبب يا هر دوآيا
 موجـب   بـه برخي قائل به مسئوليت هـر دو        اند    هاي مختلفي داده    پاسخ مسئلهفقهاء به اين    

  1.اند ديگر همواره مباشر را اقوا از مسبب دانستهاي  و عدهاند  ضرر شدهال ي قاعده
 نظـر   به. قاعده تعيين كرد  عنوان     به  حكمي ، موارد ي  همهتوان در     نمي اما بايد توجه كرد كه    

ررسـي نمـود از      ب رسد بايد در موارد مختلف بايد قائل به تفصيل شد بدين معنا كـه بايـد                مي
.  كداميك از مباشر يا مسبب در انتساب عمل بر ديگري برتري دارد            ،جهت سنگيني مسئوليت  

سبب ضـامن   مـ ،  اگر مباشر برتري داشته باشد مباشر ضامن است و اگـر مـسبب برتـر باشـد                
 مسئوليت  اين صورت مثال اگر مباشر مغرور شده باشد يا مكرَه باشد در           عنوان    به. خواهد بود 

انتـساب  ،  بنابراين معيـار  . باشد خواهد بود    مي  غار يا مكرِه   ، مسبب كه بسته به مورد     ي  عهدهبر
  . او ضامن است، عمل است و عمل به هر كس منتسب باشد

                                                      
  ،37ج ، ) م1981،   داراحيـاء التـراث العربـي      :بيروت(،   االسالم عجواهرالكالم في شرح شراي   ،   محمد حسن بن باقر    .ك.ر.  1
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  نفي حكم ضرري: مبحث سوم

مسائل مطرح بـين فقهـاي      ترين    اع از ايجاد ضرر و جبران ضرر ناشي از آن از قديمي           امتن
الضـرر و   «باشد و از حديث مـشهور نبـوي           مي  الضرر معروف  ي  قاعدهباشد كه به      مي اسالم

  . گرفته شده است» الضرار في االسالم
ائـل بـه نقـش      برخي از آنان تنها ق    . در مفهوم اين روايت بين فقها اتفاق نظر وجود ندارد         

 الضرر حكم ضـرري برداشـته       ي  قاعده موجب  بهباشند و معتقدند      بازداندگي براي روايت مي   
اي ديگر از فقهـا در مقابـل بـه           اما عده  1.توان اثبات ضمان نمود    آن نمي  موجب  بهشود اما   مي

 2.توانـد اثبـات ضـمان نمايـد       نقش سازنده براي اين قاعده قائلند و معتقدند اين قاعـده مـي            
. زيان را ملزم به جبران خـسارت وارده نمـود         كننده  توان وارد  اين قاعده مي   موجب  بهبنابراين  

زيـان   ي كننـده  وارد، الضـرر ي قاعـده  موجـب  بهپس هر جا از عمل فردي زياني ايجاد گردد    
  . باشدضامن خسارت وارده مي

قـانون ممكـن     كـه جعـل      طور  همانباشد زيرا   تري    رسد نظر دوم نظر قابل قبول       مي نظر  به
است براي فرد يا جامعه زيان داشته باشد عدم جعل و سكوت نيز ممكن است موجب زيـان     

معناي كامل و واقعي    » الضرر و الضرار في السالم    «صورت حديث    در غير اين  عالوه     به .شود
  . خود را پيدا نخواهد كرد

 ي  قاعدهنابر  گردد كه ضرر به او وارد شده است و ب           مي عدم ضمان نيز موجب ضرر كسي     
بنابراين قلمـرو ايـن قاعـده تمـام         . الضرر و روايات مورد استناد بايد اين ضرر نيز رفع گردد          

مقـصود از  . گيرد آيد دربرمي ضرري به ديگري وارد مي، مواردي كه از فعل شخص يا حكمي    
باشد بلكه ضررهاي معنـوي از جملـه ضـررهاي وارده بـه               نمي ضرر نيز تنها ضررهاي مادي    

  . گيرد  و اعتبار افراد را نيز در برميشخصيت
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آيـد بـسيار      چه بسا خسارتي كه از يك ضرر معنوي به روح و شخصيت افـراد وارد مـي                
زني كه به دستور همـسرش      . بيشتر از خسارتي باشد كه به اموال يا بدن متضرر وارد گرديده           

ران و از جمله پدر و       اجتماعي با ديگ   ي  رابطهاز داشتن حداقل    ،   خروج از منزل ندارد    ي  اجازه
مادر خويش محروم گرديده است ممكن است از لحاظ مادي ضرر قابل تـوجهي متوجـه او                 

  . آيد غيرقابل انكار است كه به آزادي و شخصيت او وارد مياي  نباشد اما لطمه
 اما تا حد امكان   . توان جبران كرد    نمي  ضررها را  ي  همه كه   آن است البته آنچه مسلم است     

ز آسيب ناشي از عمل واردكننده زيان كاسـت و تـا جـاي ممكـن او را بـه جبـران                      توان ا  مي
  . خسارت وارده اجبار نمود

باشد در خساراتي كه    مدني مي  مبنايي وسيع براي جبران خسارت و مسئوليت       ايجاد ضرر 
تـوان بـه ايـن      مـي   ديگر مسئوليت نتوان قائل به ايجاد مسئوليت و جبران زيان شد           موجب  به

زيـان را الـزام بـه    كننـده   آن وارد موجـب   بـه سيع براي ايجاد مسئوليت استناد نمود و        مبناي و 
بنابراين هر گاه از عمل فردي ضرري حاصل شـود ولـي نتـوان ضـرر                . جبران خسارت نمود  

ايجاد شده را به استناد ساير مباني مسئوليت مدني از جمله غرور و تعدي و تفـريط موجـب                   
  . قائل به جبران خسارت گرديد،  الضرري قاعده موجب به توانايجاد مسئوليت دانست مي

  ذونأم غيراستيال: مبحث چهارم

 اين قاعده هر كس بر مال       موجب  به.  ضمان يد است   ي  قاعدهيكي از قواعد مشهور فقهي      
ديگري استيال پيدا كند در مقابل مالك ضامن تلف و نقص آن است بدين معنا كه عـالوه بـر          

ندن عين در زمان بقاي آن است اگر مال مذكور ناقص شـود يـا تلـف          آنكه مكلف به بازگردا   
اين قاعده يعني ضمان يد متصرف در فقه بـه          .  خسارت وارده نيز برآيد    ي  عهدهگردد بايد از    
شود خـواه     مي  كلي درآمده و در بدو امر شامل انواع تصرف و وضع يد            ي  قاعدهصورت يك   

از شـمول   ،  بته مواردي تحت عنوان يـد امـاني       ال. تصرف تصرفي عدواني باشد يا غيرعدواني     
  . اند عموم اين قاعده خارج گرديده
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 ي  عهـده آنچـه گرفتـه بر     (»علي اليد مااخذت حتي تؤدي    «مدرك اين قاعده حديث نبوي      
در مفاد اين حديث اختالف شده اسـت كـه          . باشد مي) گيرنده است تا وقتي كه آن را ادا كند        
  ؟  صاحب يدي عهدهيا جعل ضمان برآيا مقصود وضع حكم تكليفي است 

 خواسته اسـت   گذار  قانون كه   آن است آنچه نظر مشهور بين فقها و از جمله شيخ انصاري           
جعل ضمان نمايد و ضمان مالي كه در دست فردي غير از مالك است تا زماني كه به مالـك                    

  1. متصرف قرار دهدي عهدهبرگردانده نشده است بر
رسـد   مـي نظـر  بهشود  كه در روايت مربوط به ضمان ديده مي   با اطالق و عمومي    عالوه  به

تصرف مال در هر صورت موجب ضمان است خواه اين تـصرف از روي علـم باشـد يـا از                     
 كه تصرفي كه از روي علم و عمد صورت گرفته عالوه بـر              آن است تنها تفاوت   . روي جهل 

عمـدي تنهـا موجـب       غير ضمان حقوقي عقوبت كيفري نيز در پي دارد در حالي كه تـصرف            
لـذا ضـمان    .  تقصير دخالتي ندارد   ،به عبارت ديگر در تحقق اين ضمان      . ضمان حقوقي است  

ذون صـورت گرفتـه   أبانه باشد يا آنكه تنها تصرفي غيرمصيد ممكن است ناشي از تصرف غا    
زيرا غصب عبارت است از استيال بر       . دايره ضمان يد اعم از غصب است      . اما غاصبانه نيست  

گيـرد در     مـي   به نحو عدوان بنابراين در غصب استيال از روي عمد و قهـر صـورت               مال غير 
تواند عمد يا غيرعمـد باشـد و در هـر دو صـورت موجـب           در ضمان يد استيال مي     حالي كه 

  . ضمان است
 عليـت بـين فعـل متـصرف و ضـرر            ي  رابطه كه در ضمان يد وجود       آن است  نكته ديگر   

ين امر كه تلف در اثر قـوه قـاهره بـوده اسـت از بـار                 ضروري نيست به همين جهت اثبات ا      
  . كاهد  نميمسئوليت او

در اتـالف محـور     . مضافاً براينكه ميان ضمان يد و اتالف تفاوت قابل توجهي وجود دارد           
مسئوليت از بين بردن مال ديگري است ولي اين امر مالزمه با تـصرف در مـال او نـدارد در                     

وقف بر اتالف و از بين بـردن مـال نيـست بلـك صـرف                 در ضمان يد مسئوليت مت     حالي كه 
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گردد با وجود اين بايد گفت نسبت         مي وضع يد و تصرف و استيال بر مال غير موجب ضمان          
  1. اتالف و ضمان يد عموم و خصوص من وجه استي قاعدهميان دو 

 توان مطـرح كـرد اگـر زوج پـس از            مي در اين رابطه نيز مثالي در رابطه با جهيزيه زوجه         
وقوع طالق بين او و همسرش از استرداد جهيزيه زوجـه امتنـاع ورزد و ايـن عـدم اسـترداد                     

باشـد حتـي      مي صموجب نقص يا تلف جهيزيه گردد در اين صورت زوج ضامن تلف و نق             
  . اگر علت نقصان و تلف قوه قاهره باشد

  غرور: مبحث پنجم

بدين وسيله زيـاني بـه او       به موجب اين قاعده هر كس ديگري را در امري مغرور كند و              
بنابراين هرگاه از شخصي عملي صادر گردد كه        «بايد خسارت وارده را جبران نمايد       ،  برساند

، ضرر و زياني متوجه او گـردد      ،  موجب فريب خوردن شخص ديگري شود و از اين رهگذر         
. » خـسارت وارده برآيـد  ي عهـده  اين قاعده ضامن است و بايـد از        موجب  بهشخص نخست   

و اين قاعـده    ) فريب خورده  ( »مغرور«و شخص دوم را     ) فريب دهنده  (»غار«ول را   شخص ا 
  . گويندمي»  غروري قاعده« را

المغرور يرجع الـي    «: نقل شده كه فرمودند    )ص(مستند اين قاعده روايتي است كه از پيامبر       
 2.نـد دهنـده رجـوع ك     تواند در مورد خسارت وارده به فريب        مي خورده يعني فريب : »من غره 

  .  ضرر و خسارت استي مطالبهروشن است كه مقصود از رجوع 
  : در تحقق غرور شرايطي الزم است

بنابراين اگر مغرور عـالم     . جاهل به واقع باشد   ) مغرور (ديده  زيان كه   آن است اولين شرط   
  .  غرور خارج استي قاعده عمل خود باشد از شمول ي نتيجهبه 

 عليـت برقـرار     ي  رابطهو جهل و فريب مغرور      ) ور كننده مغر ( بايد بين عمل غار    عالوه  به
 جهـل او    أولي ثابت شود منـش    . پس اگر كسي به قصد فريفتن ديگري فعلي انجام دهد         . باشد
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 ثيري در پندار نادرست مغرور نداشته اسـت       أتكننده  امور ديگري بوده است و اقدامات مغرور      
  . توان چنين شخصي را ضامن دانست نمي

بـين علمـا    ) غـار  (كنندهرطيت يا عدم شرطيت تقصير و قصد فريب مغرور        در رابطه با ش   
به نظر مشهور اگر كسي حقيقت را بداند ولي قصد فريفتن ديگري            . اختالف نظر وجود دارند   

 عرفي بـين    ي  رابطهزيرا  . ضامن است ،  را نداشته باشد اگر با اعمالي باعث غرور ديگران شود         
توان قائل  د دارد اما در صورتي كه حقيقت را نداند نمي          وجو ديده  زيانكار او و گول خوردن      

گروهي ديگر معتقدند حتي در صورت جهل و عدم آگاهي به حقيقـت نيـز       ،  به ضمان او شد   
يابد زيرا در هر صورت فعل اين شخص موجب فريب ديگري و ورود زيان                مي غرور تحقق 

در ضـمان   ،  بر مبناي اين نظـر    . ندز   عليت را برهم نمي    ي  رابطهناداني او اين    . به او شده است   
  . تقصيرشرط نيست، ناشي از غرور

 ديگـري را بـر عملـي كـه          ، عنوان غرور الزم است كه يك نفـر        ،رسد در صدق    مي نظر  به
كننده به ترتب ضـرر بـر آن عمـل           هر چند ترغيب  . متضمن ضرر است تشويق و ترغيب كند      

 به علم ندارد البته اين در صـورتي          احتياجي ،به عبارت ديگر صدق عنوان افعال     . جاهل باشد 
  . م آن باشددنباشد كه قصد و نيت فاعل مقاي  است كه عنوان به گونه

  پس در اينجا نيز علم به ايجاد ضرر الزم نيست و با عدم آگاهي نيز عنوان غـرور صـدق                    
زدن و فريفتن وجـود نـدارد تـا صـدق عنـوان          شرط نيرنگ ،  در واقع در مفهوم غرور    . كندمي

 غرور را حـديث     ي  قاعده اگر مدرك    كه  اين بر    متوقف بر قصد و عمد غار باشد مضافاً        غرور
 ي قاعـده بدانيم كه تميزي بين علم و جهل قائـل نـشده و    » المغرور يرجع الي من غره    «نبوي  

 اتالف و تسبيب به موضوع بنگريم     ي  قاعده ي  اگر از زوايه  . دشوغرور شامل هر دو حالت مي     
ي در حكم قضيه    تأثيراست و جهل يا علم سبب       ) مباشر (اقوا از مغرور  ) سبب (در اينجا غار  

  . ندارد
، هـر گـاه در زمـان نكـاح        : باشـد   مي فرض وجود غرور در روابط زوجين نيز قابل مطرح        

زوج خود را به داشتن تحصيالت عالي يا شغل مناسب يا درآمد باال موصوف نمايد يا زوجه                 
يا داشتن تحصيالت عالي را بنمايد اما پس از وقوع نكاح           ادعاي برخورداري از جهيزيه عالي      
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زوجه يا زوج مغرور حق رجوع به كسي كه او را مغرور نموده خواهد              ،  خالف آن ثابت شود   
داشت در اين فرض زوج يا زوجه طرف ديگر را نسبت به امر نكاح مغرور كرده و موجـب                   

  . رددگ  ميورود خسارتي به او گرديده است لذا ملزم به خسارت
 تهيه مسكني   ي  وعدهالزام به جبران خسارت به جهت غرور در موردي هم كه مرد به زن               

دهد اما پس از ازدواج او را مجبور به سكونت در منزلي مشترك با پدر و مـادر                    مي مستقل را 
زيرا مرد بـا    . گردد وجود خواهد داشت     مي بدين جهت ضرري متوجه زوجه     نمايد و   مي خود
كني مستقل زوجه را مغـرور كـرده اسـت و موجـب ورود خـسارت بـه او                    تهيه مس  ي  وعده

  . گرديده است هرچند شوهر به ترتب ضرر بر عمل خود آگاه نباشد

  استيفاء: مبحث ششم

مگـر آنكـه    . باشـد   نمي  شدن از مال يا عمل ديگري در عرف جامعه بدون اجرت           مند  بهره
 ي  مـاده مـضمون    (نمايد قصد تبرع    مي فردي كه اقدام به در اختيار گذاشتن مال يا عمل خود          

شود   مي  شدن و انتفاع از مال يا عمل ديگري استيفا ناميده          مند  بهره. را داشته باشد  ) م.  ق 337
ممكن است به صورت مشروع باشد بدين معنا كه با توافق و تراضي طرفين صورت گيرد يا                 

آنكه نامـشروع و بـه عبـارت         قانون فرد بتواند از مال يا عمل ديگري منتفع شود يا             موجب  به
باشد و فرد بدون اذن يا رضايت صاحب مال يا عمل از مال يا              » ناروا«و  » بدون جهت «ديگر  

باشد اسـتيفاي نامـشروع     مي گردد و آنچه در بحث مسئوليت مدني مدنظر ما    مند  بهرهعمل او   
 نظـر   بـه . ت آن انتفاع از كار يا مال ديگري بدون اذن او صورت گرفته اسـ              موجب  بهاست كه   

رسد استيفاء جزء مباحث مسئوليت مدني به معناي اخص نسبيت زيرا در مسئوليت مدني               مي
 استيفاي نامشروع به نحوي به احكام مـسئوليت       كه  ايناما با توجه به     . ركن اصلي است  ،  ضرر

. انـد   شود برخي اساتيد حقوق آنرا در قلمرو مسئوليت مدني محسوب كـرده             مي مدني نزديك 
 ي  همـه گر مسئوليت مدني را در معناي عام آن در نظر بگيريم به نحوي كه شـامل                 خصوصاً ا 

اسـتيفاء نامـشروع نيـز در ايـن قلمـرو قـرار خواهـد               ،  ضمانات و الزامات غيرقراردادي شود    
  . گرفت
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به شمار آورده بنابراين هـر    » ضمان قهري « قانون مدني نيز استيفا را از اسباب         307 ي  ماده
شود و در عين حال قراردادي بـين طـرفين در             مي يا كار ديگري منتفع   جا كه شخص از مال      

شود ملـزم بـه پرداخـت      ميمند بهرهكسي كه از اين عمل يا مال . اين رابطه منعقد نشده باشد  
استيفا منفعت از مال يا كـار       : توان گفت  ميعالوه     به .باشد  مي  عمل يا انتفاع ازمال    المثل  اجرت

تيفا صاحب مـال يـا عمـل در آن منـافع و اسـتفاده غيرمـاذون                 ديگري موجب عدم امكان اس    
 ي  مـاده  6 ي  تبـصره رسد بند الف       مي نظر  به. گردد كه خود نوعي ضرر است       مي ديگري از آن  

 اسـتيفاء تنظـيم شـده       ي  قاعـده  قانون اصالح مقررات مربوط به طالق نيز بر مبنـاي            ي  واحده
 وي  ي  عهـده  بـر    زوجه كارهـايي را كـه شـرعاً        چنانچه   -الف... «دارد    اين بند مقرر مي   . باشد

دادگـاه  ،  نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه ثابـت شـود                  
  .»...نمايد  كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم ميالمثل اجرت
 واجـب نبـوده و بـه     كارهايي را كـه بـر او    المثل  اجرتتواند    مي  اين ماده زوجه   موجب  به

دستور شوهر انجام داده و قصد تبرع نداشته است از زوجه مطالبه نمايد كـه در واقـع همـان                
البته اين ماده موانعي در راه استيفاي حق زوجه به          . باشد كه در استيفا مطرح گرديد       مي مبنايي

  . وجود آورده است كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت

  ) تقصير در اجراي حق(  از حقادهاستف سوء: مبحث هفتم

  اند كه شخص در مقام اجرا و اعمال حـق خـويش نيـز              ان پذيرفته دان  حقوقديگر  ،  امروزه
صاحب حق در اعمال حق خويش آزاد نيست و صرف وجود           . تواند مرتكب تقصير گردد   مي
 آن  ي  دهمحـدو اي كـه در     دايـره . دهد   هر اقدامي حتي به زيان ديگران نمي       ي  اجازهبه او   ،  حق

شـود و فراتـر از آن          تعيين مي  گذار  قانونوسيله   هتواند به اعمال حق بپردازد ب       صاحب حق مي  
 از حـق نـوعي      اسـتفاده   سـوء . گـردد  از حق تلقي مـي     استفاده  سوءتجاوز به حقوق ديگران و      

تقصير است و براي كسي كه با اعمال حق خود به ديگـران زيـان برسـاند ايجـاد مـسئوليت                     
 از حق ارائه نمود نيز بر مبناي تقصير         استفاده  سوءتوان براي تعيين      اي كه مي  ضابطه 1.نمايد  مي
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منظور در اينجا نوع خاصي از تقصير كه عبارت از تقصير در مرحلـه اجرايـي            . گيرد  شكل مي 
گـردد    از حق در مرحله اعمال و اجراي حق مطـرح مـي         استفاده  سوءباشد زيرا    مي ،حق است 

 از حق و اجراي مناسب حق ارائـه گرديـده           استفاده  سوءري نيز براي تميز     البته معيارهاي ديگ  
ان وجود قصد اضرار به ديگران را در هنگام اعمال حق مالك تميـز آن               دان  حقوقبرخي   است

هـاي سياسـي و اقتـصادي آن         اند و برخي ديگر استفاده از حق را بـرخالف هـدف           دو دانسته 
يد اذعان كرد كه هيچ يـك از ايـن دو نظريـه بـه روشـني                 اند اما با   از حق دانسته   استفاده  سوء

  . دهد نميدست به از حق را استفاده سوءضابطه تميز ،  تقصير در اجراي حقي نظريه
 اعمال حقي را كه موجب اضرار به ديگـران           قانون اساسي صراحتاً   40اصل  ،  در حقوق ما  

هـيچ كـس    «،  دارد  قـرر مـي   ايـن اصـل م    . منع كرده است  ،  گردد  يا تجاوز به منافع عمومي مي     
 .»تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منـافع عمـومي قـرار دهـد          نمي

اعمال حق او   . تواند آزادانه به اعمال حق خويش بپردازد         اين اصل صاحب حق نمي     موجب  به
حـق در   نبايد موجب ورود ضرر به ديگران يا تجاوز به منافع عمومي باشد بنـابراين اعمـال                 

گـردد و تجـاوز از آن         مـي  برخورد با دو مانع اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومي محدود            
  . موجب مسئوليت است

باشد و از جمله حقـوق او         مي  از خصايص شوهر   1105 ي  ماده موجب  بهرياست خانواده   
 نـوعي   باشد بلكـه    نمي البته رياست خانواده تنها در قالب حق      . گردد  مي در خانواده محسوب  

اما چنانچه شوهر از اين حق قانوني خود تجـاوز نمايـد و آن را مبنـاي                 . باشد  مي تكليف نيز 
از ،  اعمال قدرت و زورگويي در خانواده قرار دهد و موجبات اضرار خانواده را فراهم نمايـد               

 در اين زمينه تجاوز نمايد اقدام به تجاوز از حـق نمـوده و چـه بـسا                   گذار  قانونمبنا و هدف    
  .  از حق نيز به خود بگيرداستفاده سوءكن است شكل مم
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  ارتكاب تقصير: مبحث هشتم

كند و سرزنش مقصر را       مي را به ذهن تداعي   » گناه«در زبان فرانسه معناي     ) faute (تقصير
معـادل آن در     1.در پـي دارد   ،  به دليل اعمالي كه انجام داده يا افكاري كه در ذهن داشته است            

رفتار تقـصير   . شود  بيان مي » خطا«يا  » سرزنش« با عبارت     است كه غالباً   faultsزبان انگليسي   
مسئول اعمال خويشند     افراد ،از نظر اخالقي  . است» ناصواب«يا  » قابل سرزنش «آميز رفتاري   

در نتيجه اگر كـسي     . و براي ارزيابي تقصير بايد به وجدان و باطن شخص مقصر رجوع كرد            
ار رفتار وي هر چه باشد از نظر اخالقي مقصر بـه حـساب              آث،  با حسن نيت عمل كرده باشد     

مفهوم حقوقي تقصير نيز چندان از مفهوم اخالقي فاصله نگرفته از ديـدگاه حقـوقي               . آيد  نمي
 .تقصير عبارتست از تجاوز از رفتاري كه انساني معقـول و متعـارف در شـرايط حادثـه دارد                  

فتار انساني متعارف و معقول در همـان شـرايط       بنابراين براي احراز تقصير بايد رفتار فرد با ر        
سنجيده شود و چنانچه اين رفتـار بـا رفتـار انـسان متعـارف مخـالف باشـد و تجـاوز از آن             

  . گردد  ميمقصر تلقي، محسوب شود مرتكب
 و قياس آن با رفتار انساني       بار  زيانلذا ضابطه تشخيص تقصير بررسي رفتار مرتكب عمل         

  . معقول و متعارف است
 تقصير ارتكاب تقصير شرط ضروري مسئوليت اسـت بـر مبنـاي ايـن               ي  نظريه موجب  هب

بايد ثابت كند   ،   بتواند جبران خسارت خود را از كسي مطالبه كند         ديده  زيان كه  ايننظريه براي   
  2.كه تقصير او سبب ورود خسارت شده است

بت بـه جبـران     وليت فـرد نـس    ئكننـده مـس    توانـد توجيـه     مي به عبارت ديگر تنها دليلي كه     
 ديـده  زيـان ، در احراز تقصير  .  عليت بين تقصير او و ضرر است       ي  رابطهخسارت باشد وجود    

                                                      
1. Esmein, paul: "la faute et sa place dans la responsabilité civil", Revue trimestrielle 

de droit civil, 48 éme Anńee, (Paris, October, Decembre, libraire du recueil sirey,                
1949), p.33 
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ي قـراردادي   هـا   مسئوليتدر  . نقش مدعي خواهد داشت و بايد ادعاي خويش را اثبات نمايد          
  . گاه اثبات عهدشكني براي اين منظور كافي است

طلبكـار نيـازي بـه اثبـات     ، مـسئوليت خود تقصير است بنابراين در اين نـوع  ، نقض عهد 
حـالي  تقصير واردكننده زيان ندارد و كافي است اثبات كند بدهكار نقض عهد كرده است در    

 اثبـات   .تقصير هميشه برخالف اصل است و نياز بـه اثبـات دارد           ،  ي قهري ها  مسئوليت در   كه
سارت وارد بـر     را از جبـران خـ      ديـده   زيـان شود كـه گـاه        مي اين تقصير نيز گاه چنان دشوار     

  . كند  ميخويش منصرف
اي را واداشت كه تكاليف اشخاص در       يي در مسئوليت قهري عده    ها  دشواريوجود چنين   

 را  ديـده   زيـان تا واسطه قرارداد     مورد ضرر نزدن و احتياط كردن را به قراردادي منسوب كنند          
  . ندكزيان محسوب  كننده و عدم وفاي به عهد را تقصير وارد. از اثبات تقصير معاف نمايند

 استفاده از شرط ضمني يا بنايي مبني بر ضرر نزدن به طرف ديگر قرارداد روشي بود كـه                 
كننـده     اين تحليـل مـسئوليت وارد      ي  نتيجهدر  . توانست شكل قراردادي به اين رابطه بدهد       مي

 كـه   ايـن  بـه    مـضافاً . يافت  مي ماند و كاهش    مي زيان در مرز قلمرو خصوصي قرارداد متوقف      
 تهديـدي جـدي در احـراز تقـصير        ،امكان درج شرط عدم مسئوليت در مسئوليت قـراردادي        

 نتوانست راهي قابل اطمينان در مـسير رفـع          حل  راهبدين ترتيب اين    . كرد  مي قراردادي ايجاد 
 تقـصير و حرمـت      ي  نظريه پيش رو قرار دهد در عين حال حفظ          ،ي اثبات تقصير  ها  دشواري

كوشيدند   مي ان تا جاي ممكن   دان  حقوق تا جايي اهميت داشت كه       پا گرفته اخالقي  هاي    سنت
دست از تكيه بر اصل اخالقي تقصير برندارند هر چند گاه مجبور شوند آنرا به مجاز نـه بـه                    

اي    تقصير بود به گونـه     ي  نظريهپيشنهاد شد اصالح    ،  كه بر اين مبنا   حلي    راه. واقع حفظ نمايند  
حقوقي از عيوب آن پرهيز شـود       هاي    و اماره ها    تمهيد فرض  مرسوم و با     ي  نظريهكه در بستر    

 را از اثبـات     ديـده   زيـان  آن   موجـب   بهو از اين امارات براي اثبات تقصير ياري گرفته شود و            
بـه ديگـران    اي     فردي يا شـي    ي  ناحيهبدين تعبير كه هر خسارت كه از        . نياز سازند   بي تقصير

 او ثابت كند هيچ تقصيري مرتكب نـشده  كه اينوارد شود داللت بر تقصير مرتكب دارد مگر   
شـود كـه      مـي  است اين خسارات داللت بر تقصير دارند و در صورتي فرد از مسئوليت مبـرا              
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 تقـصير بـدان جـا    ي نظريـه مسير اصالح . ثابت شود حادثه ناشي از عامل خارجي بوده است        
ت مطلـق گرديدنـد     ان در مواردي قائل به مسئوليت محض و حتي مسئولي         دان  حقوقرسيد كه   

  . كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت
تقـصير اعـم    «:  قانون مدني آمده است    953 ي  مادهدر قانون مدني ما در تعريف تقصير در         

: تعريف شده است  گونه     اين 952 و   951تعدي و تفريط نيز در مواد       » است از تفريط و تعدي    
تفـريط  « و» ت به مال يا حق ديگـري تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسب   «

  .»عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غيرالزم است
در اين تعريف تقصير صرفنظر از مرتكب آن مورد توجه قرار گرفته اسـت در تـشخيص                 

 آورد دست بهتوان   مي اين داوري را چگونه كه  اينتقصير بايد به داوري عرف رجوع نمود اما         
  . مشخص نشده است

مبناي مسئوليت پذيرفته شـده اسـت و        عنوان     به  قانون مسئوليت مدني تقصير    1 ي  مادهدر  
» احتياطي  بي ي  نتيجهيا در    عمداً   بدون مجوز قانوني  «شخص را ضامن خساراتي قرار داده كه        

ور ما در رابطه    ين قانوني است كه در كش     تر  مهمقانون مسئوليت مدني    . كند  به ديگران وارد مي   
 آن لـزوم احـراز      1 ي  مـاده   از مفاد اين قانون و خـصوصاً       .با مسئوليت مدني وضع شده است     
قاعده پذيرفت كـه فـرد در       عنوان     به بنابراين بايد . گردد  مي تقصير در ايجاد مسئوليت استنباط    

بـا وجـود ايـن      . صورتي نسبت به خسارت وارده مسئول است كه مرتكب تقصير شده باشد           
 مرتكب تقصير نشده باشد مسئوليتي نيـز بـر          ،يد چنين برداشت كرد كه در صورتي كه فرد        نبا

 تقصير هر چند مبناي اصلي و ضروري در ايجاد مـسئوليت مـدني            . گردد  عمل او مترتب نمي   
شـاهد  . گردد  مي باشد اما مبناي منحصر آن نيست و از جمله موجبات مسئوليت محسوب            مي

 آن صرف ايجـاد خـسارت و تحقـق          موجب  بهباشد كه     مي مدني قانون   328 ي  ماده،  بحث ما 
تقـصيري وجـود داشـته يـا     ،  در ايجاد تلـف  كه  اينتلف را موجب ضمان دانسته قطع نظر از         

هر كس مال غير را تلف كند ضـامن آن اسـت و بايـد مثـل يـا                   «دارد    مي اين ماده مقرر  . خير
عـدم وجـود    [ باشد يـا بـدون عمـد       از روي عمد تلف كرده       كه  اينقيمت آن را بدهد اعم از       

  .»]تقصير
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هر كس سبب تلف مالي شود بايد مثل يـا قيمـت            «دارد     همين قانون مقرر مي    331 ي  ماده
 .» نقص قيمـت آن برآيـد      ي  عهدهآن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از               

تسبيب در نقص يا     ايجاد تسبيب در تلف را موجب ضمان به مثل يا قيمت و              اين ماده مطلقاً  
احراز يا عدم    عيب را موجب مسئوليت نسبت به جبران نقص قيمت دانسته است بدون آنكه            

  . ثيري در مسئوليت مسبب داشته باشدأت، احراز تقصير
وجود تقصير اسـت امـا مـواردي نيـز     ،  اصلي در مسئوليت مدنيي قاعدهبنابراين اگر چه  

باشد و وجـود يـا عـدم وجـود تقـصير نقـشي در                 نمي وجود دارد كه لزومي به اثبات تقصير      
  . باشد  ميزيان نخواهد داشت و در هر صورت ضامنكننده  مسئوليت وارد

  ايجاد خطر: مبحث نهم

كسي كه زيـاني    . باشد  نمي  تقصير در زمره اركان مسئوليت مدني      ، خطر ي  نظريه موجب  به
كه عملي كه موجد ضرر است      كند    نمي تفاوتي. به بار آورد خودش هم بايد آن را جبران كند         

 كه ضرر به او وارد شـده        آن است  بايد اثبات كند     ديده  زيانآنچه  . عملي صواب باشد يا خطا    
  . و اين ضرر ناشي از فعل خوانده دعوي است نه ناشي از تقصير او

يي كه زاييـده تمـدن      ها  زيان اين نظريه بسياري از      موجب  بهدر دفاع از اين نظر گفته شده        
 تقـصير   ي  نظريه در   حالي كه سعه زندگي ماشيني است قابل جبران خواهد بود در          جديد و تو  

 بود كه تقصير فرد در آن اثبات شود و چه           پذير  امكانيي تنها در صورتي     ها  زيانجبران چنين   
عـالوه     بـه  .نمـود   مـي   اثبات تقصير امري بعيـد و حتـي محـال          ها  زيانبسا در بسياري از اين      

جامعه از جمله بسياري از زنان و افـراد         تر    جهت منافع طبقات ضعيف    در    خطر غالباً  ي  نظريه
زيرا اثبات تقصير براي گروه به جهـت امكانـات كمتـري كـه در اختيـار                 . باشد  مي كم درآمد 

 نظر  به خطر   ي  نظريهكه براي   اي    ين فايده تر  مهمشايد بتوان گفت    . استتري    دارند كار مشكل  
دعـاوي مبتنـي بـر جبـران        ،   اركـان مـسئوليت مـدني       كه با حذف تقصير از     آن است رسد   مي

گيرند و در نهايت      مي ها مورد جبران قرار    رسند و بيشتر خسارت     مي خسارت آسانتر به نتيجه   
  . يابد  ميدامنه مسئوليت مدني گسترش
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 اسـت بـدون     ديـده   زيـان  خطر توجه به وضعيت      ي  نظريهمحور اصلي استدالل طرفداران     
كننـده    شـود وارد    مـي  د نظر گرفته شود چنين امري گاه موجـب         وضعيت فاعل زيان م    كه  اين

زيـر بـار دينـي غيرمتناسـب بـا          ،  زيان در اثر اشتباهي كوچك يا حتي بدون ارتكـاب اشـتباه           
 ايـن ديـدگاه بـرخالف ادعـاي طرفـدارانش دعـاوي             كـه   اين بر   مضافاً. استطاعتش قرار گيرد  

 نيازي به اثبات تقصير خوانده ندارد امـا         ديده  زيانهر چند   . كند  نمي مسئوليت مدني را آسانتر   
توان از بين چندين علت دور        مي چگونه: افتد  مي براي اثبات علت خسارت به راه دشوارتري      

ناچـار بايـستي علتهـا را بـر         ؟  و نزديك و پيچيده علت اصلي و مسئول حادثه را باز شناخت           
 ي  همهرسد زيرا از نظر علمي        نمي اما اين راه نيز به جايي     . كردبندي     دسته تأثيرحسب درجه   

   1.اند  بودهمؤثراين اسباب در ايجاد ضرر 
 امـروزه كمتـر كـسي اسـت كـه از            ،ارد گرديده و خطر   ي  نظريه ايراداتي كه بر     تأثيرتحت  

در كنـار آن    انـد      خطر به مفهـوم مطلـق آن پيـروي كنـد لـذا طرفـداران آن كوشـيده                  ي  نظريه
بعـضي ايجـاد خطـر را در صـورتي مبنـاي            .  نماينـد  ديگر را براي مسئوليت فراهم    اي    ضابطه

. دانند كه شخص از آن انتفاع ببرد و براي انتفاعش محيطي خطرناك ايجاد كنـد                مي مسئوليت
و غيرعـادي باشـد و در        فعاليتي موجب مسئوليت اسـت كـه نامتعـارف        اند    بعضي ديگر گفته  

كه در خسارتي كه به بار       خطر در صورتي قابل پذيرش است        ي  نظريهمعتقدند  اي    نهايت عده 
  . آمده است از اشيا خطرناك استفاده شده باشد

 كلي و مطلق مـسئول      طور  بهتوان شخص را    رسد نمي  مي نظر  بهبا توجه به آنچه گفته شد       
ي مشروع او به بار آمده اسـت بلكـه بايـد ايـن نظريـه در                 ها  فعاليتخساراتي شناخت كه از     

ابي به عدالت اسـت يـاري       يدن به هدفمان كه همانا دست     مواردي اعمال گردد كه ما را در رسي       
  . كند

  باشـد و حـداكثر       نمـي   خطر به مفهوم مطلق آن قابل اعمال       ي  نظريهدر روابط زوجين نيز     
زاست كـه در اثـر فعاليـت          بين زوجين آنگاه مسئوليت    ي  مي توان گفت ايجاد خطر در رابطه      

مثـال اگـر    عنـوان     به. ف ديگر وارد آيد   خسارتي به طر  ،  نامتعارف و غيرعادي يكي از زوجين     
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زوج بيش از حد الزم وقت خود را خارج از منزل بگذراند و بدون وجود ضرورت اقدام بـه                   
هاي متعدد بنمايد و زوجه و ساير اعضاي خانواده خـويش را تنهـا بگـذارد و ايـن                    مسافرت

زوج ضـامن   ) يضرر معنـو   (و فشارهاي رواني بر زوجه گردد     ها    اقدام موجب بروز ناراحتي   
زيرا اقدام نامتعارف و غيرعـادي      . باشد  مي ضررهاي روحي و معنوي وارده بر همسر خويش       

هاي بدون ضرورت متعدد و گذرانـدن اكثـر اوقـات در خـارج از                زوج يعني انجام مسافرت   
كـه ايجـاد    اي    منزل موجب بروز چنين خسارتي در زوجه گرديده است و بر مبنـاي ضـابطه              

 عـادي باشـد موجـب مـسئوليت        غير متعـارف و   هـا   فعاليـت كـه در اثـر      خطر را در صورتي     
  . باشد  ميدانست ملزم به جبران خسارت وارده بر زوجه مي

  نقض حق تضمين شده: مبحث دهم

 گـذار   قـانون  و تضمين    ديده  زيان بايد براساس نقض حق      ، تضمين حق  ي  نظريهاز ديدگاه   
شـرايط  » خطـر «و  » تقـصير «نظريـات    ، ايـن نظريـه    موجب  به. قائل به جبران خسارت گرديد    

دهنـد چنـين      مـي  زيان مـورد توجـه قـرار      كننده     وارد ي  جنبهتحقق مسئوليت مدني را تنها از       
 گـذار   قـانون  و تـضمين     ديـده   زيانتواند صحيح و تمام باشد زيرا به نقص حق            نمي ديدگاهي

بـران شـود و مـا       آن ج كننده    وسيله تلف  ههمين كه حقي از بين برود بايد ب       . توجه نشده است  
صدمه به حق حمايـت     «به بيان ديگر    . ناميم  مي الزام به جبران اين خسارت را مسئوليت مدني       

اين ضمانت اجرا چيزي جـز الـزام بـه          . شده دليل كافي براي تعيين ضمانت اجراي آن است        
  1.»يعني مسئوليت كسي كه سبب آن شده است، جبران آنچه رخ داده نيست

 زندگي بدون فعاليـت ممكـن       رد كه به فعاليت بپردازد و اصوالً      هر كس در جامعه حق دا     
نيست در عين حال هر يك از اعضاي جامعه حق دارد كه ايمـن و سـالم زنـدگي كنـد و از                       

تـوان گفـت در     ميپس. مصون بماند،  اند  و محيط خطرناكي كه ديگران فراهم كرده       ها  فعاليت
كننـده    حـق فعاليـت وارد     «  هـستيم  رو  روبه زمينه مسئوليت مدني با تزاحم حقوق افراد جامعه       

                                                      
1. Stark, Boris, Droit civil, "obligations", Paris: librairies techniques, 1972, no.59 
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 آنچه اسـتارك بـه آن اعتقـاد دارد مـسئوليت            موجب  به» ديده  زيانحق داشتن امنيت    «و  » زيان
  3. را خواهد داشت2»كيفر خصوصي« و 1»تضمين«مدني دو كاركرد اصلي 

دهد كه بـدون ايجـاد مـسئوليت بـراي خـود بـه              اي از حقوق به اشخاص اجازه مي      پاره«
 اي طبيعي ايـن حقـوق بـه آنـان چنـين اجـازه             ي  نتيجهالزمه شناسايي و    . ران ضرر بزنند  ديگ
حق . اي از حقوق با مباح دانستن اضرار به ديگري مالزمه ندارد          برعكس اجراي پاره  . دهد مي

خـسارات  گونـه      ايـن  در مـورد  . حيات و حق تماميت جسماني از جمله اين حقـوق هـستند           
توانـد از وي     مـي ،  زيان داشـته باشـد    كننده    زي به اثبات تقصير وارد     نيا كه  اين بدون   ديده  زيان

  .» خسارت ناشي از تقصير خود وي بوده باشدكه اينمگر ، تقاضاي جبران خسارت نمايد
اي معاشرت نسبت به زوجـه صـدمه        سوء  مثال اگر زوج در اثر اعمال خشونت و        عنوان  به

يازي بـه اثبـات تقـصير زوج در ورود زيـان            از ن ) زوجه (ديده  زيان. جسمي بر او وارد نمايد    
  .  خسارت نمايدي مطالبهتواند   ميندارد و به صرف ايجاد صدمه

 تضمين حق بين خسارات بدني و مالي از يك سـو و خـسارات               ي  نظريهبدين ترتيب در    
 عـادي و حتـي ضـروري اعمـال حـق            ي  نتيجه اقتصادي يا معنوي چون      داراي ماهيت صرفاً  

 اساس خسارات بدني و مـالي       بر اين . زيان است تفاوت گذارده شده است     ه  كنند  فعاليت وارد 
زيان بايـد جبـران شـوند و مـسئوليت          كننده    در هر صورت و بدون نياز به اثبات تقصير وارد         

ي هـا  زيـان ليكن در مورد خسارات معنوي و اقتصادي اگر همراه بـا  . ناشي از آن نوعي است   
  . زيان اثبات شودكننده  شود كه تقصير واردي ايجاد ميبدني و مالي نباشد مسئوليت در صورت

معاشرت و اعمال خشونت در روابط خانوادگي سـبب ورود          سوء بنابراين اگر زوج در اثر    
مدعي زيـان بايـد     ،  لطمات روحي و خسارات معنوي بر زوجه و ساير اعضاي خانواده گردد           

 خسارت  ي  مطالبهرساند و پس از آن      به اثبات ب  ،  ابتدا تقصير زوج را در ارتكاب چنين اعمالي       
  . نمايد

                                                      
1. Garantie 
2. Privée 
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 خطر كه بين انواع مختلف خسارت تفاوتي قائـل        ي  نظريه در اين نظريه برخالف      عالوه  به
انواع مختلف خـسارت از هـم تفكيـك شـده و در عـين حـال بـراي تفـسير نيـز                       ،  شود  نمي

  . جايگاهي در نظر گرفته شده است
رسـد اسـاس      مـي  نظر  به:  به معايب آن نيز توجه نمود      بايد،  البته در كنار مزاياي اين نظريه     

 بـه جـستجوي مبنـاي مـسئوليت مـدني           ديـده   زيـان  ي  جنبه بايد از    كه  ايناين نظريه مبني بر     
بـا  .  بايد به هر وسيله ممكن از بـين بـرود          ديده  زيان ضرر   كه  ايندرست نباشد زيرا    ،  پرداخت

كلي متفاوت است    هدو قضيه ب  .  كه خسارت بايد توسط شخص خاصي جبران شود        لهأمساين  
ايـراد  . زيان جستجو كرد  كننده     وارد ي  جنبه در حالت دوم مبناي مسئوليت را بايد از          و مسلماً 

 كه از لحاظ نظري تفاوت قائل شـدن بـين           آن است ديگري كه بر اين نظريه وارد شده است         
نظريـه در ايجـاد   البته نبايد فراموش كرد كه اين   . هاي مختلف مبناي مشخصي ندارد     خسارت

آيـد   ي ناروا به كـار مـي  ها زيانكند زيرا نه تنها در تعيين        مي مسئوليت مدني نقش مؤثري ايفا    
گويا تضمين حق   ،  ي ناشي از غصب و تعدي و تفريط امين        ها  مسئوليتامور مانند   اي    در پاره 

  .  اهميت داشته استگذار قانونصاحب مال بيش از هر چيز در نظر 

  ئوليت محضمس: مبحث يازدهم

در مبحث تقصير اشاره كرديم كه با حدوث شرايط جديد اجتماعي و وقوع خساراتي كه               
.  تقصير امري ضروري احساس شـد      ي  نظريهاصالح  ،  اثبات تقصير در آن گاه امري محال بود       

هـاي    تقصير و به ياري اماره و فـرض        ي  نظريهكوشيدند در دامان    اي    برمبناي اين ديدگاه عده   
 فـردي يـا     ي  ناحيهبدين تعبير كه هر خسارت كه از        . اثبات تقصير ياري جويند   حقوقي براي   

به ديگران وارد شود داللت بر تقصير او دارد مگر آنكـه اثبـات شـود هـيچ تقـصيري                    اي    شي
حقـوقي بـراي تقـصير نيـز اگـر چـه در             هـاي     اما ايجاد امارات و فرض    . مرتكب نشده است  

ـ   حقـوق  اسـاس برخـي      بـر ايـن   . يز پاسخگو نبود  بود اما در مواردي ن    ساز    مواردي چاره  ان دان
  . را مطرح نمودند» مسئوليت نوعي و كلي«يا » مسئوليت محض «ي نظريه
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 تـدبير و مـصلحت      ي  پايـه اين مسئوليت نمودار مسئوليتي است كه به حكم قـانون و بـر              
 آن را   ،شود و تابع قواعد عمـومي مـسئوليت مـدني نيـست بـه همـين جهـت هـم                     مي ايجاد
 فعل است نه    ي  نتيجههدف اين مسئوليت تحميل ضمان به       . اند  وليت كلي يا نوعي ناميده    مسئ

ين تـر   مهمشود و     مي  سبب ضمان  بار  زيانبدين بيان كه اگر در قواعد عمومي فعل         . كيفيت آن 
 كـار  ي نتيجـه  آن احراز فعلي ناروا و انتساب آن به مـسئول اسـت در ايـن قلمـرو بـه                  مسئله

در واقـع ايـن   .  ناگوار و مضر براي ايجاد مسئوليت كافي اسـت ي تيجهنشخص توجه دارد و   
  . ضمان چهره حمايتي دارد تا هيچ حق قابل احترامي از بين نرود

كافي است خواهان ثابت كند كه خوانده عملي انجام داده كه ضـرر             ،  در مسئوليت محض  
كاهـد و تنهـا       نمي مسئوليت خواهان نيز از اين      بيني  پيشمباالتي قابل     بي حتي. از آن برخاسته  

  . تواند خوانده را از نتيجه به بار آمده مبرا كند  ميانتساب ورود ضرر به قوه قاهره
معاشـرت زوج يـا تجـاوز از حـدود            سـوء   مثال زوجه بايد ثابت كند كـه در اثـر          عنوان  به

برابر زوج در   ،  رفتار  سوء با اثبات انتساب ضرر به اين     . رياستش ضرري به او وارد شده است      
  . ثيري نداردأزوجه مسئول خواهد بود و اثبات تقصير و عدم تقصير زوج ت
كه نمونه آن ضمان غاصـب در       ،  بدين ترتيب نبايد مسئوليت محض را با مسئوليت مطلق        

مـسئوليت مطلـق آخـرين درجـه سـختگيري و نـشانه             . اشتباه كرد ،  تلف مال مغصوب است   
رود كه براي     مي ليت محض در مواردي به كار     رهايي از هر گونه قيدي است حال آنكه مسئو        

مثال همه كم و    عنوان     به ،كم و بيش وجود دارد مطلقاً مسئول نيست       ،  مسئول عذرهاي دفاعي  
 عليت ميان تخلف از وظايف زوجيت و        ي  رابطهكه در مسئوليت محض بايد      اند    بيش پذيرفته 

دي ندارد مسئوليت بدون    ورود ضرر وجود داشته باشد در حالي كه مسئوليت مطلق چنين قي           
 از مسئوليت محض اسـت و تنهـا اطـالق مـسئوليت را در برابـر تقـصير                 تر    تقصير نيز خاص  

 عليت ميان فعل شخص و      ي  رابطهرساند ولي محض بودن مسئوليت ممكن است ناظر به           مي
البته نبايد از خاطر برد كه مفهوم محض مفهومي نسبي است و ممكـن اسـت در                 . زيان باشد 

رويـه  ،  اين عرف . م حقوقي مفهومي تا حدي متفاوت از نظام حقوقي ديگر يافته باشد           هر نظا 
. كننـد   مـي  قضايي و قوانين هستند كه مفهوم مسئوليت محض را در هر نهـاد حقـوقي معـين                
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 ي  رابطـه  كه گفته شد در اين مسئوليت كـافي اسـت ورود ضـرر و عامـل زيـان و                     طور  همان
  . ير سهمي در اين زمينه نداردسببيت بين آن دو احراز شود و تقص

توان تفاوت بين مسئوليت محض و مسئوليت مبتني بـر تقـصير            با توجه به مطالب باال مي     
مسئوليت مبتني بر تقصير در غالب موارد مستلزم اثبات تقصير در           «: را بدين صورت بيان كرد    

نه مستلزم   مسئوليت محض    حالي كه عمل است و به ندرت نيازمند تقصير در عامل است در            
 و  1»مغادير«نه از طريق    تر    به عبارت روشن  . اثبات تقصير در عمل است و نه تقصير در عامل         

  3.»توان از زير بار مسئوليت محض شانه خالي كرد نمي2»توجيهات«نه از طريق 
توان قائل بـه     كه آيا در روابط بين زوجين مي       آن است گردد  سؤالي كه در اينجا مطرح مي     

عـدم حـضور همـسرش در منـزل يـا            ي  واسـطه   بـه  آيـا زوجـه كـه     ؟  ي گرديد چنين مسئوليت 
هاي مكرر و پي در پي او يا به جهت منع شدن از خروج از منزل از جهت روحي و               مسافرت

تنها در صورت اثبات    ،  گرددگيرد و خسارات معنوي متوجه او مي      رواني تحت فشار قرار مي    
آيا اثبات ايـن تقـصير در محيطـي         ؟  واهد بود  جبران خسارت خ   ي  مطالبهتقصير زوج قادر به     

شاهدي بر روابط بين زوجين جز خودشـان وجـود نـدارد پيوسـته               معموالً   چون خانواده كه  
موكـول كـردن    ،  منوط كردن جبران خسارت به اثبات تقصير زوج يا زوجه         ؟   است پذير  امكان

دم جبـران   باشـد كـه خـود موجـب عـ         جبران خسارت به اثبات امري دشوار و گاه محال مي         
هر چند اثبـات  . گردد كه تقصير مرتكب در آن به اثبات نرسيده است   بسياري از خساراتي مي   

 نظـر   بـه تقصير جهت قائل شدن به جبران در برخي خسارات امري الزم و ضروري است اما                
تواند  سببيت بين ارتكاب عمل و وقوع ضرر مي        ي  رابطهرسد در مواردي نيز صرف اثبات       مي

  .  خسارت گردد اعم از آنكه تقصير ثابت شده باشد يا خيري مطالبهسبب 
 گـذار  قـانون خورد و   ميدر حقوق موضوعه ما نيز مواردي از اين قبيل مسئوليت به چشم        

از جملـه ايـن     . دهد  مي شخصي را بدون آنكه تقصيري داشته باشد مسئول قرار        ،  بنابه مصالح 
مـستعير  ،   آن در عاريه طال و نقـره       موجب  به  قانون مدني اشاره كرد كه     644توان به     مي موارد

                                                      
1. excuses 
2. Justifications 

  .214ص ، حسن باديني. 3
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كـاال از  كننـده   اگرتوليـد طور همـين . ضامن است هر چند مرتكب تعدي و تفريط نشده باشـد      
باز هم مـسئول پـرداختن   ،  عيب پنهان آن آگاه نباشد و هيچ تقصيري را نتوان به او نسبت داد             

،  زوجـين كـه در آن      رعايـت چنـين مـصالحي در روابـط        . ناآگاه اسـت  كننده    ارش به مصرف  
 اسـاس   بر اين . باشند نه دو مال از اهميت بيشتري برخوردار است          مي موضوع عقد دو انسان   

صرف وقوع ضرر و احراز سببيت بين وقوع ضرر         خاص  رسد در مواردي      مي نظر  بهضروري  
 . و عمل هر يك از زوجين را بتوان موجب ضمان مرتكب دانست
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  ) مسقطات ضمان (وليت مدنيعوامل رافع مسئ

در كنار ايـن    . در قسمت قبل مباني مسئوليت مدني از ديدگاه فقه مورد بحث قرار گرفت            
شود كه شـرايط ضـمان بـراي او           مي موارد اسبابي نيز وجود دارد كه رافع مسئوليت شخصي        

سمت شود كه در اين ق    تعبير مي » مسقطات ضمان «در فقه از اين عوامل به       . فراهم آمده است  
  . شودآنها اشاره ميين تر مهمبه 

  امين بودن : مبحث اول

گردد زيرا بر طبق اين قاعـده امـين           مي  ضمان يد محسوب   ي   قاعده اين قاعده استثنايي بر   
گـردد نيـست مگـر آنكـه مرتكـب        ميضامن تلف و نقصي كه در مال مورد تصرف او ايجاد   

 ذكر آن گذشت هر كس مال       د كه قبالً   ضمان ي  ي  قاعده بر طبق    حالي كه تقصير شده باشد در     
 يـد  يـا     ضـمان يـد ضـمان بـه يـد عـدواني            ي  قاعده. ديگري را تصرف كند ضامن آن است      

 استيمان بر يد اماني ضماني وجـود نـدارد مگـر            ي  قاعدهگيرد اما براساس      مي ماذون تعلق غير
 اثبـات  بـار . آنكه مرتكب تعدي و تفريط شده باشد مبناي عدم ضمان امين اذن مالـك اسـت        

مقصود از تفريط آن است     .  مدعي يعني صاحب مال اماني است      ي  عهدهتعدي و تفريط نيز بر    
كه در  اي    كه فردي كه مال به او سپرده شده مال را درست نگهداري و حفاظت نكند به گونه                

 كه امين در تصرفات خود از حـدود         آن است مال نقصي ايجاد شود يا ضايع گردد اما تعدي          
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 مالـك  مـثالً .  و كاري انجام دهد كه شخص ماذون نبايستي آنـرا انجـام دهـد   اذن خارج شود 
را اي    وديعه و امانت به ديگري بدهد و او را آن را بپوشد يا كـاالي عاريـه                عنوان     به لباسي را 

شخصي كه به نحو امـاني مـالي را در تـصرف دارد چنانچـه               . در غير مورد اذن استفاده نمايد     
شـود و از آن لحظـه         مي يد او از حالت اماني به ضماني تبديل       . مايداقدام به تعدي و تفريط ن     

ضامن هر نقص و تلفي خواهد بود كه در مال مورد امانت ايجـاد گـردد حتـي اگـر تلـف و                       
  . نقص در اثر تعدي و تفريط او نيز حاصل نگردد

در روابط زوجين نيـز از آنجـا كـه در بـسياري از مـوارد زوجـين در امـوال اختـصاصي                     
در صـورت   ،  كنند و ممكن است مال يكي در دست ديگري تلـف شـود              مي گر تصرف يكدي

  . باشد  مي چنين موضوعاتي قابل طرحديده زياندرخواست 

  احسان: مبحث دوم

 كـه   آن است  ، احسان ي  قاعدهمقصود از   . احسان است ،  مورد ديگر از موارد مسقط ضمان     
رود ضرر به آنـان شـود عمـل او    هرگاه كسي به انگيزه خدمت و احسان به ديگران موجب و       

 1»مـاعلي المحـسنين مـن سـبيل       « كريمـه    ي  آيـه مدرك اين قاعـده     . گردد  نمي موجب ضمان 
بنـابراين  . كنـد   مـي  تأييـد  2»هل جزاء االحـسان اال االحـسان       «ي  آيهباشد حكم اين آيه را       مي

ا در  زيـر . باشد هر چند از عمل او زياني به بار آمـده باشـد              نمي ضامن عمل خويش  ،  محسن
  . عمل خويش قصد احسان داشته است

قصد احسان و اعتقاد محسن است يا تحقـق         ،   آيا مقصود از احسان    كه  ايندر بين فقها در     
 واقعي است هر چند قصد احسان هم وجود نداشته باشد اختالف نظر وجـود               طور  بهاحسان  

  . دارد
ز حيـث واقـع     است كه اگر عملي از شخصي صادر شود كـه احـسان ا            گونه     اين در عرف 

در ايـن مـسئله     عـالوه      به 3.شود  نباشد وليكن قصد احسـان داشته باشد محسن محسوب نمي        
                                                      

  .91آيه  كريم، قرآن. 1
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كنـيم    مـي  لذا با جـاري كردن استصحـاب به قدر متيقن اكتفـا        . باشد  نمي دليل لفظـي موجود  
ايـن  . باشـد  در تحقـق احسان مي   ،  كه همـان ضرورت وجود قصد احسان و احسان به واقـع         

باشد اگر از عمـل زن يا شـوهر كه        ائل مربوط به خـانواده نيز به همين شكـل مي        امر در مسـ  
به قصـد احسـان و نيكي به همسرش صورت گـرفته ضرري به طرف ديگر وارد شـــود در                 

گردد كه عمل هم به قصد احسان باشد و هـم عمـل             صـورتي ضمان زن يا شوهر سـاقط مي      
كه تنها قصد احسان باشد ولي عمل به واقع احسان          و در صورتي    ،  عرفا مصداق احسان باشد   

نباشد يا برعكس قصد احسان نباشد ولي با عملي كه به واقع احسان است خـسارتي متوجـه            
  . كندگردد و عنوان محسن براو صدق نميطرف ديگر گردد ضمان طرف ديگرساقط نمي

و هم جلب منفعت    شود    مي ذكر اين نكته نيز الزم است كه احسان هم دفع ضرر را شامل            
هر چنـد در    . شود  مي عموميت قاعده و مدارك قاعده نيز فهميده       اين عموميت از كليت و    . را

  . گيرد تا جلب منفعت  ميعرف بيشتر دفع ضرر مصداق احسان قرار

  ديده زياناقدام : مبحث سوم

د  كه اگر شخصي با توجه و آگاهي عملي را انجـام دهـ      آن است  ديده  زيانمنظور از اقدام    
زيان كه شـخص ديگـري اسـت        كننده    وارد،  كه موجب ورود زيان توسط ديگران به او گردد        

» اقدام «ي  قاعدهزيان را مستند به     كننده    فقها عدم مسئوليت وارد   . مسئول خسارت نخواهد بود   
. اند؛ بدين بيان كه شخص با اقدام خود موجب از بين رفتن حرمت مالش شـده اسـت                  دانسته

  .باشد  ميا مانعي براي اجراي قواعد ضمان قهرياقدام در اين معن
مال خود را در اختيار مجنوني بگذارد و او آن          ،   مثال هرگاه كسي با علم و آگاهي       عنوان  به

 مجنون نخواهد بود زيرا صاحب مال با اقدام خويش مالش را            ي  عهدهضمان بر   ،  را تلف كند  
  1.در معرض تلف قرار داده است
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بودن ادعاي مردي در مـورد داشـتن تحـصيالت عـالي يـا شـغل       زني كه با علم به كذب   
تواند به تدليس آن مرد جهت فسخ ازدواج استناد نمايد زيرا            نمي كند  مي پردرآمد با او ازدواج   

  . زن با اقدام خودش و با علم و آگاهي به ضرر خويش اقدام كرده است
ان الزم بـراي تحقـق      با توجه به مفهومي كه از مسئوليت مـدني ارائـه شـد چنانچـه اركـ                

توان قائل به     مي  سببيت فراهم باشد   ي  رابطهوقوع ضرر و    ،  بار  زيانمسئوليت مدني يعني فعل     
مبنـايي كـه بـراي چنـين        . زيان به جبران خسارتي كـه وارد نمـوده شـد          كننده    مسئوليت وارد 

فقهـي   مبـاني    موجب  بهخطر يا   ،   تقصير ي  نظريهتواند براساس     مي شود  مي مسئوليتي برگزيده 
  . غرور يا مواردي نظير آن توجيه گردد،  الضرري قاعدهضمان نظير 

در روابط زوجين نيز در طرح مباحث مسئوليت مدني و قائل شدن بـه جبـران خـسارت                  
تـوان قائـل بـه مـسئوليت          مي اتخاذ خواهد گرديد در اين موارد نيز تنها جايي        اي    چنين رويه 

دني محقق باشد و موانـع ايـن مـسئوليت موجـود            مدني گرديد كه اركان و مباني مسئوليت م       
  . نباشد

مباحث مربوط به مسئوليت مدني در روابط زوجـين را در مباحـث               ،  با چنين پيش فرضي   
  . آينده مطرح خواهيم كرد





   نامزديزدن برهميت مدني ناشي از مسئول



  
  
  
  
  

  ��� اول 
  مفهوم و ماهيت نامزدي

  مفهوم نامزدي: مبحث اول

 در  گـذار   قـانون .  قانون مدني به بحث نامزدي اختصاص يافته اسـت         1038 تا   1035 مواد
درعقـد ازدواج مرسـوم آن اسـت كـه پـيش           . اين مواد تعريفي از نامزدي ارائـه نـداده اسـت          

رود و در صـورتي       مـي  مقدمه ازدواج مرد به خواستگاري زن     عنوان     به ازاجراي صيغه نكاح و   
زن و مـرد بـا      ،  به وصلت به منظور رضايت داشـته باشـند         ،كه طرفين و خويشان نزديك آنها     

 نـامزدي ،  به فاصله زماني ميان خواستگاري و اجراي مراسـم ازدواج         . شوند  مي يكديگر نامزد 
 ازدواج  ي  وعدهدراصطالح حقوقي نيزاگرزني مورد خواستگاري قرار گيرد و به او           . گويند مي

 حقوقي اين زن و مـرد       ي  رابطهيد   آ ه عمل داده شود و از طرف زن هم با اين وعده موافقت ب           
 زناشـويي   ي  رابطه اين نامزدي طرفين آمادگي خود را براي ايجاد          موجب  به. را نامزدي گويند  

شود و در اين بـاره هيچگـاه          نمي  زناشويي ي  رابطهاين وضع موجب حصول     . دارند  مي اعالم
ه طرفين آمادگي خـود     شود پس معناي عرفي و حقوقي نامزدي اين است ك           نمي سندي تنظيم 

شـوند كـه همـسر يكـديگر          مـي  دارند و ملتـزم     مي  همسر يكديگر باشند بيان    كه  آنرا جهت   
  1.شوند
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  ماهيت حقوقي نامزدي: مبحث دوم

توافق و تعهد زن ومرد يا پـسر و          :اند  تعريف كرده گونه     اين  نامزدي را  ،اندان  حقوقبرخي  
اينان صرف وعده را بـراي     . ديگر ازدواج نمايند   با يك  كه  ايندختري كه مانع ازدواج ندارند به       

تـوان صـرفاً يـك تعهـد اخالقـي            نمـي  و معتقدند نـامزدي را    اند    تحقق نامزدي كافي ندانسته   
  1.توانند آن را فسخ كنند  ميقراردادي جايز است كه طرفين، بلكه نامزدي، دانست
ون مدني و امري بودن      قان 1035ي    مادهرسد اين تعريف با توجه به صراحت          مي نظر  بهاما  

 ازدواج ي  وعـده باشـد بلكـه       نمـي  نامزدي تعهـد ازدواج   . تواند قابل قبول باشد     نمي قواعد آن 
بـر نامزدهـا جهـت      آور     الـزام  كند اما فاقد اثر حقوقي      مي وعده تنها تعهد اخالقي ايجاد    . است

ـ         . باشد  مي اجبار به ازدواج   سبت بـه الـزام بـه       بنابراين از آنجا كه تعهد حقوقي براي نامزدها ن
  . يك قرارداد محسوب شودعنوان   بهتواند  نميكند  نميازدواج ايجاد

نظـرات   واقع هدف از نامزدي معاشرت نامزدها با يكـديگر وآشـنايي بـا اعتقـادات و                در
توافـق   همديگر است تا درصورت وجود عاليق و اعتقادات مـشترك بـين طـرفين تفـاهم و                

بنابراين نامزدي امري تفنني براي معاشرتي زودگذر يا        . دجهت انعقاد عقد ازدواج حاصل شو     
 گـذار   قانونهر چند   . گردديت مي مسئول از آن موجب ايجاد      استفاده  سوء  نيست و  استفاده  سوء
 دانـسته اسـت امـا چنـين امكـاني بـه معنـاي جـواز                 پـذير   امكاناي را    چنين وعده  زدن  برهم
در  اساسي وكننده    ازدواج امري تعيين   كه  اينبه   هبلكه با توج  ،  باشدنمي  از اين حق   استفاده  سوء

قائل  طرفين حق را براي   اين گذار همراه دارد قانون   خطيري به  آثار باشد و فردي مي  زندگي هر 
زدن آن   برهم  نامزدي را تا آخرين لحظه قبل از وقوع عقد برهم زنند هرچند            ي  رابطهشده كه   

مرد  توافقي كه زن و   . باشدناپسند مي ،  ظر حقوقي به داليلي واهي هم از نظر اخالقي وهم از ن         
كنند هرچند يك عمل حقـوقي بـه معنـاي واقعـي محـسوب               خود مي  ي  آيندهدرباره ازدواج   

راضـي   بنابراين طرفين بايد نـسبت بـه آن قاصـد و          . شود اما به هرحال يك توافق است       نمي
  نبايد مانعي در   كه   اين اً بر باشند ودرعين حال اهليت بستن چنين پيماني را داشته باشند مضاف          

مثال نامزدي زن شوهردار با مـرد ديگـري         عنوان     به  نامزدها وجود داشته باشد    ي  آيندهازدواج  
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 او نـامزد  كه آند چه برسد به كرتوان خواستگاري اصالً از چنين زني نمي  نيست وپذير  امكان
موانع نكاح معرفي     از خود را خالي  ،   اساس اگر زني   بر اين  و  شوهر خويش شود   جز  بهمردي  
اما بعد معلوم گـردد كـه شـوهر داشـته            بدين واسطه مردي از او خواستگاري نمايد و        كند و 

ايـن  ي    واسـطه  بـه  مرد را فريفتـه اسـت و      ،  است و با خالي از موانع نكاح معرفي كردن خود         
   .باشدزن بر مبناي تسبيب ضامن خسارات وارده به او مي، فريب زياني متوجه مرد گردد

 ازدواج ايجـاد    ي  وعـده «: دارد  مـي   كه مقـرر   1035 ي   ماده  منظور مقنن از   كه  آننكته ديگر   
تعهـد  ،  باشـد   نمـي   سـاده ازدواج   ي  وعده تنها اعالم نامزدي ساده و       ،»...كند  نمي علقه زوجيت 

 كنـد ودر روابـط طـرفين    قطعي بر ازدواج نيـز ايجـاد علقـه زوجيـت نمـي     ي وعدهصريح و   
ـ             ،  پس. دباش نميآور    الزام مين أدرروابط ناشي از نامزدي به خاطر حفـظ سـالمت خـانواده وت

 قانون مـدني مـورد تـصريح قـرار          10 ي  مادهآزادي كامل نامزدها اصل حاكميت اراده كه در         
زيـرا  . باشـد اثـر مـي   اي بي باشد و توافق طرفين بر الزام آوردن چنين وعده          نمي گرفته مجري 

يد مخالف قانون باشد و در موضوع بحث ما چنـين            تعهدات خصوصي نبا   10 ي  مادهموجب  
ـ   حقـوق  رابطـه يكـي از     در اين . باشد  مي 1035 ي  مادهتعهداتي مخالف قانون در      ان عـرب   دان

نامزدها الزامـي    بنابراين براي هيچ يك از    ،  شود  مي نامزدي وعده محسوب  «: چنين بيان داشته  
 منحـصر خـويش     ي  ارادهبـا     كنند و  توانند از آن عدول     نمي هر يك از آن دو     كند و  ايجاد نمي 

كـه بـر    اي    زيرا اگر يكي از طرفين را به انعقاد عقد ازدواج برمبناي وعـده            ،  آن را فسخ نمايند   
رضا شـرط   ،   در عقد نكاح   صورتي كه است در    اين فرد در انعقاد عقد    . داده الزام كنيم   ازدواج

ـ   . باشدعقد صحيح نمي  ،  شده است كه درصورت وجود اكراه       حكـم   ي  جنبـه يم از   آنچـه گفت
كند بـدون     مي  نكاح ي  وعدهشايسته نيست كه كسي كه      ،   اخالقي ي  جنبهاش بود اما از      شرعي

  1.»...زيرا خلف وعده از صفات ناپسند است، سبب يا توجيه عاقالنه از آن تخلف كند
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زدن نامزدي درقوانين كشورهاي عربي نيز مورد تـصريح قـرار گرفتـه              برهم جوازعدول و 
  قانون دولت امارت اشـاره نمـود كـه مقـرر           1 ي  مادهتوان به قسمت پاياني       مي ملهازج. است

 3 ي  مـاده  1بنـد     در طـور   همـين  ،»هريك ازطرفين حق عدول از نامزدي را دارند       ... « دارد مي
هريك « قانون عربي نيز با عبارت يكساني چنين آمده است           3 ي  مادهقانون خليجي و بند اول      

  1.»...ز نامزدي دارنداز نامزدها حق عدول ا
 قانون مـدني    1035 ي  مادهبا توجه به آنچه در رابطه با فلسفه برقراري نامزدي وصراحت            

رسد قائل شدن بـه ايجـاد تعهـد حقـوقي             مي نظر  به،  ايران وقوانين كشورهاي عربي گفته شد     
 خـالف ،  ايـن رابطـه    ايجاد تعهـد حقـوقي در     . تواند قابل پذيرش باشد     نمي نسبت به نامزدي  

 ي  وعـده هرچند كـه يـك      . باشد  مي زدن نامزدي  برهم لسفه وضع نامزدي وآزادي طرفين در     ف
بعدي خواهيم كوشيد جهت    هاي    درقسمت. تواند نامزدي ناميده شود     نمي ساده و احتمالي نيز   

روشن شدن ماهيت اين رابطه وامكان يا عدم امكان جبران خسارات احتمالي ناشي از بـرهم                
  .  دهيمدست بهاسب خوردن آن مبنايي من

و قـانون  ) 1302تـا  1297مـواد   (از قانون مـدني آلمـان  ،  قانون مدني  1038 تا   1035مواد  
  . گرفته شده است واحكام آن درفقه سابقه ندارد) 94 تا 90مواد  (مدني سوئيس

 قرارداد اگـر ناشـي از تعهـد هـردو           ي  وعده،  درحقوق اين كشورها برخالف حقوق ايران     
 آزادي طرفين تا آخـرين      كه  اينبراي  ،  درمورد نكاح ،  ثر عقد اصلي را دارد    همان ا ،  طرف باشد 

محفوظ باشد اين امر پذيرفته نشده و وعده و تعهـد زن ومـرد بـه                گيري    لحظه جهت تصميم  
  . كند  نمي با هم ازدواج كنند اثر عقد نكاح را ندارد والزامي براي طرفين ايجادكه اين

 نكـاح ايجـاد   ي وعـده «: چنين ديدگاهي مقرر داشته است قانون مدني نيز با   1035 ي  ماده
اين تصريح درحالي است كه درحقوق ما تعهد بـه انعقـاد قـرارداد               .»...كند  نمي علقه زوجيت 

لذا ضرورت چنداني به ذكر ايـن  . اثرعقد اصلي را ندارد، هرچند ناشي از تعهد دوطرف باشد   
متمـايز از خـود آن      ،   درعـرف حقـوقي    تعهد برانجام عقـد   . امر در روابط زوجين نبوده است     

است وبين اين دو مفهوم اختالطي وجود نداشته است تا درمورد نكاح اشاره به جدايي آنهـا                 
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 امـر دربحـث نـامزدي بـه جهـت           بر اين  گذار  قانونتوان گفت تصريح     هرچه مي  1.الزم باشد 
  . رسد مينظر بهباشد وقابل توجيه   نميوجه  بي نكاحي رابطهاهميت خاص 

بطـالن قـراردادي    ،  شـود  قانون مدني استفاده مـي     1035 ي  مادهبه نظر برخي آنچه ازمفاد      
 قـرارداد   در ايـن  لذا اگر وجـه التزامـي هـم         . است كه درباره تعهد به ازدواج بسته شده است        

شرط شده باشد به تبع عقد اصلي هيچ اثري نخواهد داشت زيرا شرط تعهدي تبعي اسـت و                  
 بنا به عقيده برخي ديگر اگـرچنين قـراردادي را         . رود  مي ط هم ازبين  شر،  با بطالن عقد اصلي   

  شـرط ضـمن آن نيـز       ،قراردادي جايز محسوب نمائيم باز با برهم خوردن عقد جايز         عنوان    به
 نكاح يا وجه التزام ضمن عقدالزم ديگري نيز شرط شده باشد از             ي  وعدهاگر  . گردد  مي اثر بي

 هـر ترتيبـي     گذار  قانونآيد كه    بخوبي بر مي   1035ي    مادهد  كند زيرا از مفا     نمي آن كسب لزوم  
  . منع كرده است، را كه منجر به الزام زن ومرد به عقد نكاح شود

شـرط كـردن آن درضـمن عقـد الزم اسـت كـه              ،  يكي از طرق الزم ساختن عقـد جـايز        
او را   وجـه    هـيچ  توانـد بـه   طرف ديگر نمـي   « اين ماده با تصريح به اين امر كه         در گذار  قانون

 متوجـه   گذار  قانونعالوه     به .ازچنين اقدامي ممانعت به عمل آمده است      » مجبور ازدواج نمايد  
انـد   بينـي كـرده  خسارتي است كه طرفين عقد براي عدم انجام تعهد پيش    ،  بوده كه وجه التزام   

بـا ايـن   . اثـر كـرده اسـت   شرط وجه التزام را نيز بـي ،  مورد در اين  خسارت   ي  مطالبهوبا منع   
توان نامزد را به انجام نكاح يـا دادن          تمام وجوهي را كه به وسيله آن مي        گذار  قانون،  وصيفت

 نـشانگر آن    گـذار   قـانون  چنين برخوردي از سوي      2.اثر شناخته است  خسارت مجبور كرد بي   
كند نه تعهـد    اي است كه تعهد اخالقي ايجاد مي      وعده،   نامزدي گذار  قانوناست كه از ديدگاه     

 يـك از نامزدهـا      و هر كند  ن تعهدي فرد را پايبند به آنچه وعده كرده است نمي          چني،  حقوقي
  . بزندهم   به كه بخواهد نامزدي راهر زمانتواند مي
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  ��� دوم 
  زننده نامزدي مسئوليت مدني برهم

خـوردن نـامزدي وجـود      هـم      بـه  در قانون مدني دو ماده درخصوص خسارات ناشـي از         
اگر يكي از نامزدها وصلت منظـور را بـدون          «: داشتون مدني كه مي    قان 1036 ي  ماده: داشت

كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقـوع              زند درحالي هم     به علت موجهي 
زده اسـت بايـد     هـم      بـه  ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشـند طرفـي كـه وصـلت را              

ر فقط مربوط به مخارج متعارفـه خواهـد          خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبو      ي  عهدهاز
  .»بود

يت بـرهم زننـده بـه       مسئول نامزدي بدون علت موجه موجب       زدن  هم  به  اين ماده  موجب  به
يت نه تنهـا دربرابرطـرف مقابـل        مسئولگرديد واين     مي جبران خسارت وارده در حد متعارف     

اعتمـاد وقـوع ازدواج     مادر او يا اشخاص ديگري كه بـه          و گردد بلكه نسبت به پدر      مي ايجاد
 14/8/1370اما اين مـاده در اصـالح قـانون درتـاريخ           .وجود خواهد داشت  اند    مغرور گرديده 
اي    به گونـه   اً خسارت نمايند تقريب   ي  مطالبهتوانستند    مي  ماده افرادي كه   در اين . حذف گرديد 

مـالك تـشخيص ميـزان جبـران خـسارت وارده بـه             عـالوه      بـه  حصري مشخص شده بودند   
توانست معيـار مناسـبي جهـت تـشخيص           نمي  عرف واگذار شده بود كه اين معيار       تشخيص

البتـه  .  حـذف گرديـد    14/8/1370اين ماده دراصالح قـانون      . خسارات وارده محسوب گردد   
  خسارات ناشي از غرور دربهم خوردن نامزدي       ي  مطالبهحذف اين ماده به معناي عدم امكان        
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 قواعد عمومي   موجب  بهتوان جبران اين خسارت را        مي باشد بلكه چنانچه خواهيم گفت     نمي
  . يت مطالبه نمودمسئول

قانون   همان 1037 ي  مادهخوردن نامزدي    هم   به  با خسارات ناشي از    ه ديگر در رابط   ي  ماده
تواننـد در    نامزدها مي  هريك از «: دارداين ماده مقرر مي   . باشدالزم االجرا مي    كه كماكان  است

هدايايي را كه بطرف ديگر يـا ابـوين اوبـراي وصـلت             ،  ت منظور هم خوردن وصل   هصورت ب 
اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي خواهد بود          . منظور داده است مطالبه كند    

 .» آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شـده باشـد          كه  اينشود مگر     مي  نگاهداشته اًكه عادت 
 ي  مطالبهامكان  .  در مدت نامزدي رد وبدل شده است       باشد كه   مي اين ماده دررابطه با هدايايي    

 هديه از نوع هدايايي باشد كه عادتـاً         -1: باشد  مي اين هدايا يا قيمت آن مشروط به دو شرط        
هديه كننده     اگر هديه تلف شده است علت تلف تقصير طرف دريافت          -2؛  شود  مي نگه داشته 

 هـدايا يـا قيمـت آن را نخواهـد           ي  لبـه مطاامكان  كننده    درغير اين صورت طرف مطالبه    . باشد
  . تفصيل اين بحث را در قسمت مربوط به استرداد هدايا خواهيم آورد. داشت

  خوردن نامزدي هم هب  خسارات ناشي ازي مطالبهامكان : مبحث اول

 نكاح  ي  وعده كه  اينگردد كه آيا     مطرح مي  سؤالباتوجه به آنچه قبالً اشاره شد اينك اين         
كند ومتضمن تعهد حقوقي نيست بدان معناست كـه         قي براي طرفين ايجاد مي    تنها تعهد اخال  

حتي درصورت ايجاد زيان ناروا براي طرف مقابل ملزم          زننده نامزدي درهيچ صورت و     برهم
   ؟يت او گرديدمسئولد يا ممكن است در مواردي هم بتوان قائل به شوبه جبران خسارت نمي

  : پردازيم  مي زمينهدر اينررسي دو ديدگاه موجود  به بسؤالبراي پاسخگويي به اين 

   خوردن نامزدي برهم  ناشي از خساراتي مطالبه عدم امكان ي نظريهبررسي : اول گفتار

   خسارات ي مطالبه عدم امكان ي نظريه ـ1

خـوردن  هـم      بـه  ناشـي از  ي  هـا   زيانفقهاي عظام ونويسندگان حقوقي معتقدند       برخي از 
چـون  «: گوينـد   مـي آنها درتوجيـه وتبيـين عقيـده خـود    . جبران نيستند  نامزدي قابل مطالبه و   

زننـد درنتيجـه چنـين      هـم      به توانند آن را    مي طرفين هر زمان   آور نيست و    نكاح الزام  ي  وعده
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توان ملزم    نمي طرف مقابل را   «،1» به عقد در آن وجود ندارد      يلزوم وفا  عقد نبوده و  اي    وعده
  2.»زيان نمود خاطر عدم عمل بدان او را ملزم به جبران ضرر و به نمود تا به آن عمل نمايد و

دهد بـا     مي تن به مقاوله و مواعده    «زيرا كسي كه    ،   بوده بيني  پيشيك زيان قابل    ،  اين ضرر 
خـوردن وضـرر    هـم      به  پس خود با احتمال    ،لزوم وفا نداشته    آنها عقد نبوده و    كه  آنتوجه به   

  3.»كرده را تدبير نيست اقدام نموده وخودتوطئه افراد  ديدن ولو از راه ظلم و
 عدول از نامزدي يك حـق ثابـت بـراي هـر دو فـرد               اين ضرر ناشي از است نه غرور و       

 اخالقـي   ي  جنبهنامزدها دربرابر يكديگر تنها     .  مقيد به شرطي شده باشد     كه  اينباشد بدون    مي
  .دنباش  ميفاقد هرگونه اثر حقوقي د وندار

را در زمره   آور     الزام ن ديدگاهي طرح شده است كه فقط توافقات       اين نظريه بر اساس هما    
زنند چنين توافقي عقد     برهم   كنند ودر صورتي كه طرفين بتوانند توافق را         مي عقود محسوب 

به اين ديدگاه بايد ديدگاه كساني كه وعده نكاح         . باشدآور     الزام شود زيرا عقد بايد     نمي ناميده
زدن   هريك از طرفين حق برهم     ،از آنجا كه در عقود جايز     .  كرد دانند اضافه   مي را عقدي جايز  

توانـد آن را      مـي   نكاح نيز چون عقدي جايز است هر يك از طـرفين           ي  وعدهعقد را دارد در     
امـا  .  خسارت نمايد  ي  مطالبه،   اين رابطه  زدن  برهمتواند به صرف      نمي برهم بزند وطرف ديگر   

 اضـراربه   ي  اند اعمـال حـق خـويش را وسـيله         تو  نمي بايد توجه نمود كه هيچ صاحب حقي      
بنابراين نامزدي كـه بـدون      ،  برد ديگري سازد وبر خالف هدف نهايي از ايجاد آن حق به كار           

ي ناشي از   ها  زيانزند در برابر نامزد ديگر ضامن است وبايد         هم     به علت موجه پيمان خود را    
 نكـاح منـصرف شـود ولـي         نـامزد حـق دارد از     .  از حق خويش را جبران سـازد       استفاده  سوء
   4.هاي خويش قرار دهد استفاده نامشروع يا ارضاء هوسي تواند اين حق را وسيله نمي

                                                      
 نامـه  پايـان  (»آثـار حقـوقي ناشـي از بـرهم خـوردن نـامزدي            «،   سجاد باقرپور   از نقلاهللا العظمي يوسف صانعي به        آيت. 1

  .43، ص )كده حقوق، دانشگاه شيرازدانش، ارشد حقوق خصوصي كارشناسي

  .70 ص سجاد باقرپور،. ك.اهللا العظمي ناصر مكارم شيرازي ر آيت. 2

  .81سجاد باقرپور، ص . ك.اهللا العظمي يوسف صانعي ر آيت. 3

  .50صناصر كاتوزيان، . 4
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 نكاح قـرارداد بـاطلي      ي  وعدهان فرانسه معتقدند    دان  حقوقان خصوصاً   دان  حقوقاي از   عده
 گـذار   قـانون  عقد دانـست زيـرا       از اين  تخلف   ي  نتيجهتوان  يت نامزد را نمي   مسئولاست پس   

خواهد كه زن وشوهر هنگام عقد آزاد باشند وهيچ امري درتصميم گـرفتن آنـان دخالـت                  مي
توانـد آن را ازبـين       اين آزادي مربوط به نظم عمومي است وهيچ قراردادي نمـي           تأمين. نكند

مـانع از آن نيـست كـه        ،   نكـاح  ي  وعـده اما بايد توجه داشت كه بطالن       . ببرد يا محدود سازد   
مـدعي  . سـبب ايجـاد ديـن بـراي او شـود           "ضـمان قهـري   " عنوان  بهها  خطاي يكي از نامزد   

 عليت بين آن دو را اثبات كند وكسي كه نامزدي           ي  رابطهو   ضرر خسارت بايد وجود خطا و    
  . زده است نيازي به اثبات موجه بودن كار خود نداردهم   بهرا
  خسارات ي مطالبه عدم امكان ي نظريه نقد ـ2

در ي مطرح شـده     ها  هان وديدگا دان  حقوقت و نظريات فقهاي عظام و     با التفات به استدالال   
جـاي هـيچ شـك      ) نـامزدي  ( نكـاح  ي  وعـده رسد درالزام آوردن نبـودن        مي نظر  به زمينه   اين

 تـأمين  عدم ايجاد تعهد والزام به ازدواج دراثر اين وعده           كه  آن اًوترديدي باقي نماند خصوص   
باشد وتوافق بـر      مي  مربوط به نظم عمومي    )عقد نكاح يا عدم انعقاد     (آزادي طرفين در انعقاد   

  . شود  نميخالف آن پذيرفته
بنـابراين  . ملزم بـه ازدواج نمـود     ،  توان يكي از طرفين را به خاطر عدم اجراي وعده           نمي

فسخ  اساس نامزدي بر  يت مسئول شود و  نمي  نامزدي ايجاد  زدن  برهمقراردادي در اثر     يتمسئول
غيرقراردادي  يتمسئول تصور باشد از باب    يتي هم قابل  مسئول بلكه اگر    باشد  نمي نكاح ي  وعده

بنابراين برفرض   .دشو  مي يت قهري ايجاد  مسئول،   نامزدي زدن  برهم در اثر تقصير او در     است و 
عقد نيز تلقي نگردد اگر در اثر تقصير يك طرف بـه طـرف ديگـر زيـاني                   اي،  كه چنين وعده  
 ضـامن خـسارت وارده    ،  زيـان كننـده     وارد،  يت مـدني  سئولم قواعد   موجب  به،  وارد شده باشد  

 ي  رابطهعين حال    و در  ايجاد ضرر  بايد وجود تقصير و   ) مدعي خسارت  (ديده  زيان. باشد مي
 ي  مطالبـه البتـه ايـن     .  خسارت نمايند  ي  مطالبهاين اساس    بر عليت بين آن دو را اثبات كند و       

 نكـاح   ي  وعدهباشد زيرا عدول از       نمي نكاحمستقيم نامزد به عقد      غير خسارت به معناي الزام   
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اعمال اين حق در حدود متعارف خود موجب         باشد و   مي مسلم هريك از طرفين    حق ثابت و  
  . گردد نميكننده  يت عدولمسئول

 قانون مدني به اين امر اشاره كـرده وچنـين مقـرر داشـته               1035 ي  ماده نيز در    گذار  قانون
مـرد مـادام كـه       كند بنابراين هريـك از زن و        نمي زوجيت ازدواج ايجاد علقه     ي  وعده«: است

وجـه او    تواند به هيچ    نمي طرف ديگر  تواند از وصلت امتناع كند و       مي عقد نكاح جاري نشده   
 .» خـسارتي نمايـد    ي  مطالبـه ،  ازجهت صـرف امتنـاع از وصـلت        يا   را مجبور به ازدواج كرده    

هـت صـرف امتنـاع طـرف ديگـر از           تواننـد بـه ج      نمي  اين ماده هيچ يك از طرفين      موجب  به
البته بايد توجه داشت كه هيچ يك از نامزدها نبايد دراعمال           .  خسارت نمايد  ي  مطالبهوصلت  

. انساني تجـاوز نمايـد     از حدود رفتار   امتناع از وصلت مرتكب تقصير گردد و       حق خويش و  
دانستند   مي يزياني كه عقد نكاح را عقد جا      دان  حقوق ي  نظريه كه در    طور  همان،  اين اساس  بر

بـدون علـت      نمايـد و   اسـتفاده   سـوء اعمال حق خويش     اگر هر يك از نامزدها در     ،  اشاره شد 
 از  اسـتفاده   سـوء هم زند در برابر نامزد ديگر ضامن تقـصير           به متعارف پيمان خود را    موجه و 

 ي  مطالبـه ايـن   . ي وارده برطـرف متـضرر را جبـران كنـد          ها  زيانبايد   باشد و   مي حق خويش 
نـامزد  .  نـامزدي  زدن  بـرهم گيرد نـه بـه جهـت          مي قيدي انجام  بي ت به لحاظ تسامح و    خسار
 هرگز انتظار نداشته كه طرف مقابل او فريب داده يا بدون علـت نـامزدي را بـرهم                   ديده  زيان

 نكاح موجب زيان او خواهـد شـد هرگـز تـن بـه               ي  وعده،  دانست كه سرانجام    مي زند واگر 
  . شد  نميدوران نامزدي را متحملهاي  هداد وهزين نمياي  چنين وعده

بايد گفت اگر چـه ايـن       ،  دانست  مي  نكاح را قرارداد باطلي    ي  وعدهدر مورد ديدگاهي كه     
 ان فرانسوي اعتبار زيادي پيدا كـرده اسـت ولـي پـذيرفتن آن دشـوار               دان  حقوق ميان   ي  نظريه

زاد باشـند وهـيچ     خواهد زن وشـوهر هنگـام عقـد آ          مي گذار  قانوندرست است كه    . باشد مي
بـه   رسـاند و   نميرا » نكاحي وعدهبطالن « تصميم آنان دخالت نكند ولي اين مقدمه       امري در 

آنچه كه طرفين   . باشد  نمي معناي موضوع قرارداد خصوصي قرار گرفتن انسان و داد وستد او          
 نـه چگو. باشـد   نمي تعهد به امر مشروع نكاح     گيرند چيزي جز وعده و      مي عهده نامزدي به  در
 ،طـرفين خـود   حـالي كـه     گيري آزاد طرفين دانـست در      توان تعهد به نكاح را مانع تصميم       مي
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درعين حال اين وعده الزامي براي آنان ايجـاد نكـرده            واند    را به يكديگر داده   اي    چنين وعده 
، بنابراين تعهـد نـامزد بـه جبـران خـسارت ناشـي از تخلـف از انجـام وعـده نيـست                  . است

منجر به    ازحق وسرانجام اوضاع واحوالي است كه عارض شده و         استفاده سوءخاطرتقصيرو هب
 به منظور اضرار بـه      كه  اينعدول از نامزدي كاري مجاز است مگر        . فسخ وعده گرديده است   

  . متعارف صورت گيرد غيربه شكلي و ديگري همراه با تقصير

   ردن نامزديخو برهم  ناشي از خساراتي مطالبه امكان ي نظريهبررسي : دوم گفتار

 نكـاح ايجـاد تعهـد       ي  وعـده معتقدند كه   ،  ان در مقابل دسته اول    دان  حقوقبرخي ديگر از    
 نكـاح   ي  وعـده  زدن   برهم كند وچنانچه يكي از نامزدها اقدام به عدول از نامزدي و            مي والزام

 ي  مطالبهباشد وامكان     مي ضامن خسارت وارده به نامزد ديگر     ،  يتمسئولكند با تحقق شرايط     
 قرارداد نامزدي را عقـدي الزم     اي     اساس عده  بر اين . سارت براي نامزد متضرر وجود دارد     خ

 نـامزدي   زدن  هـم   بـه  ديگـر بـراي   اي    وعـده انـد     يت قراردادي شـده   مسئولوقائل به   اند    دانسته
  . اند وآن را از موجبات ضمان قهري دانستهاند  يت قهري قائل شدهمسئول

    مسئوليت قرارداديي نظريهـ 1

دانند كه هريك از نامزدهـا بـه آن ملـزم            ميآور     الزام نامزدي را توافقي  ،  رخي نويسندگان ب
بنـابراين  . كند  مي دروقت مناسب پايبند  ) ازدواج (وپايبند هستند وآنها را به اجراي عقد نهايي       

 از برهم خوردن نامزدي نيازي به اثبات تقصير واردكننده زيان ندارد وچنانچه عـدم               ديده  زيان
موجب ورود خسارت مادي يـا معنـوي بـه          ،  اي عقدهايي وپيمان شكني يكي از نامزدها      اجر

ناشي از عهد شكني خـويش را       ي  ها  زيان خسارت بايستي    ي  نامزد ديگر شده باشد واردكننده    
 زيـرا  1.بتواند براي عدول خويش سبب معقولي ارائه دهد كننده     عدول كه  آنجبران نمايد مگر    

كننده   نامزد متضرر نيازي به اثبات خطاي عدول      ،  شود  مي محسوبپيمان شكني نوعي تقصير     
  . تواند مطالبه به خسارت نمايد  ميبه صرف اثبات عهدشكني ندارد و
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 زيـرا   ؛قـرار گيـرد    توانـد مـورد پـذيرش       نمـي  با توجه به آنچه قبالً اشاره شده اين نظريه        
كنـد    نمـي  د الـزام وتعهـد    براي هيچ يك از طرفين ايجـا       جايز بوده و  اي    وعده،   نكاح ي  وعده

 كه بخواهند از آن عـدول كننـد وبـه صـرف امتنـاع از                هر زمان توانند    مي وهريك از نامزدها  
  آزادي طـرفين در    كه  آنعالوه     به .شودوصلت وعدول از نامزدي ملزم به جبران خسارت نمي        

 ومي،خالف نظم عم برتوان مورد ازدواج امري مربوط به نظم عمومي است نمي       گيري    تصميم
دن اين وعده با آزادي نامزدهـا درامـر          بو آور الزام. نامزدها را مجبور به نكاح با يكديگر نمود       

هرگونه اجبـار    باشد و   مي مهم در زندگي افراد     زيرا نكاح امري خطير و     ؛ازدواج منافات دارد  
  . تي براي طرفين وجامعه درپي خواهد داشناپذير جبران رابطه عواقب در اينالزام افراد  و

 تواند از وصلت امتناع كنـد و        مي هريك از طرفين  ... « قانون مدني نيز آنجا كه مقرر داشته      
او را مجبور بـه ازدواج كـرده يـا جهـت صـرف امتنـاع از                 وجه     هيچ تواند به   نمي طرف ديگر 

امكان عدول از آن بوده      نبودن نامزدي و  آور     الزام نظرش بر  .» خسارتي نمايد  ي  مطالبهوصلت  
چـون در   ،   كه حتي اگر دراثر عدم وصـلت خـسارتي متوجـه يكـي از نامزدهـا شـود                  تا آنجا 

 ي  مطالبـه راستاي اعمال حق متعارف نـامزد ديگـر ايـن خـسارت بـه او وارد گرديـده حـق                     
  . خسارت براي نامزد متضرر قائل نشده است

   قراردادي غير مسئوليتي نظريهـ 2

    تسبيبي قاعده مسئوليت مبتني بر  ـالف
گفتيم كه تسبيب يكي از     . باشد  مي  تسبيب ي  قاعده ،اي فقهي براي جبران خسارت    يك مبن 
 در  .انـد    اتالف به تسبيب نيـز تعبيـر كـرده         هباشد كه فقها از آن ب       مي يت مدني مسئولموجبات  

شـود بلكـه      نمـي   باعث ازبين رفتن مال ديگري     اًتسبيب برخالف اتالف عمل مسبب مستقيم     
ل نحالدربرهم خوردن نامزدي و ا    . شود  مي ن رفتن مال ديگري   عمل او مع الواسطه سبب ازبي     

 اقدام برهم زننده نامزدي مع الواسطه سبب ورود زيان به نامزد متـضرر              كه  اينآن نيز با اثبات     
البتـه  . زده اسـت   بـرهم    يت نامزدي شـد كـه ايـن رابطـه را          مسئولتوان قائل به      مي شده است 

بايد تقـصير مـسبب نيـز در        ،  داند  مي مسبب قصير تسبيب را احراز ت    هبراساس نظري كه الزم   
  . عدول از نامزدي احراز گردد
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بدون اختيار باشد مانند ديوانه يـا در حكـم        اراده و   بي  شرط است كه مباشر يا     ،در تسبيب 
اختيـار برخـوردار      مباشر از اراده و    صورتي كه اختيار مانند كودك ودر      بي اراده و   بي اشخاص

البته ممكن است   . گردد  نمي  كه شرط تحقق اين قاعده است حاصل       بودن سبب تر    قوي،  باشد
بدين معنا كه ندانـد     . عالم نباشد ،  دهد  مي مباشر عاقل ومختار باشد ولي نسبت به آنچه انجام        

گردد مانند جايي كه مباشر مغرور شده است درچنين حـالتي مباشـر               مي عملش موجب ضرر  
ا يـ شخـصي نـامزد خـود       بنابراين اگر   . باشد  مي ضامن ضامن نيست وسبب اقوي از مباشر و      

بـه جهـت وصـلت      اش    خـانواده  نامزد مغرور و    نكاح فريفته باشد و    ي  وعده را با    اش  خانواده
 نـامزدي را بـدون علـت    ،متحمل شده باشند اما بعد از مدتي همـان نـامزد  هايي    منظور هزينه 

،  غـرور  ي  قاعـده تـي    تسبيب وح  ي  قاعده موجب  به صورت   در اين زند  هم     به موجه ومتعارف 
  وقتـي كـه در اثـر       طـور   همين. باشد مياش    مسئول خسارات وارده بر نامزد متضرر و خانواده       

طرف مقابل يا بستگان نزديك او دچار صدمات        ،  خوردن نامتعارف وبدون دليل نامزدي    هم    به
از كننـده     تـوان بـه عـدول       مـي   تـسبيب  ي  قاعدهبرمبناي  ،  روحي وجسمي گردند  هاي    وآسيب

 احراز تقـصير را از شـرايط        صورتي كه  كه اشاره كرديم در    طور  همانالبته  . دي رجوع كرد  نامز
 سبب ورود چنـين     ، بدانيم بايد درهر مورد ثابت شود كه تقصيرمسبب        ب تسبي ي  قاعدهاعمال  

  . گرديده است) خانواده او يا طرف مقابل (خساراتي به متضرر
اي   خوردن نامزدي قاعـده   هم     به شي از هرچند اين قاعده براي جبران بسياري خسارات نا       

توان بـه ايـن       نمي  خسارات ي  همهرسد براي جبران      مي نظر  بهمناسب وقابل استفاده است اما      
  . مبناي منحصر جبران خسارت تكيه نمودعنوان   بهقاعده

 براساس ديدگاه برخي فقها صرف احراز تسبيب بين عمل واردكننده زيان            كه  آن اًخصوص
دانند وبراي احـراز يـا عـدم احـراز            مي  كافي براي الزام او به جبران خسارت       وتحقق زيان را  

اعمال اين ديدگاه با حق هريك از نامزدها دربهـم زدن           . اند  اهميت چنداني قائل نشده   ،  تقصير
كند زيرا هرگاه نامزد به دليلـي از نـامزدي عـدول كنـد وازآن عـدول                   مي نامزدي منافات پيدا  

 ضـامن جبـران خـسارت وارده بـه     ب تسبيي قاعده موجب  به  آيد ضرري به طرف ديگر وارد    
 نامزدي مرتكب تقصير شـده باشـد و قـصد           زدن  برهم  به خواه در اقدام  . باشد  مي طرف ديگر 
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اسـتناد بـه    .  نمـوده باشـد    انحـالل  تقصيري اقدام به     گونه  هيچاضرار داشته باشد وخواه بدون      
 منافات خواهد داشت ودرهر صورت آنـان را   چنين مبنايي با آزادي نامزد دربهم زدن نامزدي       

گذار در  امري كه با نظرقانون. دخوردن نامزدي قرار خواهد دا    هم     به  خسارات ناشي از   مسئول
در  بسبيتـ  ي  قاعـده رسد    مي نظر  بهبنابراين  . م نيز تعارض پيدا خواهد كرد     .  ق 1035 ي  ماده
ط اعمـال ايـن قاعـده بـدانيم          خصوص درصورتي قابل اعمال است كه تقصير را از شراي          اين

  ضرر به طرف مقابل    و ايجاد كننده     عليت بين فعل نامزد عدول     ي  رابطهوگرنه به صرف اثبات     
تنها درصورتي كه ثابت شود تقصير      . يت نامزد برهم زننده نامزدي شد     مسئولتوان قائل به     نمي

 او را   تـوان   مـي  سبب ورود ضرر به طرف مقابل گرديـده اسـت         ) برهم زننده نامزدي   (مسبب
  . ملزم به جبران خسارت طرف ديگر ساخت

   غروري  قاعده مسئوليت مبتني بر ـب
 اين قاعده اگر فـردي      موجب  به. باشد  مي  غرور ي  قاعدهاز ديگر موجبات مسئوليت مدني      

اين : با عمل خويش سبب فريب خوردن ديگري شود وفرد دوم در اثر آن متحمل ضررگردد              
فريـب   ( غـار  كـه   ايـن  باشد شرط تحقق اين قاعده و       مي رد مغرور فرد ضامن ضرر وارده به ف     

رخ  از طرف غـار   قرار گيرد آن است كه اوالً عملي خدعه آميز مسئولاز نظر حقوقي    ) دهنده
تواند قول يـا فعـل باشـد          مي طور  همين. تواند فعل يا ترك فعل باشد       مي اين عمل . داده باشد 

  . تعاقباً غاري نيز وجود نخواهد داشتاگر عمل خدعه آميزي وجود نداشته باشد م
خواه . ضرري به مغرور واردشده باشد    ،   كه در اثر عمل خدعه آميزغار      آن است شرط دوم   

بنابراين صرف فريب خوردن دراثر عمـل غـار كـافي نيـست             . اين ضررمادي باشد يا معنوي    
 سـببيت بـين     ي رابطهشرط سوم نيز وجود     . ضرري نيز حاصل شده باشد    ،  بلكه بايد دراثر آن   

يعني بتوان ضررحاصل شده را به عمل غـار نـسبت           . عمل خدعه آميز غار وورود ضرر است      
هـم     بـه  استناد به ايـن قاعـده در      . باشد  مي شرط آخر نيز جهل مغرور به قصد فريب غار        . داد

عدم تحقق يكي از شرايط     .  كه چهار شرط باال موجود باشد      آن است خوردن نامزدي مستلزم    
 ي  رابطـه بنابراين غاربايد مغرور وخانواداش را به ايجـاد         . گردد  مي سئوليت غار موجب عدم م  

بـدون اطـالع از قـصد       اش    مغرور كرده باشد دراثر فريب او طرف مقابل يا خانواده         ،  زوجيت
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متحمـل شـده باشـند وآشـنايان را در جريـان چنـين              هـايي     فرد مخارجي كرده باشند وهزينه    
كنـد از   اي     چنين نـامزدي   زدن  هم  رب ه غار پس از مدتي اقدام به      چنانچ. گذاشته باشند اي    واقعه
 در جمـع آشـنايان    اش    خـانواده  مسئول خسارات وارده بر طرف مقابل و      ،   غرور ي  قاعدهباب  

 نامزدي داشته باشد يا قـصد       ي  رابطهدن  هم ز   ه ب اما چنانچه نامزد دليل موجهي براي     . باشد مي
 اگـر   طور  همين،  كند  نمي  غزري تحقق پيدا   ن صورت ايفريب طرف مقابل را نداشته باشد در        

حـال اقـدام بـه       خواهد خورد ولي با اين    هم     به اي  دانسته چنين نامزدي    مي طرف مقابل از قبل   
مسئول خسارات وارده به آنان نخواهد بود زيرا علـم قبلـي            ،  عدول كننده ،  نامزدي كرده باشد  

  . گردد  ميه به او از طرف غارمانع جبران خسارت وارد خوردن رابطههم  ر بنسبت به
يت غار در صـورتي كـه طـرف مقابـل يـا             مسئول قانون مدني نيز صراحتاً به       1036 ي  ماده
اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده ومخـارجي كـرده باشـند اشـاره                ،  ابوين او 

برخي .  حذف گرديد  1370انه اين ماده در اصالحات قانون مدني در سال          تأسفكرده بود اما م   
 يت ناشـي از    مسئول  نامزدي و  زدن  هم  به اساتيد علت حذف ماده را عدم قابليت جمع بين حق         

 نظـر   بـه رسد اما به هرحـال        نمي نظر  بههرچند اين توجيه منطقي     . اند   نامزدي دانسته  زدن  هم  به
 مباني فقهـي وقواعـد       به رسد با حذف اين ماده براي جبران خسارات ناشي از غرور بايد            مي

را كننـده     يت مدني استناد نمود ودر مواردي كه غرور محقق باشد نامزد مغـرور            مسئولمي  عمو
الزم به ذكر اسـت كـه       . ملزم به جبران خسارت وارده بر نامزد مغرور شده وخانواده او نمود           

  . باشد كه قبالً به آن اشاره شد مياي  تحقق شرايط چهارگانه، منظور از تحقق غرور
   :)تقصير در اجراي حق ( از حقاستفاده سوء ي  قاعده مسئوليت مبتني بر-ج

 نكاح رابرهم زده در صـورتي مـسئول خـسارات           ي  وعدهنامزدي كه   ،  براساس اين نظريه  
 نموده باشد وعلت موجهي     استفاده  سوء نامزدي خواهد بود كه از حق خود         زدن  برهمناشي از   

. ال حـق خـود نمـوده باشـد    به ضرر ديگري اقـدام بـه اعمـ       براي كار خويش نداشته باشد و     
به ديگران   باشد و مدارك اين قاعده اضرار      الضرر مي  ي  قاعدهسوءاستفاده از حق از مصاديق      

 اين قاعده حتـي اگـر شخـصي بـا اعمـال حـق خـود                 موجب  به. را مورد نفي قرار داده است     
متعارف به ديگري برساند واعمال حقش به قصد اضرار بـه ديگـران باشـد ضـامن                  ناضرري  
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حقـي  ،  كنـد حقي كه شارع يا مقنن به شخص اعطـا مـي          . ران ضرري است كه وارد نموده     جب
. توان با اعمال حق موجب اضـراربه ديگـران گرديـد          قيد وبند وشرط نيست و نمي     مطلق وبي 

اعمال حق زماني مشروع است كه از حدود متعـارف ومعقـول خـارج نگـشته وبـه ديگـري                    
  : دارد  مي رابطه مقرردر اينوري اسالمي  قانون اساسي جمه40اصل . ضرري نرساند

تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمـومي                 نمي كس هيچ«
 بـه غيـر     اضـرار  -1: گردد  مي محدود به عدم وجود دو عامل     ،   بنابراين اعمال حق   .»قرار دهد 

ق هريـك از نامزدهـا       نـامزدي وحـ    زدن  بـرهم سپس اگرچه ايـام     .  تجاوز به منافع عمومي    -2
 به هريك از نامزدها اعطـا گرديـده         گذار  قانون وعده حقي است كه از جانب        از اين درعدول  
. توانند اعمال اين حق را وسيله اضراربه طرف ديگر وحتي سايرين قـرار دهنـد                نمي ولي آنها 

اين   از فادهاست  سوءدرمورد  ) عدول كننده (كننده     نامزدي منافاتي با تقصير فسخ     زدن  برهماباحه  
،  بـه بيـان ديگـر      1.يت او قرارگيـرد   مـسئول تواند مبنـاي      مي حق ندارد وقصد اضراربه ديگري    

 نمـوده وباعـث     اسـتفاده   سوءهم زدن نامزدي هريك از نامزدها ممكن است از حق خود            ردرب
 در ايـن  مفهـوم سوءاسـتفاده از حـق        ،  اندان  حقوقالبته از نظر برخي     . ضرر طرف ديگر گردد   

اجراي حق بايد مبتنـي     ،  بدين معني كه بدليل حرمت واهميت نكاح      «:  خاص دارد  مورد چهره 
شكن چنين علتـي     هرگاه نامزد پيمان  ،  پس. داند  مي اخالق آن موجه   بر علتي باشد كه عرف و     

واقـع بايـد گفـت كـه         در. سوءاستفاده از حق كرده است    ،  براي توجيه كار خود نداشته باشد     
چنـين   زنـد و تجـاوز از رفتـار        نمـي  بـرهم     نامزدي خود را   انسان متعارف وآگاه بدون جهت    

 پـذيرش  قابـل   البته اين نظـر كـامالً      2.»تقصير است ،  مقام اجراي حق باشد    هرچند در ،  انساني
ـ            زدن  هم  به گذار  قانونباشد زيرا    نمي هم زدن  ر نامزدي را حق هريـك از نامزدهـا دانـسته ودرب
ـ      ي  ارائـه  ذكـر دليـل موجـه و       ،اين چنـين آزادي  . ولي را الزم ندانـسته اسـت       توجيـه قابـل قب
زدن نامزدي بر مبناي اهميت كانون خانواده وجلـوگيري از انحـالل آن قابـل توجيـه                  همردرب

  نامزدي نمايـد   زدن  هم  رب لذا در صورتي كه يكي از نامزدها بدون دليل موجود اقدام به           . است
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 حـق زمـاني   از ايـن  اسـتفاده  ءسو او از حق خويش گرديد بلكه       استفاده  سوءتوان قائل به     نمي
 نامزدي بـه قـصد ضـررزدن بـه طـرف            زدن  هم  رب يابد كه نامزد حق خويش را در        مي مصداق

 از حـق تنهـا      اسـتفاده   سـوء  اساس   بر اين . غيرعادالنه اعمال نمايد   مقابل وبه شكلي ظالمانه و    
ابـه  كننـده    زماني تحقق خواهد يافت كه طرف مقابل بتواند ثابت كند اعمال حق نامزد عدول             

غيرعادالنه بودن اعمال اين حق براي دادگاه        قصد ضرر زدن به او صورت گرفته و ظالمانه و         
 از حـق كـافي نيـست بلكـه          استفاده  سوءصرف قصد اضرار براي اثبات      عالوه     به .محرز گردد 

  . متضرر شده باشدكننده  الزم است طرف مقابل عمالً از اقدام نامزد عدول
 از حق در كنار سـاير موجبـاتي كـه           استفاده  سوءرسد    مي نظر  بهته شد   با توجه به آنچه گف    

تواند مبنايي مناسب جهت جبران خسارات ناروايي         مي )غرور وتسبيب  ( به آن اشاره شد    قبالً
قائـل شـدن بـه جبـران        . خوردن نامزدي متحمل شـده اسـت      هم    ر ب باشد كه نامزد متضرر از    

امزدها دربهم زدن نامزدي نخواهد داشت زيرا مبناي         موارد منافاتي با آزادي ن     در اين خسارت  
باشـد بلكـه بـا        نمـي   نامزدي وفسخ آن كه حق افراد است       زدن  برهم،  الزام به جبران خسارت   

الزام برهم زننده نامزدي بـه جبـران خـسارت مبنـايي            ،  يتمسئولتوجه به هريك از موجبات      
ق غرور يـا قـصد اضـرار بـه          كند كه ممكن است اين مبنا بر حسب مورد تحق           مي خاص پيدا 

  . طرف مقابل يا مباني ديگري باشد

   شرايط ضرر قابل مطالبه: مبحث دوم

. هم خوردن نامزدي ممكن است خسارات مختلفي به هريك از نامزدها وارد آيـد             ردراثرب
طـي ايـن مـدت بنـا بـه           در انجامـد و    مـي   بـه طـول    ها  سال نامزدي   ي  رابطهآيد    مي گاه پيش 
گيرد ازجمله زن به خواسـته مـرد از شـغل خـود               مي وقايعي نيز صورت  هر طرف   ي    خواسته

 بـين طـرفين نزديكـي        است دهد وحتي ممكن    نمي كند يا تحصيالتش را ادامه     ميگيري    كناره
آيا درچنين وضعيتي   . نمايد  مي نيزواقع شود اما پس از مدتي يكي از نامزدها از نامزدي عدول           

  ؟  وارده بر خود را خواهد داشت جبران خساراتي مطالبهطرف متضرر حق 
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ضررهاي معنوي كـه     يا   ضررهاي وارده براو ممكن است ضررهاي مادي وجسماني باشد        
  : هريك اثرات خاصي به جا خواهد گذاشت

  ضررهاي مادي: گفتار اول

. گردد ضررهاي مـادي اسـت       مي خوردن نامزدي ايجاد  هم     به ازضررهاي متداول كه دراثر   
. ضررهايي مشهود وآشكار بوده كه قابليت تقويم به پـول را دارنـد             ،منظور از ضررهاي مادي   

و مخـارجي   هـا     ممكن است شـامل هزينـه     . اين ضرراشكال مختلفي ممكن است داشته باشد      
  . باشد كه طرف متضرر يا بستگان او به اميد تحقق وصلت وازدواج برخود تحميل كرده است

زاري جشن نامزدي كه درجامعه ما امـري        هاي مربوط به خواستگاري يا برگ     قبيل هزينه  از
هـاي  آسيب: مشكل ديگر آن است كه ممكن است دراثر فسخ نامزدي         . مرسوم ومتداول است  

. هاي روحـي گـردد    جسماني نيز عارض گردد وفرد دچار مشكالت جسمي و تبع آن آسيب           
هاي درمان ومعالجه ودر اثـر آن افـزايش مخـارج زنـدگي وحتـي كـم شـدن توانـايي                     هزينه

هايي است كه ممكن است بـه تبـع بـرهم خـوردن             كاركردن درمدت ناخوشي از ديگر هزينه     
 . دچـار خدشـه كنـد       را نامزدي به هريك از نامزدها وارد شود وتا مدتي سيرعادي زندگي او           

مسئول ،   هريك موجبات مسئوليت   موجب  بهكننده    درچنين مواردي درصورتي كه نامزد عدول     
  . هاي مربوطه خواهد شدهاي وارده وهزينه سارتشناخته شود ملزم به جبران خ

 قانون مسئوليت مدني لطمات وارده به جان يـا سـالمتي يـا مـال افـراد را قابـل                     1 ي  ماده
بـه  ،  خوردن نامزدي وعدول يكـي از نامزدهـا       هم     به در صورتي كه دراثر   . مطالبه دانسته است  

ف يـا صـدمات بـدني وارد        طرف ديگر خسارات مادي از قبيل تحميل هزينه ومخارج متعـار          
البتـه الـزام    .  خسارات وارد بر خويش را خواهـد داشـت         ي  مطالبه حق   ديده  زياننامزد  ،  گردد

به جبران خسارات درصورتي است كه او بر مبنـاي تـسبيب يـا غـرور يـا                  كننده    نامزد عدول 
ابـل  و مخارج صورت گرفته در صـورتي ق       ها    هزينهعالوه     به . از حق مسئول باشد    استفاده  سوء

معقول و قابل قبـول     ،  مطالبه است كه در حد متعارف و با توجه به موفقيت اجتماعي نامزدها            
 او  ي  وعـده  نكـاح بدهـد ودختـر بـه اميـد            ي  وعده مثال اگر پسري به دختري       عنوان  به. شدبا

 اما پسر پس از مـدتي       ،متحمل شود وهدايايي براي او تهيه نمايد      هايي    هزينه،  وتحقق ازدواج 
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 اثبـات شـود     صورتي كه بزند در   هم     به  خود عدول كند وروابط خويش را با دختر        ي وعدهاز  
 ازدواج داده   ي  وعـده از ابتدا قصد ازدواج نداشته وبه قصد فـريفتن دختـر بـه او               كننده    عدول

روحـي حـادث    وارد بر خويش ومـشكالت جـسماني و  هاي   هزينهي مطالبهاست دختر حق    
  .  داشتشده دراثر وقوع اين امر را خواهد

  ضررهاي معنوي: گفتار دوم

ايـن   شود بلكه از    نمي ضررهاي حاصله ازبرهم خوردن نامزدي محدود به خسارات مادي        
 ممكن است به    ديده  زيانواقعه ممكن است خسارات معنوي نيز حاصل گردد كه اثرآن براي            

ابل جبران  از ضررهاي مادي باشد چه زيان مادي با پول ق         تر    ب شديدتر وغير قابل تحمل    تمرا
، گـردد   مـي  است اما خسارتي كه دراثر لطمات روحي ومعنوي بـه فـرد يـا خـانواده او وارد                 

اين آسيب حتي گاه نمود بيرونـي نيزنـدارد امـا از            . خسارتي نيست كه به آساني ترميم گردد      
  . دهد  مي خود قرارتأثيرفرد را تحت ، درون

:  وصلت را بـردو قـسم دانـسته اسـت          زيان معنوي ناشي از امتناع از     ،  اندان  حقوقيكي از   
.  تأثيرات روحي كه براي نامزد ديگر دراثر امتناع از وصلت نامزد حاصل شـده اسـت                 -الف«

.  هتك احترام اجتماعي نامزد كه دراثر امتناع طرف ديگرازوصلت به او متوجه شده است              -ب
  1.»ل آنونزديك نشدن ديگري براي ازداواج با او وامثا. ازقبيل افتادن سر زبانها

ايـن دسـته از     . دانند  نمي پذير  امكانمحاسبه ضررهاي معنوي را با پول        اندان  حقوقبرخي  
جبـران ايـن    . توانـد از بـين ببـرد        نمـي  صدمات روحي وعاطفي را   ،  ان معتقدند پول  دان  حقوق

عالوه    به .آورد  مي  تا مرز دادوستدهاي مالي پايين      را ي عالي انساني  ها  ارزش ،خسارات با پول  
باعث شكست آراي محـاكم ونـاهمگوني تـصميمات         ،  خساراتگونه     اين  بودن تقويم  مشكل
 توانـد در امـور مـالي        مـي   كـه پـول    طور  همان: درپاسخ به اين نظرگفته شده    . شود  مي قضايي

 حـداقلي از رضـايت وجبـران        تـأمين  ،معادلي براي مال تلف شده محـسوب گـردد        عنوان    به
همـين انـدازه كـه موجـب تـسكين آالم روحـي              و خسارت واردشده نيز با پول امكـان دارد       
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عامـل ايجـاد رضـايت خـاطر در         عنوان     به واقع پرداخت پول   در. كافي است ،   گردد ديده  زيان
عـدم پـذيرش جبـران ضـرر معنـوي بـا            ،  عامل جبران خـسارت   عنوان     به  است كه  ديده  زيان

متعرضين   و ي معنوي را در معرض خطرات بزرگتري قرار خواهد داد         ها  ارزش پرداخت پول 
 اسـاس امكـان جبـران ضـرر معنـوي           بـر ايـن   . خواهد كـرد  تر    يي را جري  ها  ارزشبه چنين   

ـ  صورت مبلغي پول درخسارات است معنـوي ازجملـه خـسارات معنـوي ناشـي از                هب هم رب
جبران خسارات معنوي درنظام حقوقي مـا صـراحتاً پذيرفتـه         . گردد  مي هنتيجخوردن نامزدي   

  . شده است
 ي   مطالبـه  يت مدني به چنـين خـساراتي اشـاره گرديـده و           مسئول وقانون   درقانون اساسي 

حتي در قرون گذشـته برخـي     .  گرديده است  پذير  امكانيي  ها  زيانخسارت وارده دراثر چنين     
 ازجمله ميرفتـاح  . اند   الضرر دانسته  ي  قاعدهفقها خسارات معنوي را درشمار ضرر و مشمول         

حـرف درسـت وبجـايي      ،  ختص به مـال وبـدن اسـت        ضرر فقط م   كه  اينادعاي  ... «گويد   مي
يكي از فقهـاي     1.»... كه ضرر معنوي نيز در شمول ضرر قرار گيرد         آن است بلكه حق   . نيست

شـود    مـي  حديث ال ضرر نه تنها ضررهاي مالي وجـاني را شـامل           «: معاصر چنين گفته است   
ضـرر شـامل ضـرر    پندارنـد كـه       مـي   بعضي كه  اين. گيرد مي بلكه ضررهاي معنوي را نيز دربر     

درارتباط بـا ضـرر      »حديث الضرر « توان ادعا كرد كه     مي شود درست نيست زيرا     نمي معنوي
عالوه بـر آن ايـن حـديث     . ده است شصادر  ،  نموده  مي بر انصاري وارد  » سمره« كهاي    معنوي

 عقاليي است كه بـه منظـور اجـراي          ي  قاعدهدر مقام بيان يك حكم تعبدي نيست بلكه يك          
  2.» صادر گرديده استها انساناعي ورفع هرگونه ظلم وتجاوز از تمام عدالت اجتم

 جبـران ضـرر   ،  خوردن نـامزدي  هم     به ان عالوه بر جبران خسارات مالي ناشي از       دان  حقوق
هـاي روحـي     اند ممكـن اسـت لطمـات حاصـله از آسـيب           تهنسضروري دا  معنوي را الزم و   

 در ايـن  «. ي مـادي باشـد    ها  زيانتر از   مل بسيار شديدتر وغيرقابل تح    ديده  زيانومعنوي براي   
 هـاي عـاطفي اسـت كـه عـدالت         زمينه خسارت واقعي عبارت از شكـست روحـي وصـدمه          
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 اساس است كـه ديـدگاه ضـرورت جبـران خـسارات             بر اين  1.»تواند از آن چشم بپوشد     نمي
  . شود  مي رابطه بيشتر از ضرورت جبران خسارات مادي احساسدر اينمعنوي 

 قانون  171دني متعرض بيان چنين خساراتي نشده است اما با وجود اصل            هرچندقانون م 
 بحث درباره امكان صدور حكـم بـه جبـران خـسارت          ،اندان  حقوق اساسي كه به قول بعضي    

يت مدني كه صراحتاً به زيان معنوي اشاره        مسئول قانون   2و1سازد و مواد      مي معنوي را بيهوده  
امكان جبران   ست واستفاده از مالك اين مواد شكي در       را قابل جبران داشته ا     كرده است وآن  

مانـد تـا جـايي كـه يكـي از             نمي خسارات معنوي وارده دراثر عدول ناموجه از نامزدي باقي        
 از  ،ان صرف امتناع از نامزدي را درصورتي كه موجب لطمـه بـه حيثيـت زن شـود                 دان  حقوق
گونه    اين  نيز .م. م. ق10 ي  مادهكه   اين  مضافاً بر  2. خسارت معنوي دانسته است    ي  مطالبهموارد  

 شـود   مـي  كسي كه به حيثيت واعتبارات شخـصي يـا خـانوادگي او لطمـه وارد              « مقرر داشته 
برهم . »تواند از كسي كه لطمه وارد كرده است جبران زيان مادي ومعنوي خود را بخواهد               مي

لطمه وارد اي  ا خانوادهتواند به اعتباروحيثيت فرد ي    مي نيز از عواملي است كه     خوردن نامزدي 
هـا وامتنـاع ديگـران از ازدواج بـا نـامزد             بر سر زبـان   اش    كند وباعث افتادن آن فرد وخانواده     

توانـد از كـسي كـه لطمـه وارد            مي  مذكور نامزد متضرر   ي  مادهگردد ولذا به استناد       مي متضرر
  . آورده جبران زيان خود را بخواهد

 پرداخت مبلغي پول صورت گيرد زيـرا پـول          نحوه جبران خسارت ممكن است از طريق      
 جبران و وضعيت فرد را به حالت قبـل بازگردانـد            تواند خسارات وارده را كامالً      نمي اگر چه 

 محسوب  ديده  زيانتشفي خاطر    جهت تسكين آالم و   ،  مناسباي    وسيلهعنوان     به تواند  مي ولي
ن پول احساس خوشايندي    كس منكر اين حقيقت نيست كه انسان متعارف از داشت          هيچ. شود

 روش معمول   3.آالم او باشد  ي    دهنده  تواند تا حدودي تسكين     مي اين احساس . خواهد داشت 
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 خسارت معنوي نيز پرداخت پول      در جبران  پرداخت مبلغي پول است لذا       ،از جبران خسارت  
  . شود  مياز وسايل جبران اين خسارت محسوب

تواند تا حدودي موجبات تشفي خاطر        مي ولالبته بايد توجه داشت كه اگر چه پرداخت پ        
 فـراهم نمايـد امـا ايـن روش هميـشه           روحـي ومعنـوي را    هاي     از آسيب  ديده  زيانتسكين   و

ان نيزدرباره نحـوه    دان  حقوقبين  . تواند كارساز باشد يا حداقل كارآيي مناسبي داشته باشد         نمي
تواند موجـب صـدور آراي        ومي ازطريق پول اتفاق نظر وجود ندارد        ها  زيانارزيابي اين نوع    

 در مواردي اقدامي ديگر جـز پرداخـت پـول           كه  آنعالوه     به .متفاوت درشرايط يكساني گردد   
 شـرايط   و ايجاد  به وضعيت سابق     ديده  زيانبازگرداندن   تواند در   مي مانند الزام به عذرخواهي   

  . روحي مناسب بسيار مؤثرتراز پرداخت مبلغي پول باشد
 طريقـه و    ميزان و  ،دادگاه«: دارد  مي يت مدني مقرر  مسئول قانون   3ي    مادهاين خصوص    در

 اين  موجب  به .»...خواهد كرد  كيفيت جبران خسارت را با توجه به اوضاع احوال قضيه تعيين          
تعيـين  ،  كيفيت جبران خسارت را اوضاع و احوالي كـه برقـضيه حـاكم اسـت               ماده طريقه و  

اي    اوضـاع احـوال بـه گونـه        ،خوردن نـامزدي  هم    به درخسارت معنوي ناشي از   . خواهد كرد 
تـسكين وضـعيت     و تواند به شكل مناسب موجبات خاطر       نمي است كه صرف پرداخت پول    

را فراهم  اش    طبيعي زندگي  آماده كردن او جهت بازگشت به سير عادي و          و ديده  زيانروحي  
ي مناسـب حيثيـت   بـه طريقـ  ،  زمينـه در ايـن الزم است در كنار اقدام به پرداخت پول         . نمايد

 ايـن اقـدامات   . واعتبار ازميان رفته او اعاده شده و احـساسات خدشـه يافتـه او تـرميم يابـد                 
به عذرخواهي ودلجويي از نامزد متضرر      ) نامزد سابق  (تواند به شكل الزام واردكننده زيان      مي

 امكـان دارد بتـوان    طور  همينيا درج حكم محكوميت نامزد سابق در جرايد صورت پذيرد و            
مدتي محدود او را از نامزدي با ساير افراد يا انعقاد نكاح منع نمـود يـا حتـي او را ملـزم بـه            

  . ازدواج با نامزد سابق خود كرد
افـراد تعارضـي بـا        خاص از انعقاد نامزدي يا نكـاح بـا سـاير           در مدتي ايجاد محدوديت   

 كلي حق تمتع يـا حـق        طور  بهتواند    نمي هيچ كس «: دارد  مي  قانون مدني كه مقرر    959 ي  ماده
ايـن مـاده     زيـرا . پيدا نخواهد كرد   »اجرا تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند           
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 كلي منع نموده ولي سلب      طور  بهسلب حق تمتع يا اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را             
با سلب حق نامزدي وازدواج     .  منع نشده است   و معين  حقوق در مدتي محدود      از اين قسمتي  
 ي   مـاده   خاص اسـت كـه در      در مدتي  نيز سلب حق جزئي      و معين  محدود   در مدتي ديگري  

  .  مورد منع قرار نگرفته استالذكر فوق

 زدن  هـم   بـه   نكاح و جبران خسارت ناشي از      ي  وعدهبررسي تطبيقي   : مبحث سوم 

  آن

  حقوق انگليس: گفتار اول

 1970 از قـانون اصـالحي       پيش،   نكاح وآثار ناشي از نقض آن      ي  وعدهماهيت و وضعيت    
دادنـد   نكـاح مـي    ي  وعـده ي كه وقتي دوطرف به همديگر       طور  به. انگليس به گونه ديگر بود    

يـك عقـد قـانوني محـسوب     اي  چنين وعده، ملتزم باشند  وقصدشان هم اين بود كه متعهد و      
ي رطـو  بـه . از آثار قانوني يك عقد بر خوردار بـود        منعقد شده و  ،  شد كه به منظور ازدواج    مي

  1.  سال به علت عدم اهليت قانوني قادر نبود نامزد گردد18كه يك شخص زير 
 شود وآثار عقد نيز بر آن مترتب        مي  يك عقد قانوني محسوب    ،از آنجا كه قرارداد نامزدي    

كرد بايـد خـسارات       مي اگر يكي از نامزدها بدون دليل موجه قانوني از آن سرپيچي          ،  گردد مي
هـم    خسارت هـم بـراي مـردان و        ي  مطالبهامكان  . كرد  مي  جبران ناشي از نقض عهد خود را     

عمل هيچ يك از نامزدها براي جبران خـسارت ناشـي از نقـض               اما در . براي زنان فراهم بود   
كـه   آن كردند بنابراين دعاوي مربوط به نقـض نـامزدي قبـل از             نمي نامزدي به دادگاه مراجعه   

  . جامعه متروك شد منسوخ گردد به تدريج در
 ازدواج  ي  وعده قانوني كه هيچ اثرحقوقي براي       موجب  به 1970اين قانون متروك درسال     

توافـق بـراي ازدواج از   " دانـست  مقـرر مـي    1970 قـانون    1 ي  مـاده . نسخ گرديـد  ،  قائل نبود 
باشد وهيچ دعوايي براي نقص چنين توافقي قابـل اقامـه            اثر حقوقي برخوردار نمي    گونه  هيچ

                                                      
1. Brain grant & Jennifer Levin, family law, London: sweet maxweel limited, 1973, p3. 
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 2مواد   بلكه. كلي فاقد آثار حقوقي نشده    طور  بهنامزدي  ،   وضع اين قانون   اما با  "1.نخواهد بود 
 نمونه  عنوان  به.  نكاح كرده است   ي  وعده اين قانون اشاره به روابط مالي نامزدها به هنگام           3 و

 حقوقي كـه درروابـط مـالي زن وشـوهر          ي   قاعده  اين قانون آمده است هر     2 ي   ماده 1 در بند 
مـشروط بـه    ،   قاعدهالبته اعمال اين    . نامزدها نيز اعمال خواهد شد    حاكم است درروابط مالي     

بخـورد  هـم      بـه  كـه نـامزدي     اساس چنان  بر اين  .باشد نكاح طرفين مي   ي  وعدهاعتباروصحت  
همان قواعد حقوقي كه بر روابط مالي زن وشوهر حاكم است در روابط مـالي نامزدهـا هـم                    

 نكـاح بـين طـرفين       ي  وعده كه   آن است  به   حاكم خواهد بود البته ترتب چنين اثري مشروط       
  .  صحيح واقع شده باشدطور به

 اين مواد تنهـا جـايي قابـل اعمـال           ،ان انگليسي معتقدند  دان  حقوق اساس برخي از     بر اين 
نمونـه  عنـوان      بـه  يعنـي . است كه طرفين از اهليت الزم براي ازدواج وعقد برخوردار باشـند           

 غيررسـمي   طور  بهاما درخصوص نامزدهايي كه     . باشند سال ومجرد    18هردو آنان بايد باالي     
باشند هنوز اين ابهام وجود دارد كه آيـا           نمي شوند و داراي اهليت الزم براي ازدواج        مي نامزد
امـا درهـر حـال در حقـوق كنـوني           ؟   ناظر به آنان نيز هست يا خيـر        1970 قانون 3 و 2 مواد

 نقـض   عنـوان    بـه  شـود و    نمي محسوبآور    م الزا انگليس توافق درباره ازدواج آينده قراردادي     
 اگـر يكـي از نامزدهـا بـراي تـدارك            طـور   همين. توان ادعاي خسارت كرد     نمي چنين پيماني 

 ي  مطالبـه هايي شـده باشـد بـا انحـالل نـامزدي حـق              جشن نامزدي يا ازدواج متحمل هزينه     
   2.خسارات وارده را نخواهد داشت

  حقوق فرانسه: گفتار دوم

از اي    عـده . دررابطـه بـا نـامزدي باشـد وجـود نـدارد            مقرراتي كه ،  رانسهدرقانون مدني ف  
داننـد  جانبـه از سـوي هريـك از نامزدهـا مـي            يـك اي    ان فرانسوي نامزدي را وعده    دان  حقوق

   3.شود  ميازسوي هر دو طرف به طرف ديگر داده،  يك جانبهي وعدهاين  معموالً ومعتقدند

                                                      
1. Ibid, p.3 
2. Ibid, p.4 
3. Jacqueline.Droit de la famille, (Paris: Dalloz.1999), p16 



 96

 ي  وعدهبنا به داليل نظم عمومي      ،  م واساسي خود  ديوان عالي كشورفرانسه در دو رأي مه      
 رويه قضايي   1. گردد تأميننكاح را عمل حقوقي ندانسته است تا آزادي طرفين در امرازدواج            

 تعهـد ازدواج ايجـاد    ،   نكـاح بـراي نامزدهـا      ي  وعـده از زمان صدور اين احكام ثابت بوده و         
  . بزندهم   بهتواند نامزدي را  مي نامزدو هركند  نمي

كه شخص حق خـود را      به اين دليل    . شود نكاح تقصيرمحسوب نمي   ي  وعده يعدم اجرا 
 اسـتفاده  سوء حق خود   از اين شود اما اگر نامزد     كند وتقصيري به او نسبت داده نمي        مي اعمال

  2.گردديت مدني او ميمسئولمرتكب تقصير شده وموجب ، كند
ـ   عامل ،قراردادي غير يتمسئولدر حقوق فرانسه تحقق      خـوردن نـامزدي مـستلزم      هـم     ه ب

  : وجود دو شرط است
دعـوي   نامزدي كـه مـدعي    :  نكاح حقيقي را ثابت كند     ي  وعدهبايد وجود يك    : شرط اول 

 نكاح را بين خود وطرف مقـابلش اثبـات          ي  وعدهوجود يك   ،  يت است بايستي درابتدا   مسئول
ي نـامزدي   هـا   عكسريق   مثال از ط   عنوان  به. ي مختلف قابل اثبات است    ها  راهنامزدي از   . كند

  3.كه طرف مقابل براي او ارسال كرده استهايي  يا نامهاند  كه طرفين با همديگر انداخته
، نامزد عالوه بر اثبات نـامزدي     : باشديت مدني مي  مسئولاعمال   تحقق عناصر و  : شرط دوم 

. ستخوردن نامزدي محقق شده ا    هم     به يت مدني عامل  مسئولبايد ثابت كند كه شرايط ايجاد       
ايجاد ضـرر  ، خوردن نامزديهم   بهبنابراين نامزد متضرر بايد بتواند عواملي نظير تقصير عامل 

سرانجام وجود روابط سببيت بين ضرر وارده وتقصير نامزد برهم زننـده را               و ديده  زيانبراي  
  . ثابت كند

  حقوق مصر: گفتار سوم

خوردن هم     به خسارات ناشي از  مستقل كه دررابطه با جبران      اي    ماده،  درقانون كشور مصر  
به دو گـروه     ها،  محاكم اين كشور دررابطه با جبران اين نوع زيان        . وجود ندارد ،  نامزدي باشد 

                                                      
1. Ibid. p16  
2. Ibid. p16 
3. Ibid. p17 
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 الضرر وتسبيب   ي  قاعده بر مبناي    ها  زيانگونه     اين گروهي معتقد هستند كه   : گردند  مي تقسيم
  . باشند  مي خساراتقائل به عدم جبران، ولي اكثر محاكم اين كشور. قابل جبران هستند
يي كه معتقد به عدم جبران هستند اين اسـت كـه نـامزدي چيـزي جـز                  ها  هاستدالل دادگا 

كند درواقع حقي كه قانون وشريعت براي او قـرار            مي نيست وكسي كه عدول   ،   نكاح ي  وعده
كه متضرر آگاه است كه برا ي طرف مقابل هر زمـان حـق عـدول                چرا. كنداستعمال مي ،  داده

كند يا شغل خود را رهـا        مثال كسي كه به خاطر نامزدي جهيزيه تهيه مي         عنوان  به. ردوجود دا 
چـون  .  كـسي او را فريـب داده باشـد   كـه  ايـن كند ضرر درنتيجه اغترارخود فرد است نـه     مي

 الزام نوعي اكراه بر نكـاح وجـود         در اين ،  را الزام به جبران خسارت كنيم     كننده    اگرفرد عدول 
   1...دارد

برخي نـامزدي را يـك عقـد الزم         ،  اند كمي كه حكم به جواز جبران خسارت داده       اما محا 
يي كه حكم بـه     ها  هولي اكثر دادگا  . اند  دانسته وعدول از وفا را موجب جبران خسارت دانسته        

در  2.يت قـراردادي  مـسئول يت ناشي از تقصير بوده نـه        مسئولبرمبناي  اند    جبران خسارت داده  
ايـن مـاده    . قابـل توجـه اسـت     ) قانون العربـي الموحـد     (عربي قانون   4ي    ماده خصوص   اين

ضرري مترتب گرددمسبب بايد ضرر را      ،  درصورتي كه بر عدول از نامزدي     «: دارد  مي اشعاري
 دراثر عدول از نـامزدي بـه نـامزد ديگـري يـا      صورتي كه اين ماده در   موجب  به 3.»جبران كند 

كـسي كـه موجـب ورود       ،  د يا معنوي  خانواده او ضرري وارد شود خواه اين ضرر مادي باش         
 رابطه در اينگردد   مينظر از تقصير يا عدم تقصير او ملزم به جبران خسارت      ضررشده صرف 

 آن نـامزدي يـا      موجـب   بـه رأي جالبي نيز از سوي دادگاه استيناف مصري صادر گرديده كـه             
هريـك از   شـود و   نمي زوجيت محسوبي رابطهبراي اي   ازدواج جز تمهيد و مقدمه ي  وعده

بـه  اي    معنـوي   عدول ضرر مـادي و     از اين  كه  آنطرفين حق دارند از آن عدول كنند به شرط          
اسـتاد دانـشگاهي زن پزشـكي را بـه           ،اي  اين اسـاس در پرونـده      بر طرف ديگر وارد نشود و    

                                                      
  .11ص ، 1ج ، )]تابي] [نابي: [مصر(، العربيه، دراسه تحليليه مقارنه بالتشريعات، احوال الشخصيه، محمد الدجوي. 1

  ،1ج  ،  ])تـا بـي [ ،  داراالحيـاءالتراث العربـي   ،  بيـروت ،  (،  الوسيط فـي شـرح القـانون المـدني        ،  عبدالرزاق احمد سنهوري  . 2

  .829 ص    

  .»يتحمل المتسبب التعويض، اذا ترتب علي العدول عن الخطبه ضرر«: من مشروع القانون العربي الموحد4اعاده . 3
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خالل اين مـدت مـرد       در  سال به طول انجاميد و     4ده بود و اين نامزدي      ورنامزدي خود در آ   
 خواستگاران ديگـر    ،اين نامزدي باعث شده بود كه زن      . استكرده    مي فت وآمد به منزل زن ر   
از كارش به خاطر درخواست نامزدش استعفا نمايد ومخارج زيادي جهت آماده             را رد كند و   

زده اسـت و بـا      هـم      بـه  اما مرد در شب عروسـي نـامزدي را        . كردن منزل عروسي هزينه كند    
بين مردم لطمـه وارد گرديـده و او          او وحيثيت او در   عدول خود از نامزدي به احساسات زن        

 حكـم دادگـاه اسـتيناف نـامزد         موجـب   بـه كه  . هاي مردم قرار داده است     را در معرض حرف   
جبران خسارت وارده به آن نامزد سابق       عنوان     به  هزار ليره مصري   15به پرداخت   كننده    عدول
  بـه پرداخـت خـسارت از بابـت    الـزام ،  اين حكم  موجب  به البته   1.محكوم گرديده است   خود

باشد بلكه به جهت خساراتي است كه از عمل او            نمي  زدن آن  هم   به از نامزدي و   عدول نامزد 
  . مترتب گرديده است

 نـامزدي حـق هريـك از        زدن   بـرهم  ي اگرچه طرفين با هم نامزد شده بودنـد و         أ ر در اين 
شته و از طرف مرد بر اسـتمرار         سال استمرار دا   4طرفين بودن است اما از آنجا كه اين رابطه          

 ، زن . اسـت  اميـد بـه وقـوع ازدواج موجـب شـده           شده و   مي يدي علقه زوجيت تأ   و ايجاد آن  
 همخارج سنگيني نيز متحمل شـد       و هدااز شغل خود استعفا د     خواستگاران خود را رد كرده و     

ثيـت  حي به خصوصاً معنوي سنگيني متوجه او گرديده است و بدين دليل خسارات مادي و  و
 مبنا دادگاه استيناف بـا لحـاظ شـرايط و           بر اين . احساسات او لطمه وارد شده است      و آبرو و  

عنـوان     بـه  ميزان خسارات وارده به زن حكم به پرداخت وجـه مـذكور را             وضعيت موجود و  
  . جبران خسارت نموده است
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  استرداد هدايا

  مبناي استرداد هدايا: مبحث اول

هـم     بـه   در صـورتي كـه نـامزدي       .گـردد   مي  بين نامزدها هدايايي رد و بدل       معمول طور  به
اين امـر بـه     . بخورد اين هدايا از كسي كه هديه به او داده شده است قابل مطالبه خواهد بود               

هـر يـك از     ": دارد  مـي  اين ماده مقرر  .  نيز مورد تصريح قرار يافته است      1037 ي  مادهموجب  
هدايايي را كه به طـرف ديگـر يـا          ،  خوردن وصلت منظور  هم    ه ب توانند در صورت    مي نامزدها

  بـر چـه مبنـايي      كـه   ايـن  در خصوص    "...ن او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند        يابو
در . ان اتفاق نظر وجـود دارد     دان  حقوق بين   ،توان اين هدايا را از طرف مقابل استرداد نمود         مي

  : صوص مبناي استرداد هدايا خواهيم پرداختان در خدان حقوقاين قسمت به بررسي ديدگاه 

   تمليك معلقي نظريه: گفتار اول

دانند و حتي آن را در قالب ايقـاع           مي ان ماهيت اين هدايا را تمليك معلق      دان  حقوقبرخي  
 تمليك اين هدايا معلّق بر وقوع عقد نكاح اسـت           ،از ديدگاه اين عده   . دهند  مي معلّق نيز قرار  

كند هر    نمي داي مالكيت اين هدايا نيز تحقق پ      ،ي كه عقد واقع نشده است     بر اين اساس تا زمان    
. چند كه ممكن است عين هديه تحويل طرف مقابل شده باشد و حتي تلف نيـز شـده باشـد                   

هديـه  عنـوان      بـه   مثال اگر زوج يك عدد انگشتر برليان يا دستبند طاليي براي زوجه            عنوان  به
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. شود كه عقد نكاح بين طرفين منعقد شـده باشـد            مي  مالكيت براي زوجه زماني حاصل     ،ببرد
اعطـا چنـين هـدايايي      . از ديدگاه آن عده كه قائل به ايقاع معلّق بودن چنين هدايايي هـستند             

 افراد لذا در صـورتي كـه آشـكار شـود عقـد ازدواج واقـع                 ،ايقاع معلّق بر وقوع نكاح است     
نامزدي ايقاع خود را فـسخ نمـوده و         خوردن  هم     به تواند پس از    مي دهنده  هديه هنخواهد شد 

اما تا زماني كه اقدام به فسخ ايقـاع نكـرده هـدايا در مالكيـت زوجـه                  ،  هدايا را مطالبه نموده   
  . است

شـود نـه      مـي   كه هديه در قالب عقد واقع      آن است گردد    مي ايرادي كه بر اين نظريه وارد     
در ،   صـرف  ي  اراده يـك    باشـد نـه     مـي  ايقاع و در تكوين اين عمل حقـوقي دو اراده دخيـل           

عقـد  ( صورتي هم كه قائل به تمليك معلق باشيم در چنين تمليكي تا زماني كه معلـق عليـه                 
واقع نشود گيرنده مالكيتي نسبت به موضوع تمليك پيدا نخواهد كرد و اگر هـم مـال                 ) نكاح

مـا  ا. صورت امانت در دست او خواهد بود و مالكيتي نخواهد داشت           هب،  تحويل او شده باشد   
تواند صحيح باشد زيرا چنين امـوالي بـه           نمي چنين فرضي در خصوص اموال مصرف شدني      

باشد و چه بسا عدم استفاده تا زمان وقوع نكاح منجر به از بـين رفـتن        مي انگيزه مصرف آنها  
دهنده از اهداء منافات خواهـد داشـت در          چيزي كه با هدف هديه    . مورد هديه خواهد گرديد   

گيـرد بلكـه     نمـي ن اموالي تمليك به صورت معلق بر وقوع نكاح صـورت        واقع در مورد چني   
نسبت به مورد هديه مالكيـت پيـدا        ،  شود و هديه گيرنده از زمان اعطا        مي تمليكي منجز واقع  

  .اباحه تصرف در هديه را نيز پيدا خواهد كرد، خواهد كرد و همرا با مالكيت

   اباحهي نظريه: گفتار دوم

اباحه تصرف درمورد اموالي اسـت      . انداباحه تصرف دانسته  ،  ايا را ماهيت هد ،  برخي ديگر 
داننـد كـه    رسد اما اباحه انتفاع را درمورد اموال وهـدايايي محقـق مـي            كه عرفاً به مصرف مي    

 ، اسـاس اگـر نـامزدي بـراي طـرف مقابـل            بر اين . شودماندگار هستند وعادتاً نگه داشته مي     
 .اباحه تـصرف اسـت    ،  شود ببرد ماهيت اين هديه      نمي شته نگهدا اًشيريني يا كاالهايي كه عادت    

  نگـه داشـته    اًاما اگر انگشتري براي نامزد خود ببرد يا اتومبيلي براي او تهيه نمايد چون عادت              
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رد اين نظريه گفتـه شـده         در 1.شود وماندگار است اباحه انتفاع براي او ايجاد خواهد شد          مي
اباحـه  ،   اما مبناي اين تصرف    ،تصرفي درآن انجام دهد   تواند هرنوع     مي  هديه ي    هرچند گيرنده 

بلكه توافق و تراضي طرفين است كه درقالب عقـد هديـه صـورت گرفتـه           . باشدتصرف نمي 
 اباحه تصرف آن است كه شوهر بتواند درصورت         ي  نظريهالزمه قائل شدن به     عالوه     به .است

 زيرا ملكيتـي حاصـل      ،به كند تلف عين وحتي پس از تحقق عقد نكاح نيز قيمت هدايارا مطال           
 قيمـت را درصـورت تلـف ونيـز          ي  مطالبـه  امكـان    1037 ي  مـاده  درصورتي كه    .نشده است 

 ايـن مـاده هريـك از نامزدهـا          موجـب   بـه . دانـست  نكاح منتفي مي   ي  وعدهدرصورت تحقق   
 را  هـدايا قيمـت   ،  بخورد ومنتهي بـه ازدواج نگـردد      هم     به توانست در صورتي كه نامزدي     مي

گرديد استحقاقي نـسبت      مي كند اما درصورتي كه هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف         مطالبه  
  . شد قيمت ايجاد نميي مطالبهبه 

   انفساح يا شرط فاسخي نظريه: گفتار سوم

 قانون مدني از طريـق تحليـل      1038  و 1037ان مبادرت به توجيه مواد      دان  حقوقبرخي از   
آنان ديدگاه خـود    . اند  ا را به علت انفساخ هديه دانسته      واسترداد هداي اند     طرفين نموده  ي  اراده

 مـصرف شـدني بـه طـرف ديگـر         اي    آنگاه كه يكي از نامزدهـا هديـه        ،اند  را چنين بيان داشته   
نمايـد پـس در واقـع         مـي  كند ومصرف   نمي آن هديه را نگهداري   ،  داند كه گيرنده    مي دهد مي

 قطعي ومنجر به طرف مقابل تمليـك        طور بهرا  اي    خواسته است چنين هديه   كننده    نامزد هديه 
دهـد  بشود وماندگار است بـه طـرف مقابـل            مي كه عادتاً نگهداري  اي    اما چنانچه هديه  . شود

 حق هر نوع تـصرفي را درآن خواهـد          هشود وگيرند   مي هرچند دراينجا نيز تمليك هديه واقع     
 طـور   بـه طـرفين   بنـاي     زيـرا   بـود  داشت اما درعين حال موظف به نگهداري از هديه خواهد         

دهنده بتواند آنچـه را داده اسـت         هديه،  خوردن نامزدي هم     به ضمني برآن بوده كه درصورت    
يك تمليك بدون شرط نخواهد بود ومالكيت او قبل از عقد نكـاح       ،  اين تمليك . مسترد نمايد 

  . باشد  ميمحدود
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 1038 و 1037تواند محملي مناسب برا ي توجيه مواد        اي نمي رسد چنين نظريه   مي نظر  به
زيرا از مفاد مذكور انفساح عقد هديه با انحالل نامزدي يا محسوب شـدن              . قانون مدني باشد  

حق مطالبـه داده  ، مقنن به هديه دهنده. گرددشرط فاسخ استنباط نمي   عنوان     به انحالل نامزدي 
صورتي  گيرنده با انحالل نامزدي تكليفي به پس دادن هدايا داشته باشد در            كه  ايناست بدون   

كه بر اساس اين ديدگاه مال در دست گيرنده امانت بوده است وپس از انحالل نامزدي بايـد                  
اما مقنن بر خالف اين امرمقرر      . مال مورد هديه را به صاحبش مسترد نمايد       ،  دراولين فرصت 

 نكـاح اقـدام بـه       ي  وعـده دهنده اين حق را داده است كه در صورت انحالل            به هديه  كرده و 
  . استرداد مقرر ننموده است هدايا بنمايد ولي براي گيرنده تكليفي نسبت بهاسترداد 

   رد هديه به شرطي نظريه: گفتار چهارم

اقـدام بـه    ،   در خـصوص هـداياي نـامزدي واسـترداد آن          گـذار   قانون ،براساس اين نظريه  
 سيس نهادحقوقي جديدي نموده كه با قواعد عمومي مربوط به هبـه تـا حـدودي متفـاوت                 أت

 حقوقي جديد بايد به قدر معين اكتفا كرد وآنـرا بـه صـورت               ،درخصوص اين نهاد  . باشد مي
خـوردن نـامزدي مـورد تفـسير        هـم      به مضيق ومحدود تنها درخصوص استرداد هدايا پس از       

سـيس ايـن نهـاد      أ مفـروض طـرفين بـه ت       ي  اراده با درنظر گرفتن     گذار  قانوندرواقع  . قرارداد
هـم     بـه  و شمول آن را تنها در قلمـرو اسـترداد هـدايا پـس از              حقوقي اقدام كرده است وقلمر    
  . خوردن نامزدي قراد داده است

رود بـين نمـي    است كه با مصرف كردن از     اي    از آنجا كه طبيعت هداياي ماندگار به گونه       
وارزش وقيمت باالتري نسبت به هداياي مـصرف شـدني برخوردارنـد لـذا ايـن هـدايا بـه                    

گردد كه درصورت    ضمني بين طرفين شرط مي     طور  بهبلكه  . دشون  نمي صورت قطعي تمليك  
بنابراين .  خود را عدول نمايد    ،دهنده بتواند آن را مطالبه نمايد واز هديه        هديه،  انحالل نامزدي 

همچنين ايـن شـرط ضـمني نيـز         . عندالمطالبه مسترد گردد  ،  اين هديه بايد با انحالل نامزدي     
 به جهت انتقال آن به ديگري يا اتالف عمـدي         وجود خواهد داشت كه درصورت تلف هديه      

لــذا تقــصير درتلــف مــورد هديــه يــك . گيرنــده ضــامن قيمــت آن خواهــدبود، يــا تقــصير
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باشد زيرا ازشرط ضمني عدم تعدي و تفريط در انتفـاع تخلـف گرديـده                 مي تقصيرقراردادي
  . است

   برگزيده ي نظريه: گفتار پنجم

ماهيت هـداياي دوران  اي  به گونهاند  ده كوشيده ان درهريك از نظريات مطرح ش     دان  حقوق
 نظريات تا حدودي توانسته است ماهيـت ايـن          از اين اگرچه هر يك    ،  نامزدي را تبيين نمايند   

. رابطه را تشريح نمايد اما برهريك انتقاداتي وارد گرديده كه درجاي خـود بـه آن پـرداختيم                 
باشـد ترديـدي      مـي  به قصد تمليك  رسد در اين خصوص كه اعطاي چنين هدايايي           مي نظر  به

 بـا اولـين اسـتفاده از بـين         شـدني هـستند و     مصرف،  كه برخي هدايا   خصوصاً آن . وارد نباشد 
دهنده آنها را به قصد تمليك به ديگري داده است اما تحقق اين مالكيت معلق                هديه. دنرو مي

 وجـود نخواهـد   مالكيتي نيـز ، ومشروط به تحقق عقد نكاح شده است وقبل از وقوع اين امر      
با اين وصف تا زماني كه عقد نكاح واقع نشده ومالكيت محقق نشده اسـت گيرنـده                 . داشت

درعمـل  حـالي كـه     هديه چون مالكيتي ندارد حق تصرف درعين هديه را نخواهد داشـت در            
 كننـد واز آن منتفـع       مـي  تـصرف ،  شود  مي شود كه نامزدها درهدايايي كه به آنها داده         مي ديده
اباحه تصرفي باشـد    ،   عدم وجود مالكيت   رغم  عليرسد مبناي اين تصرف       مي نظر  هب. شوند مي

دهنده با دادن هديـه قبـل از         شود در واقع هديه     مي كه از اعطاء هديه به هديه گيرنده استنباط       
 ضمني به هديه گيرنده اباحه تصرف در مـورد هديـه داده             طور  به،  تحقق شرط ايجاد مالكيت   

  . است
 يكـي از عقـود معـين      عنوان     به  رابطه تا حدي متفاوت از مفهوم هبه       ر اين دالبته عقد هبه    

باشـد واز     مي باشد زيرا ازيك سو دادن چنين هدايايي معلق ومشروط به تحقق عقد نكاح             مي
دهنـده   استرداد هديه پس از تحقق عقد نكاح از سوي هديـه          ،  سوي ديگر بر خالف عقد هبه     

تواند تا زماني كه عـين هديـه بـاقي       مي عقد هبه واهب   در صورتي كه باشد در     نمي پذير  امكان
  . است آنرا استرداد نمايد

 دوران  در ايـن  اي     كه آيا دادن هرگونـه هديـه       آن است گردد    مي سؤالي كه دراينجا مطرح   
حداقل استمرار نامزدي است يا تنها هـداياي خاصـي           يا   مشروط بر تحقق عقد نكاح     مبتني و 
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شـرط بنـايي يـا      ،  به عبارت ديگر آيا تحقق عقد نكـاح       ؟  شترا خواهد دا  اي    همچنين ويژگي 
شـرط ضـمني در     ،  باشد يا اين اقدام بدون قيد هرگونـه شـرط           مي ضمني اعطا چنين هدايايي   

 نامزدي قيد تراضـي بـوده       ي  رابطه هدايا وجود    ي   همه آيا در ؟  باشد  مي خصوص تحقق نكاح  
  ؟ چنين هدايايي بوده استدر دادن دهنده   هديهي است يا وجود رابطه تنها انگيزه

  : ي بايد بين دو دسته از هدايا تفكيك قائل شويمسؤالبراي پاسخ دادن به چنين 
 كـه   طـور   همـان [  نـامزدي  ي  رابطـه دادن هدايايي نظير حلقه نامزدي بـه نـشانه برقـراري            

 نامزدي واقع شده اسـت اگـر چنـين          ي  رابطهمبتني ومشروط بر     ]دربرخي نقاط مرسوم است   
در واقـع دادن ايـن هـدايا        . شـد   نمي  چنين هدايايي رد وبدل    اًداشت طبع   نمي وجود اي  رابطه

 باشـد واز آثـار عرفـي ايـن رابطـه محـسوب              مـي   نامزدي بين طرفين   ي  رابطهنشانه برقراري   
 نـامزدي و مبتنـي برتحقـق        ي  رابطـه تابع وجود    ،اين گونه هدايا   اساس دادن    بر اين . گردد مي

دهنده    نامزدي قيد رضايت هديه    ي  رابطهوجود  ،  ست وبه بيان ديگر   واقع شده ا  اي    چنين رابطه 
  مفروض طرفين در دادن هديـه اسـتنباط  ي ارادهاز  اين امر. بوده استاي  در اعطا چنين هديه   

ديگـر رضـايت فـرد در دادن چنـين          ،  در صورتي كه نامزدي به دليلي برهم خـورد        . گردد مي
تي اين قيد نباشد ديگر اذن وتمليكي هم نخواهـد       وق ،هدايايي وچنين قيدي باقي نخواهد بود     

دهنـده     دادن اين هـدايا بـوده بـرهم خـورده اسـت لـذا هديـه                ي نامزدي كه مبنا   ي  رابطه. بود
 البته چنانچه تـا قبـل از بـرهم          .ديگر مطالبه نمايد   تواند استرداد چنين هدايايي را ازطرف      مي

موده باشد يا منافعي از جانـب ايـن هـدايا            هدايا استفاده ن   از اين گيرنده   خوردن نامزدي هديه  
 طرفين  ي  ارادهآنچه كه از    . يتي نخواهد داشت  مسئولمتوجه او شده باشد دربرابر طرف مقابل        

گردد جز اين نخواهد بود كه اگر معلق عليه تحقق پيدا كنـد               مي  نوعي وعرفي استنباط   طور  به
يد ولي تا زمان تحقق معلـق عليـه         آ مي وعقدنكاح واقع گردد هديه به ملكيت هديه گيرنده در        

اما به محض كـشف خـالف معلـق عليـه         . مورد هديه را داشته باشد     گيرنده جواز تصرف در   
 نامزدي چنين جواز تصرفي نيز استمرار پيدا نخواهد كرد وازآن زمان            ي  رابطهوبرهم خوردن   

ئوليت او   مورد هديه استيفاء ناروا محـسوب شـده وموجـب مـس            دربه بعد استيفاء هرمنفعتي     
  . دربرابر طرف مقابل خواهد گرديد
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 ايـن   .گـردد   مـي  ايجـاد دهنده    درمقابل حق استرداد هدايايي كه داده شده براي نامزد هديه         
 .باشد وبه گذشته تـسري پيـدا نخواهـد كـرد            مي حق استرداد نسبت به آنچه باقي مانده است       

 مورد هديه بدون تقصير     زيرا نسبت به تصرفات گذشته اذن در تصرف وجود داشته حتي اگر           
زيرا .  قيمت اين هدايا ايجاد نخواهد شد      ي  مطالبه حقي نسبت به     ،طرف ديگر تلف شده باشد    

م نيز در   .  ق 1037 نص   ي  مادهعالوه     به )در زماني واقع شده كه اذن وجود داشته است         (تلف
ت  قيمـ  ي  مطالبـه صورتي كه هديه بدون تقصير طرف ديگر تلف شـده باشـد او را مـستحق                 

  . داند  نميهدايا
  نـامزدي برخـوردار    ي  رابطـه بـه   اي    باشد كه از چنين وابستگي      مي ديگر از هدايا  اي    دسته

 مثـال اگـر     عنـوان   بـه . گـردد   نمي محسوب اي  عنوان نشانه برقراري چنين رابطه     به باشد و  نمي
اتـومبيلي    يـا  آورد  مي دستبند طال  يا    هدايايي نظير لباس يا انگشتر     ،كه در طول دوران    نامزدي

آورد آيـا     مـي  به مسافرتي رفته وسوغات براي او بـه همـراه          يا   كند  مي به نامزد خود پيشكش   
توان گفت    مي شود  نمي نشانه برقراري نامزدي محسوب   عنوان     به درمورد چنين هدايايي چون   

اي   دادن اين هدايا مبتني ومشروط بر وقوع نكاح نبوده است و وجود اسـتمرار چنـين رابطـه                 
در  توانـد انگيـزه او      مـي  فقـط اي    وجود چنين رابطه  . ضايت او به اعطا هديه نبوده است      قيد ر 

دادن هديه باشد انگيزه هم كه درايجاد تمليك دخالتي ندارد لـذا ايـن تمليـك بـدون وجـود                    
 گردد وبر انگيزه فرد در دادن هديـه اثـر حقـوقي مترتـب               مي واقع] تحقق نكاح [ چنين قيدي 

تواند چنين هدايايي را پس از برهم خوردن نـامزدي           نميدهنده    زد هديه باشد بنابراين نام   نمي
  . مسترد نمايد

در . پذيرفتـه شـود     نـامزدي  ي  رابطـه تواند در خـصوص       نمي رسد چنين نظري    مي نظر  به
بخـورد  هـم      به  دوستي آنها  ي  رابطه  كه دهند در صورتي    مي هدايايي كه دو دوست به يكديگر     

 زيـرا   ، هدايايي كه به طرف ديگر داده است نخواهـد داشـت           ي  مطالبههيچ يك از آن دو حق       
 مشروط بر    را  تحقق هديه  كه  اين عالقه بوده است نه      و ايجاد دادن اين هدايا بر مبناي دوستي       

 ،تواند پذيرفته شود    نمي  نامزدها چنين توجيهي   ي  رابطه اما در    .بدانيم دوستي   ي  رابطهاستمرار  
امزدها به طرف مقابل يا خانواده او تابع و وابسته بر وجود            زيرا دادن هديه توسط هر يك از ن       
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بنـاي   يـا    وجود نداشته باشـد   اي     درصورتي كه چنين رابطه    .باشد مياي    واستمرار چنين رابطه  
، در واقع وجود استمرار ايـن رابطـه       . استمرار آن نباشد دادن هديه هم معنايي نخواهد داشت        

قيد تراضي در دادن هديه وشـرط       ،  ه نامزدي آمد  همانند آنچه در خصوص هدايايي نظير حلق      
بـه  ،   مبنا داده شده است كـه سـرانجام طـرف مقابـل            بر اين ضمني آن بوده است واين هديه       

خورد قيد مـذكور    هم     به  نامزدي ي  رابطههمسري او در خواهد آمد بنابراين چنانچه به جهتي          
مالكيتي نيز حاصـل نخواهـد      وجود نخواهد داشت و وقتي اين قيد نباشد اذني نخواهد بود و           

اعـم از   دهنـده     زيرا ايجاد مالكيت معلق بر تحقق اين قيد بوده است بنابراين نامزد هديه            ،  شد
البتـه  . حق استرداد ايـن هـدايا را خواهـد داشـت          ،   خود برهم زننده نامزدي باشد يا نه       كه  اين

قـرار داده باشـد     مواردي كه طرف ديگر از آن استيفاء منفعت كرده يا عين را مـورد مـصرف                 
چون اين استيفاء در زماني حاصل شده كـه فـرد مـأذون در اسـتيفاء بـوده اسـت و عملـش                       

امـا  . نخواهد داشـت  دهنده    شده است لذا مسئوليتي در برابر هديه        نمي استيفاي ناروا محسوب  
خوردن نامزدي از استرداد عين هـدايايي كـه موجـود اسـت يـا               هم     به چنانچه گيرنده پس از   

ايايي كه به علت تقصير او تلف شده است خودداري نمايد وهمچنـان بـه اسـتيفاء                 قيمت هد 
 استيفاء نـاروا    ي  قاعدهتواند بر مبناي      مي  نامزد متضرر   صورت در اين منفعت از آن ادامه دهد      

 طـور   همـين قيمت آن در صورت تلف بخواهد و       يا   الزام طرف مقابل را به استرداد عين هدايا       
  تفـاوتي  ايـن صـورت   در  . مطالبه كنـد  ،  يه را از زمان امتناع از استرداد      منافع حاصله از آن هد    

 موجـب   بـه درهـر صـورت     . كند نامزد مقصر ازآن هدايا استيفاء منفعت نموده باشد يا نه           نمي
 قانون مدني هـم     1037 ي  ماده. ضامن منافع از دست رفته خواهد بود      ،  يت مدني مسئولقواعد  
 مـاده   در ايـن  . برهم خوردن نامزدي مقرر كـرده اسـت        چنين هدايايي را درصورت      ي  مطالبه
هدايايي را كه بـه     ،  وصلت منظور  خوردنهم     به توانند در صورت    مي هريك از نامزدها  «: آمده

اگـر عـين هـدايا موجـود        . طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند           
 آن هـدايا    كـه   ايـن شود مگر     مي شتهنباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بود كه عادتاً نگه دا         

گـردد كـه     مـي   فـوق روشـن    ي  مادهبا عنايت به    «» ...بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد      
دادن هديـه بـه     » ...هدايايي كه براي وصلت منظور داده اسـت       «  از عبارت    گذار  قانونمقصود  
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يا بنايي اقدام   شرط ضمني   ،  اين امر  منظور ومبتني بر تحقق عقد نكاح يا وصلت بوده است و          
  . او به دادن هديه بوده است

 كه استرداد هدايا تنها محدود بـه هـدايايي كـه از سـوي هـر يـك از                    آن است نكته ديگر   
باشد بلكه شامل هدايايي هـم كـه از سـوي يـك               نمي نامزدها به طرف مقابل داده شده است      

گـردد زيـرا      مـي  ده است نامزد يا خانواده او به خانواده يا بستگان نزديك طرف ديگر داده ش            
 نامزدي ومنتهي شـدن آن      ي  رابطهاستمرار  ( در دادن هدايا به يكديگر وجود داشته          كه غرضي

 در دادن هدايا به بستگان نزديك نامزد نيز وجود خواهد داشـت وچنـين غرضـي                 )به ازدواج 
ناي اين  لذا با توجه به فلسفه استرداد وهدايا ومب     .شرط بنايي يا ضمني تحقق هديه بوده است       

 1037 ي  مـاده . توان بستگان نزديك را نيزملزم به اسـترداد چنـين هـدايايي نمـود               مي استرداد
. دانـد   مـي  قانون مدني هم هدايايي را كه به ابوين طرف مقابل داده شده است را قابل مطالبـه                

 "بوينا" رسد قيد   مي نظر  بهاين ماده از بستگان نزديك تنها به پدر ومادراشاره نموده است اما             
 ماده استرداد هدايا را بـه نامزدهـا و          از اين  توان با تفسيري مضيق    حصري ندارد ونمي   ي  جنبه

به نامزد وابوين او اشاره كرده زيرا هدايا در           ازباب غلبه  گذار  قانون. والدين آنها منحصر نمود   
ساير  است به  شود اما ممكن   مي پدر ومادر او آورده    يا   معمول براي نامزد   طور  به نامزدي دوران

از سوي آنان به هريك از نامزدهـا هـدايايي تـسليم             يا   بستگان نزديك نيز هدايايي داده شود     
 لـذا در صـورتي      ، نكاح ومبتني بر آن واقع شده      ي  وعده اين هدايا به منظور تحقق       .شده باشد 

بـه   كه خواهر وبرادر يا مادربزرگ وپدربزرگ هر يك از نامزدها هدايايي در مجلس نـامزدي              
هـم     بـه  طرف ديگر بدهند يا اين نامزد وخانواده او هدايايي براي بـستگان تـدارك ببيننـد بـا                 

  1.خوردن نامزدي اين هدايا نيز در صورت وجود شرايط استرداد قابل استرداد خواهد بود

  هداياي نامزدي در حقوق برخي از كشورهاي مسلمان: مبحث دوم

قانون حـاكم   . گردد  مي ي نامزدي نيز اعمال   بر هدايا ،  قواعد حاكم بر هبه   ،  در حقوق مصر  
در رأيي از دادگاه تجديد نظر اين كشور آمـده اسـت            . برطبق مذهب حنفي است   ،  بر نامزدي 

                                                      
  .113  صسجاد باقرپور،. 1
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 باشـند و    مـي  اين هـدايا ماننـد هبـه      . شود  نمي كه هدايا جزء مسائل احوال شخصيه محسوب      
  . گردد  ميو ما بعد آن بر هدايا جاري 500 ي مادهاحكام 
اگـر يكـي از     «: داردقانون خانواده لبنان در رابطه با هـداياي نـامزدي مقـرر مـي              2 ي  ماده

، مهريه داده عنوان     به تواند اشيايي را كه   خواستگار مي ،  طرفين از نكاح امتناع كند يا فوت شود       
بـدل آن   ،  اما در صورت تلف عين    . گردداسترداد كند اگر عين موجود باشد همان عين رد مي         

احكـام هبـه در     اند    هديه داده عنوان     به بطه با اشيايي كه طرفين به همديگر      ار در. شودداده مي 
  1.باشد گردد كه قانون لبنان نيز مطابق مذهب ميمالحظه مي .»گرددحق آنها جاري مي

 مزبور در رابطه با هداياي نـامزدي در حـق مـسلمانان سـني               ي  مادهالبته بايد گفت حكم     
هديه را مشروط به    ،  دهنده شود كه هديه  شيعه وقتي اعمال مي   براي مسلمانان    گردد و   مي اجرا

كه مطابق مذهب شيعه اگر هديـه مـشروط بـه نكـاح باشـد قابـل                 راچ. عقد نكاح نداده باشد   
  2.باشد  مياسترداد

  

                                                      
  .34ص، ]بي تا ، [، موسسه شباب الجامعه، :اسكندريه(، الزواج والطالق في االسالم، ابوالعينين بدران بدران .1

  .67محمد مصطفي شلبي، ص . 2



  حق   ازاستفاده سوءناشي از مسئوليت مدني 

در روابط زوجين



  
  
  
  
  
  

 قانون بر شخص ديگر يا بـر        موجب  بهيي شخص   توانا«ست از    ا حق عبارت ،  درفقه اماميه 
   1.»اعم از مادي و معنوي، مال يا بر هر دو

از توانايي انسان بر چيزي يا بر انسان ديگـري و           اند    ان نيز حق را عبارت دانسته     دان  حقوق
  صـاحب حـق  2.به عبارت ديگر حق سلطه و اختياري است كه فرد در برابر افراد ديگـر دارد               

 اجراي آن به ناحق به ديگري       كه  اينش را به هر ترتيبي به اجرا گذارد مگر          تواند حق خوي   مي
  .  اجراي ناحق باشدي  اجراي حق نبايد وسيله. لطمه واردكند

تواند وجود حق را وسيله ضرر زدن به ديگري يا ديگران قرار دهـد يـا                صاحب حق نمي  
د و به عبارت ديگر اجراي      اي به كاربرد كه در ديد عرف ناهنجار محسوب شو         آن را به شيوه   

اشخاص در روابط اجتماعي و     .  از حق ممنوع است    استفاده  سوءآميز حق يا    نادرست و نيرنگ  
خانوادگي خود نبايد اصل همزيستي را فراموش كنند و ادعـا كننـد در اجـراي حقـوقي كـه                    

انين همانگونه كه حـدود و مرزهـاي حـق را قـو     . قوانين به آنان داده است آزادي كامل دارند       
هرگونه تجاوز از اين حـدود      .  اجراي آن را نيز بايد قانون مشخص كند        ي  شيوه،  كندمعين مي 

 از حق نوعي تقصير است      استفاده  سوء 3.شودناميده مي »  از حق  استفاده  سوء«هاي اجرا   شيوه و
 منظـور از    .كند  مي يتمسئولو براي كسي كه با اعمال حق خود به ديگران زيان برساند ايجاد              

،  اجـراي حـق اسـت      ي  قصير در اينجا نوع خاصي از تقصير كه عبارت از تقصير در مرحلـه             ت
                                                      

  .4ص ، )1356، ابن سينا: تهران(، مكتبهاي حقوقي در اسالم، محمد جعفر جعفري لنگرودي. 1

  :تهـران (،   تطبيقـي در حقـوق اسـالم و ديگـر نظامهـاي حقـوقي              مطالعـه  :سوء استفاده از حق   ،  حميد بهرامي احمدي  . 2

  .19ص ، )1370، اطالعات    

  .424ص ، هاي خارج از قرارداد الزام، ناصر كاتوزيان. 3
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 براي يكي از    گذار  قانونتوان به حقوقي اشاره نمود كه       در روابط بين زوجين نيز مي     . باشد مي
اين حق يا تجاوز از حدود آن در          از استفاده  سوءزوجين قائل گرديده اما در عين حال امكان         

به عبارت ديگـر در روابـط زوجـين نيـز يكـي از زوجـين                . اي حق وجود دارد    اجر ي  مرحله
. تواند در مسير اعمال حق خود مرتكب تقصير شود و با اعمال آن به ديگران ضرر برساند                 مي

، توان به حق رياسـت     از آن وجود دارد مي     استفاده  سوءاز حقوقي كه در روابط زوجين امكان        
در اين فصل خواهيم كوشيد چگونگي تجاوز يـا         .  كرد حق تعدد زوجات و حق طالق اشاره      

 از حق را در هر يك از اين حقوق تبيين كرده و امكان طرح مـسئوليت مـدني را                    استفاده  سوء
  .  مورد بررسي قرار دهيمكدام،در هر 
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  ��� اول 
   از حق رياست شوهراستفاده سوء

  مباني فقهي رياست شوهر: مبحث اول

 كه ريشه در تاريخ دارد و درسيره علماي دين وعـرف حـاكم              ،ترياست شوهر امري اس   
كمتر كسي به ويژه از عالمان ديني مخالف چنـين          . قابل انكار است   غير بر جامعه يك واقعيت   

فكري اين بحث بين علماي ديني      ي     تاريخي و غلبه   ي  با توجه به چنين ريشه    . رياستي هستند 
 وانين چنين واقعيتي را مورد لحـاظ قـرار داده و          گذاران نيز در تدوين ق      قانون ،عرف جامعه  و

كنون نسبت بـه آن      اما آنچه كه از گذشته تا     . اند  رياست خانواده را از خصايص شوهر شمرده      
 قلمرو اين رياست وحدود وثغـور آن        ،نظران اختالف وجود داشته    صاحب بين علماي دين و   

 بـا بررسـي مبـاني فقهـي آن           قسمت خواهيم كوشيد قلمرو اين رياست را       در اين . بوده است 
  : مورد بحث وتبيين قرار دهيم

  آيات قرآن: گفتار اول

  : در موضوع رياست شوهر بر خانواده به آيات زير استناد شده است
   1:يهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه واهللا عزيزحكيملولهن مثل الذي ع.. .-1

                                                      
  .228آيه ، بقرهقرآن كريم، . 1
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 "يهنلـ لهـن مثـل الـذي ع      و" در توضـيح  : نويـسد   مـي  درمعناي اين آيه  ) ره( شيخ طوسي 
 ماننـد نهايـت معاشـرت بـه نيكـي در            -بانوان بر شوهران خود حقوقي دارنـد      : ضحاك گفته 

  مثـل طاعـت در امـوري كـه         - همانگونه كه شوهران بر بانوان خود حقوقي دارنـد         -معروف
  . خداوند بر بانوان براي شوهر واجب كرده است

شوهران نيز نبايد به بـانوان      ،  به ترك ضرر   اند  همانگونه كه بانوان ملزم شده    «:  طبري گفته 
كه بـه معنـاي فـضيلتي        چنين گفته شده   "وللرجال عليهن درجه  "در مورد    ضرري برسانند و  

مالك بودن مرد بر طـالق      ،  ازموارد ديگر ،  باشد  مي براي مردان است واز موارد آن اطاعت بانو       
  .»باشد  ميشركت در جهاد، وزيادي او در ميراث است ويكي از مواردآن

زيرا مـردان در  ، براي مردان فزوني در حق است وفضلي در اواست     «  گفته شده  طور  همين
 آنان گذاشته شده چـون      ي  عهده امور ديگري بر     عالوه   به غايت نكاح با زنان شريك هستند و      

   1.» ... رعايت كردن بانو و ـانفاق، وجوب مهر
  2"من اموالهم  علي بعض وبما انفقوااهللا بعضهم الرجال قوامون علي النساء بما فضل" -2

) از نظر نظام اجتمـاع     (كه خداوند هايي    به خاطر برتري  ،   سرپرست ونگهبان زنانند   ،مردان
در  (كـه از اموالـشان    هايي    براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است وبه خاطر انفاق           

  . كنند مي) مورد زنان
اما براي فهم بهتر مفاد آيه نكاتي       .  است داللت اين آيه بر رياست مرد بر همسرش روشن        

  : شود  ميبيان
قيـام بـه معنـي ايـستادن        . و جمـع قـوام اسـت       در آيه صيغه مبالغه از قيام      "قوامون" واژه

كالمي داراي معاني   هاي    اساس قرينه  بر اي است كه بر حسب نوع استعمال و       وبرخاستن ماده 
آيـات   در. باشـد   مـي  دارشـدن كـاري    شود كه جامع اين معاني تصدي امر وعهـده        خاصي مي 

ال تؤتوا السفهاء اموالكم التـي جعـل        " ي  آيهيا   "قوامين بالقسط شهداء هللا    كونوا" ديگري نظير 
. استعمال شده است  دهنده    و سامان كننده     به معناي تصدي   "قيام"  و "قوام" واژه   "اهللا لكم قياماً  

                                                      
  .115ص ، 2ج ، ]بي تا ، بي نا، بي جا[ ، كنز العرفان، فاضل مقداد. 1
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تضمن نوعي اختيار وسلطه بـر متعلـق        م،   استعمال شود  "علي" مشتقات آن با   اگر واژه قيام يا   
لـيكن  ،  قوام بودن مرد بر زن نيز گرچه متضمن نوعي تسلط واشـراف اسـت             . آن خواهد بود  

 حمايـت و  ،  بـه اقتـضاء بـه سرپرسـتي        ظرافت خاصي برخورداراسـت و     اين معنا از دقت و    
لفرقان چنانچه در تفسير ا   . گردد  مي رعايت مصالح باز   محافظت و ،  يت گردانندگي امور  مسئول

 اين جملـه اگـر چـه در         1.حراست شايسته از زنان معنا شده است       نيز قوام به مراقبت نيكو و     
مـردان را بـه تـصدي ايـن          اسـت و   قالب جمله خبري بيان شده ولي در واقع در مقام انشاء          

 در واقع به جهت ويژگي خاصي كه مردان در خلقـت خـود دارنـد                2.خواند  مي يت فرا مسئول
آنـان نهـاده    ي    باشد كه شـرع بـر عهـده         مي مهريه وظايفي  پرداخت نفقه و    و اداره امور منزل  

قـوام آن در امـور       زنـدگي و  دهـي      كـه سـامان    آن اسـت   لذا منظور از قوام بودن مـرد         .است
 فرمايـد   مي  شريفه كه  ي  آيه ي  ادامهمنظور از   . يابد  مي اقتصادي به دست مرد شكل     اجتماعي و 

كـه خداونـد بـراي برخـي     هـا   عني به سبب برخي فزوني   ي "بما فضل اهللا بعضهم علي بعض     "
،  كه مرد بـه سـبب صـالبت فكـر وانديـشه            آن است ،  نسبت به برخي ديگر مقرر داشته است      

گونـه   همـان  يت برگزيده شده است ومسئولنيروي بدني بيشتر به اين      توان و  معاش زيادتر و  
رعايـت   انديـشي و  حكمـت   ،  كه در مبحث قبل بيان شد چنـين امـري در راسـتاي دادگـري              

  . مصالح است
 فزوني متقابل اسـت و     دهد كه اين برتري و      مي  با تعبيري حكيمانه نشان    ه شريف ي  آيهاين  

يكي از علماي    به تعبير  بر مردان دارند و   هايي    بلكه زنان نيز برتري   . دراختصاص به مردان ندا   
  3.»حكومت مرد است بر زن ]متقابل[برتري  الزمه اين دو« دين

بمـا فـضل اهللا     " كند كـه عامـل اول     ين آيه علت قواميت را در دو عامل معرفي مي         سياق ا 
هـايي اسـت كـه       همان برتري  "فضل اهللا ". است "بما انفقوا " عامل دوم  و "بعضهم علي بعض  

مشكالتي  نيز فراغت ازموانع و    نيروي بدني بيشتر مردان و     در نظام طبيعي به لحاظ توانايي و      
                                                      

  ،7ج  ،  ) ق 1408،  چـاپ دوم  ،  انتـشارات فرهنـگ اسـالمي     : قـم (،  الفرقـان فـي تفـسير القـرآن       ،  حمد صادقي تهرانـي   م. 1
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مـردان در زمينـه وفرصـت       .. .شـيردهي و  ،   از قبيل دوران بارداري    كه اختصاص به زنان دارد    
به عبارت ديگر منظـور     . مناسبتري در مديريت امور منزل وكسب درآمد نسبت به زنان دارند          

آن زمينـه مـديريت زنـدگي        به معنـاي تفـضيل مـرد در يـك زمينـه اسـت و               "فضل اهللا "از  
ي انـساني   هـا   حمايتوش زن يكي از     يت سنگيني از د   مسئولسلب چنين   . باشدخانوادگي مي 

بـر حـسب     ي آسوده و  شود تا او در ايفاي نقش خويش با خاطره        اسالم از زنان محسوب مي    
   1.توانش اقدام نمايد

هـايي كـه از     خـاطر انفـاق    هب "وبما اانفقوا من اموالهم   ":  شريفه آمده است   ي  آيه ي  ادامهدر  
كـه گفتـيم عامـل دوم قواميـت مـردان            نـان ايـن تعليـل چ    . كنندمي) در مورد زنان   (اموالشان

 كه  آنزيرا با   . بر زنان خويش است    شود و نشانگر سبب اجتماعي قواميت مردان      محسوب مي 
قـدرت   مرد است اما مرد جهـت توانـايي و   مشترك ميان زن و، فوائد مترتب بر آن ازدواج و 

اين وظيفه    وزن از  تهيه مخارج زندگي شده است      معاش و  تأمينمكلف به   ،  بدني به امر الهي   
از آنچـه در    . نظارت به مرد واگذار گرديـده اسـت        معاف گرديده و به تبع آن حق رياست و        

تفضيل مرد   گردد كه قواميت و   استنباط مي گونه     اين الذكر بيان شد   فوق ي  آيهخصوص داللت   
 .اي او باشد تا حقي بـر    اش مي  نسبت به خانواده   مسئوليتتكليف و   كننده    براي او بيشتر ايجاد   
قـوام   دهي زنـدگي و    موظف است سامان   ، او نهاده  ي  عهدهاي كه قرآن بر   مرد به حسب وظيفه   

بر دوش كشد و زن در        اداره خانواده را   مسئوليت گيرد و    دست  بهاقتصادي آن را     اجتماعي و 
  . اين مسير موظف به اطاعت از اوست

   )ع(روايات معصومين: گفتار دوم

زنـش را بـه       ميان خـود و    ي  رابطه رحمت كند مردي را كه       خدا: فرمودند) ع(امام صادق 
   2.قيم زن قرارداده است پس خداوند او را سرپرست و، نيكي برگزار كند

                                                      
  .84ص، محمد مهدي مقدادي. 1
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. اين حديث معتبر به روشني بر مقام قواميت ورياست شـوهر بـر همـسرش داللـت دارد                 
و شايـسته    مرد به وظايف خود عمل كند وحقوق همسر خويش را به نح            كه  اينالبته با فرض    

  . ادا نمايد
حديث معروفي در برخي منابع روايي شـيعه وبـسياري از منـابع روايـي اهـل سـنت بـا                     

كلكم  كلكم راع و  ": نقل شده است كه فرمودند     )ص(تعابيري كم وبيش مختلف از پيامبر اسالم      
والرجال راع علي اهل بيته وهو مسئول عـن رعيتـه والمـرءه راعيـه فـي                 .. .مسئول عن رعيته  

در برابـر    شما سرپرسـت ونگاهبانيـد و  ي همه "ه عن رعيتهاليت زوجها و ولده وهي مسئو   الب
 ،زن  دارد و  مسئوليتمرد سرپرست امور خانواده است ودر برابر خانواده         .. . دارد مسئوليتآن  

   1. داردمسئوليتمنزل همسرش سرپرست امور خانه است ودر برابر آن ر د
كند   مي رد را بر خانواده خصوصاً بر زوجه اثبات       اين حديث اگرچه رياست وسرپرستي م     

  . باشد كه از حيث سند چندان معتبر نمياين استولي اشكال وارده بر آن 
در سعادت مرد   : نقل كرده است كه فرمود     )ع(درحديث ديگري مغاذبن كثير از امام صادق      

 اسـت وبـه      حديث از حيث سند هم معتبر      در اين  2.باشداش     است كه سرپرست خانواده    اين
  . كند  ميروشني برقواميت وسرپرستي مرد داللت

  آراء ونظرات فقهاء: گفتار سوم

ايشان به بحث از حقـوق      ،  رياست شوهر را امري مسلم دانسته است      ) ره(صاحب جواهر 
از مباحـث مطـرح شـده       . انـد   شوهر پرداخته وبه روايات به اختصار اشاره كرده        متقابل زن و  

شود اما هيچگاه صـراحتاً بـه وجـود رياسـت             مي ت شوهر استفاده  توسط ايشان تلويجاً رياس   
هريك از زوجين بر ديگري حقي دارد كـه         «: نويسد  مي ايشان در جواهر  . تصريح نشده است  

اگرچه حقوق شوهر بر زن به مراتـب بيـشتر          . ..آن حق را بپا دارد    ،  واجب است صاحب حق   
  3.»اطاعت نمايد ونافرماني نكنداز حقوق شوهر بر زن اين است كه زن از او » «...است

                                                      
  .90ص، محمد مهدي مقدادي. 1
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بر ديگري حقي دارد كه بايد      ،  هريك از زن وشوهر   « :اند   باره نوشته  در اين  )ره(امام خميني 
از حقوق شوهر بر بـانو آن اسـت كـه           . اگرچه حق شوهر بيشتر است    ،  آن حقش را بجا آورد    
ـ         ي  اجازهبدون  ،  نافرماني نكند ،  شوهر را اطاعت كرده    امـام   .»...شود شـوهر از منـزل خـارج ن

 زن  اما به آثار اين رياست يعني اطاعـت       اند    خميني نيز صراحتاً به رياست شوهر اشاره نكرده       
  . اند  وي تصريح نمودهي اجازهعدم خروج از منزل بدون  از شوهر و

اي    بـر همـسرش بـه گونـه        دقواميـت مـر   « اين اعتقاد است كه    مرحوم عالمه طباطبايي بر   
حفـظ    را در ملك خـويش سـلب كنـد يـا زن را از اسـتقالل و                 تصرف زن  نيست كه اراده و   

 كه چون مرد در     اين است بلكه معني آن    ،  فردي خود و دفاع ازآن باز دارد       حقوق اجتماعي و  
 زن نيز بايد در آنچه مربوط بـه تمتـع مـرد و   ، پردازد  مي مالي را به او،مقابل تمتع خود از زن    

   1.»... حافظ ناموس او باشدكامجويي او از زن است مطيع ودرغياب شوهر
برخي در مصداق رياسـت مـرد       «:  باره نوشته است   در اين  هم   لها سيد محمد حسين فضل   

 مرد قائم به كارها وامور مختلـف  طوري كه بهدهند تا شامل هر چيزي بشود         مي بر زن توسعه  
وم ما  ولي رياست در مفه   . رياستي بر امور خويش نداشته باشد      زن گردد و زن هيچ واليت و      

  2.» همسري استي رابطه شود بلكه مختص به دايره زوجيت و  نميشامل هرچيزي
 با لحـاظ ديـدگاه فقهـا       با توجه به آيات و رواياتي كه در خصوص رياست شوهر آمد و            

 شود مطيـع بـودن زن در حـق اسـتمتاع و             مي  مسلم استفاده  طور  به تنها چيزي    ،توان گفت  مي
 باره خود را دراختيـار زوج قـرار دهـد و بـدون              در اين د  يعني زن باي  . كامجويي شوهر است  

اطاعـت  ،  قدر متيقن از نظريات فقها و روايات موجود       . عذر شرعي يا عقلي حق امتناع ندارد      
  . وفرمانبرداري زن درحق استمتاع وكامجويي نسبت به شوهر است

  قلمـرو هـم مطلـق نيـست بلكـه شـرايط خاصـي دارد و       در اينرياست وقواميت شوهر   
جمله اين مقيـدات اصـل معاشـرت بـه           از. خصاتي براي آن مقرر گريده است     شم مقيدات و 
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مـورد تـصريح قـرار       "1عاشـروهن بـالمعروف   " باشد كه در قرآن كريم با عبارت        مي معروف
التـضاروهن  " اصل ديگـر اصـل عـدم اضـرار اسـت كـه مـستند قرآنـي آن عبـارت                   . گرفته

 وعدالت نيـز از ديگـر اصـولي اسـت كـه قلمـرو             اصل اقامه قسط    . باشد  مي "2لتضيقواعليهن
  . محدود كرده "3كونوا قوامين بالقسط"  را با عبارت"قوامون علي النساء"

 اصل مودت ورحمت واصل رعايت حـدود نيـز بيـانگر            -اصول ديگري نظير اصول عفو    
كه از شرايط الزم جهـت واگـذاري         اين مضافاً بر . باشد  مي شيوه وحدود قواميت شوهر بر زن     

باشـد    مـي   آوردن چنين جايگـاهي    دست  بهياست به مرد احراز اهليت وصالحيت او جهت         ر
وچنانچه اين اهليت وصالحيت در او احراز نگرديد منصب رياست خـانواده نيـز بـه او داده                  

  . نخواهد شد

  ماهيت رياست شوهر: مبحث دوم

سـت شـوهر    كه صراحتأ به ريا   اي    ين ماده كه درخصوص رياست شوهر وتنها ماده       تر  مهم
در روابط زوجـين    «:  ماده آمده است كه    در اين . باشد  مي  قانون مدني  1105 ي  مادهاشاره كرده   

  .»رياست خانواده از خصايص شوهر است
 سوره نساء اقتباس گرديده است ورياست خانواده را بدون هيچ قيد            34 ي  آيهاين ماده از    

يـك  عنـوان    بههاي گذشته مانحس قيادت ورياست از ز.  شوهر نهاده است  ي  عهدهخاصي بر 
حب ذاتي در مردان وجود داشته وچه بسا تعديات وتجاوزاتي كـه در مـسير تـاريخ زنـدگي                   

با تعيـين   اند    اديان الهي واز جمله اسالم نيزكوشيده     .  طريق بر زنان اعمال نگرديده     از اين بشر  
در واقع اسالم   . دوارده به زن را بگيرن    هاي    عدالتي  بي ضوابط وشرايطي بر رياست مرد جلوي     

پـذيرش قـرار     بلكه آن را مورد   اند    يا ساير اديان اين نوع از سرپرستي خانواده را ابداع نكرده          
  . اند وبراي نفي ظلم وتجاوز چارچوب خاصي براي آن ارائه نمودهاند  داده
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رياست مرد بر زوجه وساير اعضاي خانواده تنها يك حق صـرف بـراي مـرد محـسوب                  
كنـد    مـي  اي از حق وتكليف است كه در كنار حقوقي كه براي مرد ايجاد            زهشود بلكه آمي  نمي

رسد وزنـه تكليـف      مي نظر  بهگذارد تا آنجا كه     تكاليف و وظايف سنگيني نيز بر دوش او مي        
ايـن رياسـت بـا      عـالوه      بـه  .از وزنه حق بودن آن باشد     تر    بودن اين رياست به مراتب سنگين     
 حدود وقيود رياستي براي شـوهر       از اين  گرديده وخارج    قيودي نظير مصالح خانواده محدود    

  . باشدمفروض نمي
، يتمـسئول شود آن است كـه      اي كه از حق وتكليف بودن رياست شوهر حاصل مي         نتيجه

 ي  جنبـه  شرع وقانون به مرد واگذار شده است واجد          موجب  بهمديريت ورياست خانواده كه     
ايـن رياسـت از امـور       . گذاري به ديگري نيـست    باشد لذا قابل اسقاط و وا     امري وتكليفي مي  

تواننـد بـا انعقـاد قـرارداد خـصوصي يـا از         مربوط به نظم عمومي است بنابراين زوجين نمي       
 برخـي از  . آن را محدود يا اسقاط نمايند يا به ديگري واگـذار كننـد            ،  طريق شرط ضمن عقد   

كـه واگـذاري اختيـارات از       انـد   اند ومعتقد شـده    نيزبه اين حقيقت اذعان نموده     1فقهاي عظام 
است ودراين  ) رياست مرد  ("الرجال قوامون علي النساء   " ي  آيهمخالف با   ،  سوي شوهر به زن   

 شـد كـه     سؤالاند كه در مورد مردي از ايشان        استناد كرده  )ع(خصوص به روايتي از امام باقر     
نـين چيـزي    چگونه چ : فرمودند )ع(امام. اختيار كار تو با خودت است     : گويدبه همسرش مي  

ايـن گفتـه مـرد ارزشـي      ،الرجال قوامون علي النساء،  فرمايد  مي ممكن است درحالي خداوند   
   2.ندارد

  قلمرو رياست مرد بر خانواده: مبحث سوم

پـيش   اي وقرارگيري آن در راستاي اهداف از      شكي نيست كه استقرار نظم درهر مجموعه      
الزم در بخـش مـديريت      هـاي     گيشايـست  حـسن تـدبير و    ،  تعيين شده منوط به وجود لياقت     

كفـايتي مـسئول    بـي  باشد ومتقابالً ضـعف در تنظـيم امـور وتـدبير كارهـا و               مي ورياست آن 
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خانواده . گردد  مي موجب سقوط و انهدام آن واحد اجتماعي      ،  مجموعه در انجام وظايف خود    
محـل    و هـا   انـسان  قاعده مستثني نيست بلكه از آن جهت كه خانواده حـريم ايـن               از اين نيز  

عاطفي وتربيتي افراد با يكديگر وجايگاه رشد وفضايل وكماالت انساني          ،  ارتباط خاص نسبي  
ممكن است ادعا شود    . اي برخوردار است  نقش رياست در آن از اهميت وظرافت ويژه       ،  است

 مشترك اداره شود ونظام آن بر مبنـاي توافـق زن وشـوهر قـرار گيـرد           طور  بهكه خانواده اگر    
 كـه   اين اسـت  واقعيت  . درعمل توفيق نداشته است   ،  ليكن اين ادعا  . استتر    وبعادالنه ومطل 

هـاي خـاص دارد كـه بـراي رفـع آن ناچـار بايـستي                 زندگي اجتماعي در هرگروه نيازمندي    
 تـأمين فردي را محدود كرد واز آزادي مطلق اعـضاي آن كاسـت ودرعـوض بـه                 هاي    آزادي

  . ديزمصالح اجتماعي ورفع نيازهاي گروه اهتمام ور
گـردد    مـي   فعاليت زيستي جامعه محسوب    ي   هسته واحد حياتي و  ترين    خانواده كه اصلي  

 آزادي هريـك از اعـضا بـه نفـع مـصالح خـانواده محـدود               .  قاعده مستثني نيست   از اين هم  
حـدودي را بپـذيرد واز   ،  نيازهـاي خـانواده  تـأمين هريك از اعضاء بايـد درجهـت    . گردد مي

وجود رئيسي است كه بتواند كارها را       ،  از جمله اين حدود   . ننهدچارچوب آن حدود پا فراتر      
اصوالً زن وشوهر بايد بـا صـفا        . نظر او قاطع باشد   ،  هماهنگ كند و در صورت بروز اختالف      

وصميميت وتوافق يكديگر امـور خـانواده را اداره كننـد امـا چنانچـه در خـصوص مـسائل                    
الزم است رئيسي وجود داشـته باشـد كـه           يد آ خانوادگي بين آنان اختالف نظر وسليقه پديد      

 در ايـن  نظر او ،بتواند با تدبير خود اختالف نظرها را به سمتي مناسب هدايت كند وسرانجام    
اگر خانواده رئيسي نداشـته باشـد ناچـار بايـد در مـورد هـر اخـتالف                  . خصوص قاطع باشد  

د در فضاي خانه حاكم     اين كار با صميميت وصلحي كه باي      . دايبه دادگاه رجوع نم   اي    وسليقه
درحقوق ايـران ماننـد حقـوق كـشورهايي چـون           . باشد  نمي قطعاً به مصلحت خانواده   ،  باشد

 خانواده به صورت گروهي منظم به رياست        ،مصر وبسياري ديگر از كشورها    ،  ايتاليا،  سوئيس
ن در روابـط زوجـي    « دارد  مـي   باره مقـرر   در اين   قانون مدني  1105 ي  ماده. شود  مي مرد اداره 

  .»رياست خانواده از خصايص شوهر است
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 كه اگر قرار باشد رياستي درخـانواده وجـود          اين است گردد    مي سؤالي كه دراينجا مطرح   
  ؟ داشته باشد چرا اين رئيس بايد مرد باشد

گفته شده مرد از نظر قواي جسماني و در عين حال از حيث احاطه بر مـسائل اجتمـاعي                   
 خانواده از صـالحيت بيـشتري نـسبت بـه زن وفرزنـدان              وتوانايي تدبير در خصوص مسائل    

 نوعي دربين مردان بيشتر است اما وجـود         طور  بهالبته اين صالحيت    . خانواده برخوردار است  
كه درآن صالحيت وشايستگي زن در اداره امور منزل بـه مراتـب بـيش از                هايي    دارد خانواده 

ناظر بر مـورد غالـب        نوعي و  طور  بهه   باره مقرر كرد   در اين  گذار  قانونحكمي كه   . مرد است 
 تأمينتنظيم   عضوي كه داراي توانايي بيشتري در تدبير امور منزل و          ها،  غالباً درخانواده . است

باشد واز اين حيث است كـه سـمت رياسـت نيـز بـه او                  مي باشد مرد خانواده    مي مصالح آن 
  . واگذار شده است

خداوند در جنس   كه   فضيلت ذاتي است     اين نيست كه اين رياست به جهت      ،  البته منظور 
 رياست اداري واجرايي خانواده بـه مـرد واگـذار شـده از بـاب                كه  اينمرد وديعه نهاده بلكه     

 هريك از زوجين است و    ي  ها  توانايييت در زندگي زناشويي با توجه به        مسئولتقسيم نمودن   
خانواده يا مادر اسـت     اين زن   ،  زيرا درجانب ديگر  . باشد  نمي دليل برتري هيچ يك بر ديگري     

اين تقسيم  . طمأنينه در محيط خانواده است     مهرورزي و ،  صفا،  كه مظهر قوام ودوام به مودت     
طبيعـت هريـك     وظايف تقسيم قراردادي نيست بلكه تقسيمي است كه با توجه به سرشت و            

 تـأمين توانـد مـصالح خـانواده را      مـي قطعاً به بهترين شكل    از زوجين صورت گرفته است و     
  . ايدنم

ويـك امتيـاز     رياست خانواده مقامي است كه براي مصلحت خانواده بـه مـرد داده شـده              
 اجتمـاعي اسـت     ي  وظيفهاين رياست بيشتر يك     . شودوحق فردي براي شوهر محسوب نمي     

بر مبناي تقسيم كار بر اساس طبيعت هريك از روجين بـه              سعادت خانواده و   تأمينكه براي   
 نموده يـا آن را بـر خـالف مـصالح خـانواده              استفاده  سوءآن   يد از او نبا  مرد محول گرديده و   

   1.كار برد هب
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با وضع قوانيني حس رياست وقيادت موجود در        اند     راستا كوشيده  در اين قوانين خانواده   
زيرا مصالح  اند    اما اين قوانين هيچگاه درپي حذف رياست برنيامده       . جنس مرد را تعديل كنند    

 رئيسي براي آن وجود داشته باشـد تـا بتوانـد بـا تـدبير خـود امـور                    كرده  مي خانواده ايجاب 
كـه خداونـد در مـردان وديعـه         يي  هـا   تواناييبا توجه با    . نمايددهي    خانواده را تنظيم وسامان   

 اسـاس بـوده كـه       بـر ايـن   . باشـد  مـي  ايشان سـازگارتر  ي  ها  توانايي تصدي خانواده با     ،نهاده
 آن رياسـت را از      موجـب   بـه وانـد     ي را وضـع نمـوده     قـانون مـدن    1105 ي  مادهگذاران   قانون

 طـور  بـه  اين ماده بر رياست شوهر قيدي وارد نكرده و رياست را       . اند  خصايص شوهر دانسته  
 كـرده   گـذار   قـانون از توجه به ظاهر ماده وتعبيري كه        . مطلق از خصايص شوهر دانسته است     

. گـردد   مـي  هر يك حق محـسوب     رياست خانواده بر شو    گذار  قانون ازديدگاه   ،رسد  مي نظر  به
 زوايا ومسائل مربوط به زندگي مـشترك را         ي  همه حقي است كه هيچ قيدي ندارد و       ،اين حق 

بايـد رياسـت مطلقـه شـوهر را بپـذيرد وهرگونـه             هايش     فعاليت ي   همه زن در . گيرد  مي دربر
ج  بر اساس ظاهر اين ماده با وقـوع ازدوا         .گردد  مي تخلف دراطاعت از شوهر نشوز محسوب     

كنـد و او قـادر خواهـد بـود تـا              مي پيداه  دامرد رياست بالمنازعي بر زن وساير اعضاي خانو       
اعضاي خانواده را محـدود     ي  ها  فعاليتجايي كه صالح بداند وخود تشخيص بدهد آزادي و        

بايـد از ايـن ظـاهر بـه معنـايي كـه             . رسد به ظاهر ماده نبايـد اعتنـاء كـرد           مي نظر  بهاما  . كند
  : اده كرده است دست يافت ارگذار قانون

 در جهـت مـصالح خـانواده        گـذار   قـانون مسلماً رياسـت خـانواده و تقنـين آن از سـوي             
هاي نابجـا وسـلب      بهتر امور منزل صورت گرفته نه در جهت اعمال محدوديت         دهي    وسامان
 اساس مطلق انگاشتن چنين رياستي وعـدم تحديـد آن           بر اين  .مشروع اعضاي آن  هاي    آزادي

  درخـصوص رياسـت شـوهر      1105 ي  مـاده  از وضع    گذار  قانوننقض اهداف   ساز    هخود زمين 
 نمـوده وموجبـات     تـأمين تواند مصالح خانواده را       نمي گاه اين شكل از رياست هيچ    . باشد مي

  . تعالي خانواده واعضاي آن را فراهم آورد
 ي روشن بعالوه با توجه به پيشينه فقهي اين موضوع ونظرات فقهايي چون عالمه طباطباي            

 رياسـت   .گردد كه از ديدگاه فقهي نيز اعمال رياست مطلقه مرد بر زن پذيرفته نشده است               مي
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 طـور   بهآن چه كه    .  مسائل خانواده است وفراتر از آن رياستي نخواهد داشت         همحدود مرد در 
 نيـز مطيـع بـودن زن در حـق           ،شـود   مـي   خصوص اسـتفاده   در اين مسلم از روايات موجود     

در واقع بايد گفت اعمال رياست در حدود مصالح خـانواده           . اع شوهر است  كامجويي واستمت 
او موظف است با درنظـر گـرفتن آنچـه          . كند تا ايجاد حق     مي بيشتر براي شوهر ايجاد وظيفه    

توانـد رياسـت را      وتدبير نمايد ونمـي   دهي    كند امور منزل را سامان      مي مصالح خانواده اقتضاء  
  . نابجا نسبت به اعضاء خانواده قرار دهدهاي  ديتوسيله تضييع حق يا اعمال محدو

 قانون مدني رياستي مطلق نيست بلكـه        1105 ي   ماده طبق آنچه گفته شد رياست مقرر در      
باشد تا جايي كه اعمـال رياسـت در جهـت حفـظ منـافع                 مي مقيد به رعايت مصالح خانواده    

 جـايي كـه شـوهر        امـا  .شـود   مـي  ومصالح خانواده باشد جزء قلمرو رياست مـرد محـسوب         
پـا  ،   منافع شخصي خود به اعمال رياست بپردازد       تأمينجهت   برخالف مصالح خانواده يا در    

.  اختيارات خود خارج شده است     ي  محدودهاز   رياست خود فراتر نهاده است و     ي    حوزه را از 
 مصالح خانواده رياستي نخواهد داشت زيرا همين مصالح         ي  محدوده خارج از    ،درواقع شوهر 

 در  بنابراين بايـد واژه رياسـت مقـرر        .اده است كه به او چنين رياستي اعطا نموده است         خانو
 ي  محـدوده تنها مواردي را درشمول آن قرار داد كه در           مضيق نمود و    را تفسير  1105 ي  ماده

 صـراحتاً در روابـط      الـذكر   فـوق  ي  مـاده كـه    اين  مضافاً بر  .اعضاي آن باشد   مصالح خانواده و  
 لذا قلمرو رياست مرد محدود به       ،نواده را از خصايص شوهر دانسته است      زوجين رياست خا  

. فراتر از آن رياسـتي نخواهـد داشـت         گردد كه مربوط به روابط زوجين باشد و         مي موارد ي 
اشتغال او با مصالح خانواده منافاتي نداشـته باشـد            مثال چنانچه زوجه شاغل بوده و      عنوان  به

تواند به استناد حق رياست خود زوجـه را از            نمي نكند زوج ومانعي در روابط زوجين ايجاد      
 زيرا اوالً اشتغال او با مصالح خـانواده منافـاتي نـدارد وحـوزه               .اشتغال به آن شغل منع نمايد     

 ي محـدوده  ، نـص مـاده  موجب به كه آندوم . قلمرو مصالح خانواده است رياست مرد تنها در  
 اين اشتغال منعي در روابطه زوجـين ايجـاد          و گردد  مي رياست مرد به روابط زوجين محدود     

  . كند نمي
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از آنجا كه هدف ازرياست مرد حفظ سالمت واستحكام خانواده است اگر مرد از اختيـار                
 مصالح خانواده بكار نبـرد بلكـه آن   تأمينخود به شكل ديگري استفاده كند وآن را در جهت   

ده خـصوصاً همـسر خـويش قـرار          منافع شخصي وتحميل زور بر اعضاء خانوا       تأمينوسيله  
 بـه او داده     گـذار   قانون از حدود رياست خود تجاوز كرده واز حقي كه            صورت در اين . دهد

يت مـدني درمقابـل همـسر وفرزنـدان         مـسئول  قواعـد    موجب  بهلذا  ،   نموده استفاده  سوءاست  
 كـه   ايـن ر  مضافاً ب . باشد  مي  يا تجاوز از حدود رياستش     استفاده  سوءي ناشي از    ها  زيانمسئول  

تواند اعمال حق خويش را وسيله اضـرار بـه      نمي كس هيچ« قانون اساسي    40 اصل   موجب  به
اگررياست بر خانواده حق خصوصي مرد هم       ،  پس. »غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد       

آن را وسيله اضرار به زن وصـدمه بـه بنيـان خـانواده قـرار داد                  باشد برمبناي اين اصل نبايد    
بـه  اي  يت مدني هرگاه از عمل شخصي زيان يا صدمه   مسئولتيم كه به موجب قواعد      پيشتر گف 

درفـرض  .  زيان ناشي از عمـل خـود خواهـد بـود           مسئولزيان  كننده    وارد،  ديگري وارد شود  
بحث ما نيز چنانچه عمل خارج از حدود رياست شوهر موجب ورود زيان جسمي يا روحي                

بران صدماتي است كه در اثر عمل خود به ايـشان            شوهر ضامن ج   ،به زوجه و فرزندان گردد    
 جبـران خـساراتي كـه بـه او     ي مطالبـه توانـد بـراي       مي  اساس زوجه  بر اين . واردآورده است 

توانـد    مـي  دادگـاه نيـز   . وارد گرديده اقدام به طرح دعـوا نمايـد        اش    واحتماالً اعضاي خانواده  
كيفيت جبران خسارت را بـا       قه و  طري ،هر مورد  يت مدني در  مسئول قانون   3ي    ماده موجب  به

دادگـاه ممكـن    . توجه به اوضاع واحوال قضيه و ويژگي خاص روابط خانوادگي تعيين نمايد           
 يـا   زوج را ازتجـاوز از حـدود رياسـت        ،  است بتواند به منظـور جبـران خـسارت از زوجـه           

  . كند اش  از حق رياستش منع نمايد واو را مجبور به ترك اقدامات تجاوزگرانهاستفاده سوء
روش جبـران خـسارت     ترين    جبران خسارت اگرچه متداول   عنوان     به پرداخت مبلغي پول  

 اما در روابط زوجين با توجه به خاص بودن روابط حاكم بـر آن بايـد بـه                   ،شود  مي محسوب
توانـد جبـران خـسارت او         مـي   آنچـه از نظـر زن      .دنبال طرق جبران خسارت مؤثرتري بـود      

 ،ي است كه بتواند زوجه را از وضعيتي كه بدان گرفتار گـشته            محسوب شود اتخاذ راهكارهاي   
هايي   استفاده  سوءمانعي مؤثردر برابر شوهر نسبت به تداوم چنين تجاوزات و            نجات بخشد و  
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گاه جبـران خـسارت از طريـق          البته اين بدان معنا نيست كه در روابط زوجين هيچ         . قرار دهد 
 كـه اشـاره خـواهيم كـرد در مـواردي      طور همان بلكه .گيرد  نميپرداخت مبلغي پول صورت   

مثـال چنانچـه دراثـر      عنـوان      بـه  .شـود   مـي  روش جبران محسوب  ترين    مناسب پرداخت پول 
 زوجه از اشتغال به شغلي كـه منافـاتي بـا مـصالح              ، از حق رياست توسط شوهر     استفاده  سوء

تواند   مي ح خانواده  دادگاه پس از احراز عدم منافات شغل با مصال         ،خانواده ندارد محروم شود   
دستور او   ي  واسطه  به زوج را از باب مسئوليت مدني به پرداخت مجموع حقوق و مزايايي كه            

  . محكوم نمايد، زوجه از دريافت آن محروم شده است
حقوق انگليس ضمانت اجرايي وجود دارد كه در روابط خانوادگي و درامـور خـاص                در

 non-molestation ordersآزاردهنـده يـا    غيراتگردد كه اصطالحاً بـه آن دسـتور  اعمال مي
 موجـب   بـه گـردد كـه يكـي از زوجـين            مي اين ضمانت اجرا درمواردي اعمال    . شود  مي گفته

دادخواستي تقاضاي اعمال چنين دستوري را در پرونده خود نمايد يا دادگـاه خـود رأسـاً در          
ه دريـك اخـتالف   وقتـي دادگـا  . دعاوي خانوادگي اقدام بـه صـدور چنـين دسـتوري نمايـد       

از حـق را از منـزل       كننـده     اسـتفاده   سـوء كنـد و    مي خانوادگي دستور حمايتي اضطراري صادر    
 اين دستور به سه     1.كند اقدام به صدور دستور غيرآزاردهنده نموده است         مي خانوادگي اخراج 

 طـور   بهاذيت ومزاحمت را    ،  شكل اول آن است كه دستور غيرآزاردهنده      : شود  مي شكل انجام 
كنـد    مـي  شكل دوم اين است كـه نـوع خاصـي از مزاحمـت وآزار را منـع                . كند  مي منع يكل

شود وهم نوع خاصـي از آن         مي  كلي منع  طور  بهوسرانجام در شكل سوم هم مزاحمت وآزار        
 قـرار  تأييـد  رأيي كه در دادگاه تجديـد نظـر مـورد          موجب  به: 2گيرد  مي مورد منع خاص قرار   

 قراري نسبت به ارتباط با خواهـان        موجب  بهتوان خوانده را     يم«مقرر شد كه    گونه     اين گرفت
يت مـدني مـورد حكـم قـرار         مسئول اگر صدور قرارمنع بتواند در دعواي        .منع يا محدود كرد   

  3.»محسوب گردد، يك دستور غيرآزاردهندهعنوان   بهتواند  ميقطعاً، گيرد

                                                      
1. Brain Grant & Levin Jennifer 
2. Ibid. p57 
3. Ibid. p54 
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وسيله جبـران خـسارت در      ن  عنوا   به  اين پرونده درصورتي كه بتوان قرار منع را        موجب  به
زيـرا هـدف    . توان آن را يك دستور غيرآزاردهنده نيز دانست         مي يت مدني بشمار آورد   مسئول

  لـذا چنانچـه قرارمنـع بتوانـد        . اسـت  ديـده   زيـان هم جبران خسارت     ما از صدور اين دستور    
يـك دسـتور    عنـوان      بـه  توانـد   مي جبران خسارت محسوب گردد   ي  ها  روشيكي از   عنوان    به
  . رآزاردهنده نيز كاربرد داشته باشدغي

 بـه نحـو     ديـده   زيـان در حقوق ما نيز ازآنجا كه هدف از مسئوليت مدني جبران خسارت             
توانـد امكـان جبـران خـسارت          مـي  تا جايي ممكن است صدور چنين دسـتوراتي        مقتضي و 

 كـه  طـور  همـان يت مدني هم مسئولقانون .  نمايدپذير امكانتري   را به نحوه مطلوب   ديده  زيان
 جبـران خـسارت     ي  طريقـه  خود صراحتاً بـه دادگـاه اختيـار داده كـه             3 ي  مادهاشاره شد در    

از .  وكيفيت جبران آن را با درنظر گرفتن اوضاع و احوال هـر مـورد تعيـين نمايـد                  ديده  زيان
توانند با درنظر گرفتن شرايط حاكم بر مورد به آن حكـم              مي طرق جبران خسارتي كه محاكم    

وان به اخراج مرد زورگو از منزل و صدور قرار منع نسبت به ورود مجدد او اشـاره                  ت  مي ،كند
  . نمود

   مجاري اعمال حق رياست شوهر: مبحث چهارم

در چـارچوب     روابـط زوجـين و     ي  محـدوده گفتيم كه اقتدار سرپرست خانواده تنهـا در         
 مـسير الزم     ايـن  در. شود  مي حمايت از اعضاي آن پذيرفته     رعايت مصالح خانواده و    حفظ و 

شـرعي  هـاي     آزادي حقـوق و  ،  جويي مسائل خـانواده    صالح انديشي و  است درعين مصلحت  
مردسـاالرانه بـه حقـوق      هاي    از تعرض وتعدي   احترام قرار گيرد و    وقانوني زن مورد توجه و    
  1.وي ممانعت به عمل آيد

ر نتيجتاً تشخيص مـصاديق رياسـت شـوهر د        تشخيص قلمرو و حدود رياست درعمل و      
آساني نيست و ما در اين بحث خواهيم كوشيد با توجه به قلمرو اصـلي بحـث                  كار،  خانواده
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امكـان طـرح     بـه بررسـي مـصاديقي از رياسـت شـوهر درخـانواده و             ،  يعني روابط زوجـين   
  . يت مدني در صورت تجاوز از حدود آن بپردازيممسئول

  حق تعيين مسكن: گفتار اول

قانون مدني از تكاليف زوجـه بـه شـمار          1114 ي  دهماسكونت زن در منزل شوهر مطابق       
درقلمـرو  ،  آمده است اين تكليف زوجه نسبت به شوهر و متقابالً حق زوج در تعيين مسكن              

 خـصوص بـه   در ايـن  تكليف زوجه ،توان گفت   مي  بلكه .شود  نمي رياست و توابع آن مطرح    
باشد كـه در    ميع شوهركند واز توابع حق كامجويي و استمتا        مي  تمكين او بازگشت   ي  وظيفه

توانـد بـه     مـي  مبناسـت كـه زن  بـر ايـن    .گيرد  مي قلمرو حقوق وتكاليف متقابل زوجين قرار     
 قراردادي مستقل حق انتخاب محـل سـكونت را          موجب  بهصورت شرط ضمن عقد نكاح يا       

در حالي كه اگر اين مسئله از لوازم وتوابع         ) م. ق1114ي    مادهذيل  . (براي خودش شرط كند   
به جهت امري بودن قوانين مربوط به رياست شوهر ومرتبط          ،  شد  مي ت شوهر محسوب  رياس

 در اين لذا طرح اين بحث     . ن وجود نداشت  آامكان توافق بر خالف     ،  بودن آن با نظم عمومي    
  . باشد  ميقسمت به جهت نزديك بودن آن به مباحث ومصاديق رياست شوهر

در خـصوص انتخـاب محـل سـكونت         چنانچه شرط ضمن عقد نكاح يا قرارداد مستقل         
 كنـد   مـي   در منزلـي كـه شـوهر تعيـين         نقانون تكميلي سـكونت ز    ،  زوجه نشده باشد   توسط

  . الزم االجرا خواهد بود )م. ق1114 ي مادهقسمت اول (
البته چنين  . اوست  ملزم به تبعيت از    ن حق تعيين مسكن با زوج است و ز         صورت در اين 

كسي كه حق انتخاب مسكن با اوست بايد مسكني را          . گيرد قرار استفاده  سوءحقي نبايد مورد    
   1.انتخاب كند كه با وضع اجتماعي طرفين ونيازهاي خانواده متناسب باشد

.  واذيت آنها قرارگيـرد    نوسيله اضرار به اعضاي خانواده خصوصاً ز       اعمال اين حق نبايد   
ر نباشد يا سكونت در آن       سازگا ن اقدام به تهيه مسكني نمايد كه با شئونات ز         ،شوهرچنانچه  

 از حقـي    اسـتفاده   سـوء اين اقدام او به معنـاي       . مسكن موجب آزار و اذيت يا اضرار او گردد        
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 از حـق تقـصير      اسـتفاده   سـوء .  بـه او داده اسـت      1114 ي  ماده به موجب    گذار  قانوناست كه   
 يت مـدني محـسوب    مسئولو تقصير از مباني مهم      ) تقصير در اجراي حق    (گردد  مي محسوب

برابـر   ضرري متوجه ديگري شود مقـصر در      ،  به اين معنا كه اگر دراثر تقصير فردي       . باشد مي
برابـر   يت مـدني زوج در    مـسئول توان قائل بـه       مي  اساس بر اين  . مسئول خواهد بود   ديده  زيان

،  صورت دادگاه پس از رسـيدگي و احـراز ضـرر          در اين . زوجه وساير اعضاء خانواده گرديد    
 جبران ممكن است بـه صـورت   ي طريقه. ديدگان خواهد داد ت از زيانحكم به جبران خسار 
 مثال پرداخت ما به التفاوت مسكن متناسب با شـئونات زوجـه             عنوان  به[ پرداخت مبلغي پول  

درصـورت عـدم    . ياالزام زوج بر تهيه مسكني متناسب با شئونات زوجه باشد         ] ومسكن فعلي 
تواند به زوجه     مي داخت ما به التفاوت آن دادگاه     امكان الزام زوج به تهيه مسكن مناسب يا پر        

  خـصوص مقـرر  در ايـن  قـانون مـدني     1115 ي  مـاده .  تهيه مسكن جداگانه را بدهد     ي  اجازه
گر بودن زن با شوهر دريك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي                ا« دارد مي

ثبـوت مظنـه ضـرر مزبـور        اختيار كنـد و در صـورت         تواند مسكن عليحده    مي زن،  زن باشد 
مـاده بـه صـرف وجـود خـوف            در اين  .»حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد      ،  محكمه

عـالوه     بـه  . تعيين مسكن جداگانه داده شده اسـت       ي  اجازهشرافتي يا مالي به زن      ،  ضرر بدني 
باشد زيرا ممكن است در       نمي تعيين مسكن جداگانه منوط به اثبات چنين خوف يا تحديدي         

. دامنگيـرش شـود     ضرر بدني يا مالي يا شرافتي مورد خـوف         ، اثبات اين امر دردادگاه    جريان
گيرد   مي اثبات وجود خوف ضرر پس از ترك منزل مشترك و تعيين مسكن جداگانه صورت             

. شـود   نمـي   شوهر با حكم دادگاه نشوز محـسوب       ي  اجازهو صرف ترك منزل مشترك بدون       
جام اعمال نامشروع وادار كند يا به زور بخواهد از او مـالي              زن را به ان    ، مثال اگر مرد   عنوان  به

 تواند مسكن عليحـده     مي زن،  بگيرد يا خوف انجام اين امور از جانب وي وجود داشته باشد           
 شوهر خواهـد بـود زيـرا نـشوزي          ي  عهده زن همچنان به     ي  نفقه صورت   در اين . اختيار كند 

  . صورت نگرفته است
 آن حكـم احكـام اوليـه        موجـب   بـه  الضرر اسـت كـه       ي  عدهقا 1115 ي  مادهمبناي فقهي   

از آنجا كه اطاعت از شوهر درخصوص سكونت درمنزلي كه شوهر تدارك            . شود  مي داشته بر
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از . شـود  وجوب اطاعت در اين مورد برداشته مـي        ،گرددزوجه مي   باعث ورود ضرر بر    ،ديده
 ترك خانه شوهر احتياج به حكـم       زن براي  ، قبيل موارد  در اين شود كه   ظاهر ماده استنباط مي   

قبلي دادگاه ندارد زيرا ممكن است در صورت ماندن درمنزل شوهر تـا صـدور رأي دادگـاه                  
صـادر از   63/ 2/2ديوان عالي كشور در رأي مـورخ        . زياني كه از آن بيم دارد دامنگيرش شود       

جود خـوف    نيز اين استنباط را پذيرفته است وبه زن حق داده است كه در صورت و               6شعبه  
البته زن   1.ضرر بدني يا شرافتي يا مالي منزل ديگري غيراز منزل شوهر براي خود اختيار كند              

 دادگـاه حكـم      صـورت  در ايـن  بايد خوف وجود چنين ضررهايي را به اثبـات برسـاند كـه              
. البته زن در انتخاب محل سكونت جداگانه آزاد نيـست         . بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد     

  .  قانون مدني صورت گيرد1116ي  مادهمسكن بايد با رعايت انتخاب اين 
حـق تعيـين    ،   قرارداد مستقل ديگري   موجب  به شرط ضمن عقد نكاح يا       موجب  بهچنانچه  
 داده شود زوج بايد چنين اعطاي حقي را به رسميت بشناسد ومسكن مـشترك               زنمسكن به   

يت زوج مـسئول  زوجه موجب را با نظر زوجه تعيين كند هرگونه تخلف از اين حق نسبت به        
تواند الزام شوهر به تبعيت از شرط ضـمن عقـد نكـاح يـا                 مي در برابر او خواهد بود وزوجه     

  . قرارداد مستقل را از دادگاه مطالبه كند
از اقامت در منـزل     ،  تواند حتي با عدم درج شرط تعيين مسكن         مي ن ز 2به نظر برخي فقها   

وشـوهر حـق نـدارد او را وادار بـه زنـدگي بـا               مشترك با خويشان شوهر خـودداري نمايـد         
 عاشـروهن   -1:  شريفه اسـت   ي  آيهاستدالل اين عده به دو      . خويشان خود دريك منزل نمايد    

به زنان زيـان    : 4 وال تضاروهن لتضيقوا عليهن    -2. با زنان به نيكي معاشرت كنيد     : 3بالمعروف
د كه درهر مورد بايد عرف وعـادت        البته نبايد ازخاطربر  . نرسانيد تا زندگي بر آنان تنگ گردد      

  . محل زندگي زن وشئون او را مد نظرقرارداد

                                                      
  .21ص ، )1330، چاپ تهران: تهران (مجموعه رويه قضايي، احمد متين. 1

  .339ص ، 31جلد ، جواهر الكالم، شيخ محمد حسن نجفي. 2

  .19آيه ، نساء كريم، قرآن. 3

  .6آيه ، طالق كريم، قرآن. 4
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 او را وادار بـه زنـدگي        ، بدون توجه به عـرف وعـادت محـل وشـئونات زن            مردچنانچه  
مشترك با خويشان خود نمايد يا از شرط ضـمن عقـد نكـاح يـا قـرارداد مـستقل ديگـر در                       

 رهگـذر ضـرر يـا صـدمه         از ايـن   و    تخلـف ورزد   نخصوص اعطاي حق تعيين مسكن به ز      
مسئول عمل خود خواهد بـود وبايـد بـه نحـوي            ،   گردد نروحي يا جسمي يا مادي متوجه ز      

 بدون دليل موجه يا بدون شرط       ناز سوي ديگر چنانچه ز    .  را جبران نمايد   ويزيان وارده بر    
 به  ورزدضمن عقد يا عقد مستقل ديگري از سكونت در منزلي كه شوهر تعيين نموده امتناع                

شـود ونهايتـاً      مـي  تكليف خود عمل نكرده وعمل او ازموارد عدم تمكين و نشوز محـسوب            
اين مورد ضمانت اجرايـي اسـت        سقوط حق نفقه در   . گردد او مي  ي  نفقهموجب سقوط حق    

 تحميـل   نبـه ز  ) سكونت مشترك بـا شـوهر      (كه در صورت امتناع از انجام وظايف زوجيت       
 اسـت كـه از      مردي سقوط حق نفقه نوعي جبران خسارت از         توان گفت ماهيت  مي. گرددمي

. حق سكونت با همسرش محروم گرديده وحق الزم االتباع او مورد تخلف قرار گرفته اسـت               
در واقع محروميت از سكونت با همسرش نوعي خسارت معنوي براي شوهر به همـراه دارد                

كنـد امكـان    زندگي محروم مي را از همراهي وهمدلي همسرش در      مرد نه تنها    نزيرا امتناع ز  
زيـان كـه    كننـده     لـذا وارد  . نمايـد   مـي   را نيـز سـلب     وي زوجيت با    ي  رابطهبرقراري هرگونه   

اي است كه از سكونت مشترك با همـسرش امتنـاع كـرده ملـزم بـه جبـران خـسارت                      زوجه
 از حـق انفـاق      نمحـروم شـدن ز    ،   فرض در اين  جبران خسارت    ي  طريقه. گردد  مي شوهرش

 3 ي  مـاده  موجـب   بـه  اين نوع جبران خسارت با توجه به اوضاع واحـوال قـضيه و             .باشدمي
  . شود تلقي ميديده زيان مناسب جبران خسارت از ي طريقهيت مدني مسئولقانون 

 قانون مدني صراحتاً امتناع زوجه از اداي وظايف زوجيـت را مـسقط حـق                1108 ي  ماده
زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيـت         هرگاه  " اين ماده    موجب  به. نفقه دانسته است  

همان علل موجـه    ،  منظور از عبارت بدون مانع مشروع      ".امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود     
وجود شرط ضمن عقد مبني بر واگذاري اختيار تعيين مـسكن بـه              يا   1115 ي  مادهمذكور در   

 مـرد كونت مـشترك بـا       از سـ   ندر چنين صورتي حتي اگر ز     . باشدزوجه يا توافق طرفين مي    
 نصورتي كه حـق تعيـين مـسكن بـه ز           در. اش نخواهد بود  اقدام او مسقط نفقه   ،  امتناع ورزد 
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 بايد در مـسكني كـه شـوهر تعيـين نمـوده و متناسـب بـا شـئونات وي                   ،  واگذار نشده باشد  
امتنـاع از وظـايف     ،  امتنـاع از سـكونت در مـسكن تعيينـي شـوهر           .  سكونت نمايـد   ،باشد مي

 زن ي نفقـه  قانون مدني موجب سقوط حـق  1108 ي ماده موجب بهب شده و  زوجيت محسو 
  . گردد مي

 صدور دسـتور    ي  مطالبهتوان مطرح نمود      مي  خصوص در اين ضمانت اجراي ديگري كه     
گفتيم كه جبـران خـسارت در مـسئوليت         . باشد  مي  به سكونت درمنزل تعييني شوهر     نالزام ز 

شود واز طرق جبـران خـسارت بـه صـدور             مي عيينمدني با توجه به اوضاع واحوال قضيه ت       
 ي  مطالبـه در فرض بحث ماهم     . دستور در خصوص الزام به انجام مورد خواسته اشاره كرديم         

 هرگونـه  ي مطالبـه توانـد قبـل از     مـي  الزام به سكونت در منزل تعييني شـوهر       ،صدور دستور 
 كه از سكونت مشترك     مردياز دادگاه خواسته شود يا به شكل جبران خسارت از           ،  خسارتي

در اين خصوص رأيي از ديوان عـالي كـشور در           . با همسرش محروم گرديده محسوب شود     
 را مكلف نموده در مـسكني كـه شـوهرش           ن آن ز  موجب  به صادر گرديده كه     1/11/70تارخ  

   1. مسكن گزيند،نمايد  ميزندگي
آن ان بكـار بـرد      تو  مي  ديگري كه براي اجبار زوجه به سكونت در منزل مشترك          ي  طريقه

،  به سـكونت در منـزل تعيينـي شـوهر          ن مبني بر الزام ز    ، كه دادگاه پس از صدور حكم      است
براي هر روز تأخير دراجراي حكم منعي را معين كند كه شخص متخلف از اجراي حكم بـه             

مـالي   غير  بـه سـكونت در منـزل تعيينـي شـوهر تعهـدي             نگرچه الـزام ز   . طرف ديگر بدهد  
مـالي   غير از لحاظ حقوقي مبلغي ندارد كه براي اجبار به انجام تعهـدات    شود اما   مي محسوب

 نز تواند مبلغ متناسبي تعيـين نمـوده و         مي  اساس دادگاه  بر اين . از وسايل مادي استفاده شود    
پرداخـت ايـن مبلـغ      . را بابت هر روز تأخير در اجراي حكم به پرداخت آن مبلغ ملزم نمايد             

باشد بلكه وسيله مـادي اجـراي ايـن تعهـد            نمي) ك با زوج  سكونت مشتر  (رافع تعهد اصلي  
  . گردد  ميمحسوب

                                                      
  ، چـاپ چهـارم   ،  تهران؛ فردوسـي   (1ج  ،  قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور؛ حقوق خانواده         ،  يداله بازگير . ك.ر. 1
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حق تعيين مسكن علي االصول بـه زوجـه         ،  درمقررات احوال شخصيه كشورهاي اسالمي    
داده شده است و زوج بعد از قبض مهر مكلف است در منزلي كه زوجه تعيين كـرده اسـت                    

 زوج عذرموجـه    كـه   اين مگر   2،اهد شد  او ساقط خو   ي  نفقه درغير اين صورت     1.سكني نمايد 
از تـر     مصاديق عذر موجه در قانون احوال شخصيه كشورهاي اسـالمي گـسترده           . داشته باشد 

  آن طـور كـه    ،  با اين حال حق تعيين مـسكن بـراي زوجـه          . مصاديق آن در قانون ايران است     
وال شخـصيه    قانون مدني ايران براي زوجه در نظر گرفته شده در قوانين اح            1114 ي  مادهدر  

 قـانون احـوال     78 ي   ماده تنها در .  نشده است  بيني  پيشبرخي كشورهاي اسالمي به صراحت      
زوجه بايد با زوج در مسكني كه زوج تهيه نموده زندگي كند و             «: شخصيه سودان چنين آمده   

 خـالف آن شـرط      ، در عقـد   كه  اينمگر  ،  اوهم نقل مكان دهد   ،  ي ونقل مكان شوهر   يبا جابجا 
  .»قصد اضرار به زوجه درميان باشد، قل مكانشده يا از ن

شود توجه به قصد اضـرار در نقـل مكـان             مي نكته قابل توجهي كه در قانون سودان ديده       
چنانچه اثبات شود جابجايي ونقل مكـان زوج بـه منظـور واردكـردن ضـرر                . باشد  مي شوهر

تواند بـا     مي كن عدم شرط تعيين مس    رغم  علي زوجه   ،جسمي يا روحي يا مالي به زوجه باشد       
  .  او نخواهد بودي نفقهاين عدم جابجايي مسقط حق . زوج نقل مكان نكند

  حق نظارت بر معاشرت و رفت وآمد زن: گفتار دوم

 اختيارات شـوهر    ي  زمره ردها ورفت وآمدهاي همسر خويش       بر معاشرت  نظارت شوهر 
مـرد خـانواده بـر مبنـاي     لزوم چنين نظـارتي از سـوي    . باشد  مي وازآثار رياست او برخانواده   

اگر چنين نظـارتي نباشـد اعـضاي خـانواده از امكـان             . شود  مي مصالح ومنافع خانواده توجيه   
بايد نيرويي فراتر   . ايجاد انحراف در پيمودن مسير تعالي وتكامل خويش مصون نخواهند بود          

جـود  تـا و  . هاي اعضاي خـانواده نظـارت كنـد        وجود داشته باشد تا بر برخوردها و معاشرت       

                                                      
   .66مـاده   ،   قانون احـوال شخـصيه سـوريه       .85ماده  ،   قانون احوال شخصيه كويت    .27 ماده،  قانون احوال شخصيه اردن   . 1
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البته براساس اصل برائـت واباحـه   . به مصالح خانواده وارد نكنداي   هايي لطمه  چنين معاشرت 
خروج افراد از منـزل و  ، ها انساناعمال ومطابق اصل آزادي وكرامت افراد وبرابري ومساوات    

نگردد بايد عملي روا تلقي شود اما با عنايت به حقـوقي            اي     چنانچه موجب مفسده   ،معاشرت
  نسبت به همسرخويش واعضاي خانواده دارد وبا درنظـر گـرفتن مـصالح خـانواده و                كه مرد 
حدودي از نظارت توسط مـرد خـانواده ضـروري     ،  يت شوهر در حفظ و صيانت از آن       مسئول

، گـردد زيـرا     مـي  بـه نحـو خاصـي نمـودار        اين امر در رابطـه بـين زوجـين        . رسند  مي نظر  به
  عهـده برابر او تكـاليفي بـه        زن متعاقباً در   رد و دربرابر همسر خويش دا   اي    شوهرحقوق ويژه 

 رابطـه بيـشتر     در ايـن  لزوم وجود حـدودي از نظـارت را         ،  نوجود اين تكاليف براي ز    . دارد
، قالـب نفقـه    خداوند تدارك كليه نيازهاي زن را به بهترين وجـه ممكـن در            . سازد  مي نمايان

كـار خـارج از منـزل را از         . اسـت  مـرد گذاشـته      ي  عهـده مالي ديگر به    هاي    مهريه و پشتوانه  
لذا حضور ركن ديگر خـانواده يعنـي زن را در           . وظايف الزامي مردان به حساب آورده است      

همكـاري   همسر الزم دانسته تا ايـن تعامـل و         مدير داخلي در نقش مادر و     عنوان     به خانه هم 
   1.حفظ كيان خانواده گردد و باعث بقاء

الزم ،   است كه زن براي خـروج از منـزل         بر اين مشهور  بلكه  ،   غالب ي  نظريهدرفقه اماميه   
توانـد زن را از بيـرون         مـي   شـوهر  ، آورد ودرمقابل  دست  بهرضايت همسرش را     است اذن و  

شـهيد  . رفتن ازخانه منع كند هرچند كه اين عمل با حق استمتاع مرد نيز منافاتي نداشته باشد               
است كه از منزل بـدون اذن او خـارج          از جمله تكاليف زن دربرابر شوهر       «: ثاني نوشته است  

حتي اگر براي ديدن يا عيادت بيمـاران وحـضور در مراسـم فـوت يكـي از اقـوامش                    ،  نشود
صاحب جواهر هم دربيـان   3.را ابراز داشته است  اي     مرحوم سبزواري نيز چنين عقيده     2.»باشد

از اذن او     بـي  از حقـوق زوج ايـن اسـت كـه زوجـه           «: حقوق شوهر بر همسرش گفته اسـت      
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 كه زن از    آن است ازجمله حقوق مرد    « :اند   امام خميني نيز بيان داشته     1.»خارج نشود اش    خانه
مراسـم   حتـي در  .  او خـارج نـشود     ي  اجازهبدون  اش    ازخانه،  نافرماني ننمايد ،  اواطاعت كرده 

   2.»عزاي خويشان بدون اذن شوهر شركت نكند
در مواردي كه ،  زل بدون اذن شوهر   خروج زن از من   «:  باره نوشته است   در اين آقاي خويي   

  مطلـق  طـور   بـه بلكـه بنـابر احـوط       . جايز نيـست  ،  خروجش منافي حق استمتاع شوهر است     
   3.»ناشزه است،  شوهر چنين كندي اجازهتواند از خانه خارج شود واگر بدون  نمي

 خـروج  اصـوالً ، از نظر فقهي«: اندان نيز متأثر از چنين باور غالبي گفته    دان  حقوقاي از   پاره
رسـد   مـي  نظـر   بـه  4.»زن از خانه به هر منظور كه باشد بايستي با موافقت شوهر انجام پـذيرد              

 مطلـق يـا     طـور   بـه اعتقاد به لزوم اطاعـت زن از شـوهر           ،   سو تواند از يك  مبناي اين باور مي   
هيچ قيد وشرطي باشد واز سوي       مطلق وبي  طور  بهحداقل قائل شدن به حق كامجويي شوهر        

 .  جهت ايجاد اطمينان در شوهر نسبت به روشن بودن نسب فرزندان خويش باشدديگر به

با اين حال از آنجا كه در روايات وارده در خصوص كسب اجازه از شوهر براي خـروج                  
رسـد مبـاني ذكـر شـده بـرچنين حكمـي              مـي  نظر  بهزن از منزل علت حكم بيان نشده است         

م است كه ديدگاه مشهور فقها مبني بر عدم         ذكر اين نكته الز   . حكمت حكم است نه علت آن     
خروج زن از منزل مگر به اذن شوهر مساوي وبه معناي ضرورت عـدم خـروج زن از منـزل                    

 باره اسـت وبـه      در اين  جلب رضايت شوهر     ،بلكه امري ضروري از ديدگاه اين فقها      . نيست
   5.شود  ميهمين خاطر اين حكم از وظايف زوجه شمرده
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توسـط فقهـا    ) عدم خروج زن از منزل بدون اذن شـوهر         (بر اين مدعا  ين دليلي كه    تر  مهم
زنـي نـزد    «: كنـد كـه فرمـود       مي نقل )ع(ارائه شده روايتي است كه محمدبن مسلم از امام باقر         

ايـن  «:فرمود )ص( پيامبر »؟رسول خدا حق شوهر بر زنش چيست      اي     «پيامبر آمد و عرض كرد    
اذن او از خانه خارج نشود و اگر بدون اذن           بي و.. .نافرماني ننمايد  كه از شوهر اطاعت كند و     

 رحمـت او را لعـن و نفـرين          و ،مالئكـه غـضب    زمـين و   فرشتگان آسمان و  ،  بيرون برود  او
  .»كنند تا زماني كه برگردد مي

باشـد    مـي  آيد بيان منع خروج زني      مي  روايت و روايات مشابه به ذهن      از اين برداشتي كه   
 خانه را رها كـرده      ،اعتنايي به حق مسلم شوهر      بي  سرباز زده وبا    خويش ي  وظيفهكه از انجام    

اي    منافاتي با بيرون رفتن بجاي بانوي خانه به گونه         گونه  هيچبدين سان روايت مذكور     . است
 رو روايـات مزبـور هـيچ گـاه در مقـام نـاروا               از ايـن  . ندارد،  كه با حقوق شوهر موافق باشد     

، بلكـه بـه جهـت حـق شـوهر بـر زن            ،  از خانه نيستند  قيد وشرط بيرون رفتن زن        بي شمردن
  . سازد  ميخروج او را محدود

ناروا بودن خروج زن ، اند كه برخي از فقيهان معاصر اشاره كرده     طور  همان،  ها   اين افزون بر 
ومعاشـرت   1 امساك به معروف   ي  قاعده مطلق براي شوهر با      طور  بهاز منزل و وجود حق منع       

 نفي حرج در دين اسـالم راه را بـر چنـين             ي  قاعده واز سوي ديگر      مغايرت دارد  2نيكو با زن  
چرا كه به رسميت شناختن چنين حقي براي مرد به معنـاي صـدور              . سازد  مي باوري مسدود 

مجوز براي او تا حدي است كه بتواند همـسر خـويش را بـراي ابـد زنـداني ودربنـد خانـه                       
دينـي واخالقـي    هـاي     ي از آمـوزه   ايجاد چنين حقي بـراي مـرد بـا انبـوه          . خويش قرار دهد  

 3.گيـرد   مـي  ناسازگار است وبا نظر در احكام مبين شريعت اسالمي مورد ترديد قطعـي قـرار              
خصوصاً در عصرحاضر كه روابط خانوادگي ورفت وآمدهاي فاميلي خـصوصاً در شـهرهاي              

ايي بزرگ تا حد زيادي كمرنگ شده وزنان چنانچه شاغل نباشند اكثر اوقات خود را بـه تنهـ                 
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به رسميت شناختن اين حق براي      . گذرانند كه گاه بسيار كوچكند      مي هايي در محيط آپارتمان  
روحـي نظيـر    هـاي     خصوصاً بيماري ها    مرد به معناي زمينه سازي براي ايجاد بسياري بيماري        

 ي  اجـازه هـايي بـدون هرگونـه        افسردگي در زناني است كه ناچارند عمري را درچنين قفس         
ـ    آورد مخـرب خـود را در        چنـين اقـدامي سـرانجام ره      . ا ديگـران سـر كننـد      ارتباط مناسب ب

  . شوند نشان خواهد داد  ميهايي كه زير دست چنين مادراني به جامعه تحويل نسل
ممنوعيـت خـروج زن از   « ي نظريه راهي براي جانبداري از   ،با توجه به آنچه كه گفته شد      

ايـن ممنوعيـت واعمـال آن در حـدود          كـه    آن وجود ندارد مگـر    »خانه بدون موافقت شوهر   
 آن  موجـب   به رياستي براي مرد وجود ندارد تا        ، حد از اين فراتر  . مصالح ومنافع خانواده باشد   

. بخواهد از خروج همسر خود از منزل ممانعت به عمل آورد واو را در خانـه حـبس نمايـد                   
مبناي احكـام   ترين   توان گفت حفظ بنياد خانواده وتأمين مصالح اعضاي آن اصلي         درواقع مي 

 روابط موجود درخانواده مـورد لحـاظ قـرار گيـرد ومجـوز              ي  همهخانواده است كه بايد در      
  . تنظيم روابط اعضاي خانواده باشد

تواند همسرش را از ديدار پدر        نمي  در دو فرقه مالكي وحنفي مرد      ،دربين فرق اهل سنت   
وي شـوهر موجـب قطـع رحـم و          ومادرش يا عيادت از آنها منع كند زيرا چنين منعي از سـ            

  معصيت محسوب  ،گردد كه خداوند به آن دستور داده وترك آن          مي  خويشاوندي وي  ي  رابطه
زن ملزم است از شوهرش اطاعت كند مگر جايي كـه شـوهر او را امـر بـه انجـام                     .. .شود مي

 ملـزم بـه اطاعـت از شـوهرش          ،اينجا معـصيت اسـت لـذا زن        معصيتي كند و قطع رحم در     
 تـوان  مـي  )ع(معـصومين هـاي      در فقه و حقوق مـا نيـز طبـق آمـوزه            1.واردي نيست درچنين م 

 ضرورتاً موجـب معـصيت الهـي گـردد زن           ،استنباط كرد كه هرگاه اطاعت از شوهر      گونه    اين
 بلكـه بايـد فرمـان پروردگـارش را اطاعـت نمايـد زيـرا                .ملزم به اطاعت از شوهرش نيست     

اين حكم درصورتي جاري است كه اطاعـت از امـر    الخالق البته ه لمخلوق في معصي   هاطاعمل
الهي از اهميت بيشتري نسبت به فرمان شوهر برخوردار باشـد وبـه تعبيـري نـسبت بـه امـر                   

اما درصورتي كه عدم اطاعت از شوهر در امري موجب تزلزل بنيان خانواده         . شوهر اهم باشد  

                                                      
  .710 ص، محمد علي عبدالرحمن وفا. 1



 137

شـوهر قـرار گرفتـه از       واز هم پاشيدگي آن شود ودرعين حال امـر الهـي كـه در تـزاحم بـا                   
زن موظف است به منظور حفـظ و تحكـيم بنيـان خـانواده              . واجبات وضروريات دين نباشد   

توصـيه  بـر    زن بنا    كه  آنوجلوگيري ازآن به امر شوهر سربسپارد واز وي متابعت نمايد مانند            
 لبهمطا اول وقت بخواند اما شوهر درهمين زمان از او كاري را           قصددارد نماز خود را در     دين
درست است كه انجام فريضه نماز در اول وقت آن امري نيكو ومطلوب است امـا از                 . كند مي

تواند انجام آن را به وقت ديگري محول كند وخواسته شوهر را             مي ضروريات دين نيست لذا   
  . برآورده سازد

 همانگونه كه گفته شد آنچه محدود كردن زن را در خروج از منـزل در مـوارد ي خـاص    
 موجـب   بـه . باشـد   مـي   موقعيت رياست شوهر بر خانواده ومديريت او       ،اند توجيه نمايد  تو مي

، اين اختيار براي او وجود دارد كه براي حفـظ نظـام خـانواده             ،  مقام رياست و قواميت شوهر    
هـاي   مـراودات ومعاشـرت   ،   مصالح آن وحراست از ناموس و حيثيت اعضاي خـانواده          تأمين

ايـن   هايي نيز در   رل و نظارت قرار دهد و حتي محدوديت       اعضا خصوصاً زوجه را تحت كنت     
رود يـا شـوهر       مي ناشايستهاي     در مواقعي كه بيم تعرض يا اختالط       مثالً. مسير اعمال نمايد  

بينـد حـق دارد از خـروج          مي خروج زن از منزل را موجب خطر يا آسيبي براي نهاد خانواده           
اين مـوارد    ذيرش صالحديد شوهر در   پ روشن است كه اطاعت و    . زن ممانعت به عمل آورد    

جـز ايجـاد   اي  رياست او بر خانواده الزم وضروري است ونتيجـه       ناپذير     مبناي انكار  ي  پايهبر  
   1.صميميت بيشتر وتحكيم پيوند خانوادگي نخواهد داشت

 درچنين مواردي از پذيرش صالحديد شوهر واطاعت از او خودداري نمايد وبـه              نزاگر  
 در واقع از انجام تمكين نـسبت بـه شـوهر امتنـاع كـرده و از                  ،ارج شود ميل خود از خانه خ    

  زوجـه ي نفقـه ضمانت اجراي نشوز هـم سـقوط حـق     . موارد نشوز محسوب خواهد گرديد    
تواند الزام زوجه به تبعيت از خـويش را از دادگـاه مطالبـه                مي از طرف ديگر شوهر    .باشد مي

 گـردد   شـوهر موجب ورود خـسارتي بـه       ،  لدرصورتي كه خروج بدون اذن زن از منز       . نمايد
توانـد در    مـي دادگـاه ، را طبق قواعد مسئوليت مدني مطالبه كنـد ه تواند خسارت وارد  مي وي
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 بـه مانـدن در خانـه يـا تبعيـت از      ندستوراتي نظير الزام ز، شوهرراستاي جبران خسارت از  
) يت مـدني  مـسئول ون   قـان  3 ي  مـاده . ( را از منزل صادر نمايد     نشوهر يا دستور منع خروج ز     

 ي  درچنين مواردي چه بسا صدور دستوراتي مناسب با شرايط حاكم بر قضيه بتواند به نحـوه               
بـه    را نعين حـال ز    در و. هدف زوج از طرح دعواي خسارت را برآورده نمايد        تري    مناسب

البته نبايد فراموش كرد كه سـلب حـق نفقـه           . عملي ملزم به اطاعت از شوهرش كند      ي    نحوه
  مـستقل  طـور   بـه خسارت يا تحت هر عنوان ديگري دركنار چنين دستوراتي يـا            عنوان    ه ب چه
  . تواند مورد حكم قرار گيرد مي

 مفسده يا منع    گونه  هيچ،  مواردي نيز وجود دارد كه بر خروج زن        مقابل بايد متذكر شد    در
 گونـه  در ايـن  . باشـد   مـي   مصالحي بر عمل او مترتب     ،باشد بلكه به عكس     نمي شرعي همراه 
 عنـوان   به. مانعي نسبت به خروج زن از منزل ايجاد كند         تواند محودوديت و    نمي موارد شوهر 

اقامـه  ، انتخابـات   دررأيدادن  (مثال زماني كه زن براي استيفاي حقوق ملي يا قـانوني خـود     
مراقبـت از والـدين     ) انجام فرضـيه حـج يـا اداي خمـس          (يا انجام فرائض ديني   ..) .دعوي و 

توانـد او     نمـي  شود نيازي به موافقت شوهر ندارد وشوهر هم         مي از منزل خارج  بيمارخويش  
توانـد بـراي حفـظ        مـي  شوهر« :اند   خصوص بيان داشته   در اين ان  دان  حقوقبرخي  . رامنع كند 

او را از رفتـاري كـه         را بازرسـي كنـد و      زن ورفـت وآمـدهاي      هـا   معاشرت،  مصالح خانواده 
 دليـل   كه  اينبدون   ز دارد ولي حق ندارد به دلخواه خود و        كند با   مي سالمت خانواده را تهديد   

موجهي داشته باشد زن را از معاشرت با خويشان نزديك خود يا انجـام فـرائض مـذهبي يـا                    
   1.»تكاليف اجتماعي باز دارد

 رياست خود پا را فراتر نهد و درمـواردي كـه خـروج زن از                ي  محدودهچنانچه شوهر از    
 را از   ن ز مـثالً : رعي دربر ندارد مـانع از خـروج او از منـزل شـود             منزل هيچ مفسده يا منع ش     

استيفاي حقوق قانوني يا ملي مثل شركت درانتخابات يا انجام فرائض دينـي منـع نمايـد يـا                   
درمواردي كه خروج زن از منزل با حق استمتاع او منافاتي ندارد وبرخالف مصلحت خانواده               

زن را مانند يك زنـداني در خانـه          عت به عمل آورد و    باشد از خروج او از منزل ممان        نمي نيز
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  محـدود كـردن بـيش از حـد زن در           .شود  مي  از حق تلقي   استفاده  سوء اقدام او    ،حبس نمايد 
شود   مي محسوباي     موارد اعمال حق در حوزه     ي از در بسيار هايش    رفت وآمدها و معاشرت   

 خواه  ،اعمال نابجاي حق  . شود مي كه مرد درآن رياستي ندارد واصطالحاً تجاوز از حق ناميده         
 از حق باشد يا به صورت تجاوز از حق نمـودار شـود نـوعي تقـصير                  استفاده  سوءبه صورت   

توانـد چنانچـه      مـي   زن اين صورت در  . باشد  مي يت مدني مسئولمحسوب شده و از موجبات      
د خسارتي اعم از مادي يا معنوي يـا جـسمي بـه وي وارد شـو               ،  دراثر ارتكاب چنين اعمالي   

 قانون مسئوليت مدني نيـز چنـين امـري را           2 و 1 ي  ماده. جبران آن را از دادگاه مطالبه نمايد      
لطمـه وارد    نزسـالمتي يـا آزادي      ،   زوج بـه جـان     اقدام شوهر   در اثر  زيرا.  است مقرر داشته 

زيـان را بـه      ي  كننـده   وارد،  دادگاه موظف است پس از رسـيدگي وثبـوت امـر          . گرديده است 
 ي  مادهكيفيت جبران اين خسارت نيز چنانچه        طريقه و . مزبور محكوم نمايد  جبران خسارات   

يت مدني مقرر داشته با توجه به اوضـاع واحـوال وشـرايط حـاكم بـر قـضيه                   مسئول قانون   3
تواند به شكل پرداخت مبلغي پول يا الـزام شـوهر             مي  مثال عنوان   به صورت خواهد گرفت و   

  .  را منع نموده است باشدنبه صدور اجازه نسبت به مواردي كه ز

  اشتغال زن : گفتار سوم

منافع خـانواده     خود در حفظ مصالح و     مسئوليتبه استناد رياست و      از مواردي كه شوهر   
 كـار و  ،  البتـه .  اسـت  ناشـتغال ز   موضوع كـار و   ،  حق دخالت دارد  ،  و حراست از حيثيت آن    

تواند همانند مرد بـا      مي شود و زن    مي مشروع زن محسوب   فعاليت شغلي از حقوق قانوني و     
 از ايـن  ون خـويش اشـتغال ورزد و        ئ متناسب بـا شـ     ي  حرفه رعايت موازين شرعي به كار و     

. اصل بيستم قانون اساسي به اين امـر اشـاره نمـوده اسـت             . جهت منعي براي او وجود ندارد     
نـد  حمايت قانون قرار دار    در  افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان        ي  همه":  اين اصل  موجب  به

اجتماعي وفرهنگي بـا رعايـت مـوازين اسـالم          ،  اقتصادي،  سياسي،   حقوق انساني  ي  همهواز  
 امـر تـساوي زن ومـرد در        المللي  بين هم در بسياري از اسناد       المللي  بينبعد   در،  »برخوردارند

باشـد    مـي  اشـتغال ي اجتماعي و مدني كه از جمله آن در زمينـه     ،  اقتصادي،  سياسيهاي    زمينه
 از بعد نظري به موضـوع       كه   آن منشور سازمان ملل متحد بعد از     .  قرار گرفته است   مورد تأكيد 
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ها  اساسي زن و مرد وتساوي آنان پرداخته در بعد عملي نيز به دولت            هاي    حقوق بشر وآزادي  
 1.اساسي زن و مرد وتساوي حقوقي آنها را رعايت نمايد         هاي    دستور داده حقوق بشر وآزادي    

 تساوي حقوق زن ومـرد از جملـه         ، ديگر المللي  بينن ملل متحد اسناد     عالوه بر منشور سازما   
ين ايـن   تـر   مهـم كه  اند    حق اشتغال آنها و احترام به حقوق بشري زن را مورد تأكيد قرار داده             

  ":اسناد عبارتند از
 اعالميه جهاني حقوق بشرـ 

 اعالميه اسالمي حقوق بشرـ 

  حقوق مدني وسياسيالمللي بينميثاق ـ 

   اجتماعي و فرهنگي- حقوق اقتصاديالمللي بيناق ميثـ 
 كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنانـ 

 2بيانيه تهرانـ 

اين رياست با قيودي نظيـر رعايـت        . گفتيم كه رياست مرد در خانواده امري مطلق نيست        
آيـا در خـصوص     . محـدود گرديـده اسـت     ،   روابط زوجـين   ي  محدودهمصالح خانواده و در     

  ؟ پيروي كرداي  توان از چنين ضابطه ل زن نيز مياشتغا
توانـد زن خـود را        مـي  شـوهر ":  خصوص مقرر داشـته    در اين  قانون مدني    1117 ي  ماده 

 ي  مـاده  "منع كنـد  ،  ازحرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد            
ان ايران اشـتغال زن     دان  وقحق قانون مدني موجب شده است كه        1105 ي  ماده همنوا با    1117

 ماده قيدي كه بر منـع زوجـه         در اين . را در قلمرو آثار رياست مرد بر خانواده به شمار آورند          
. باشـد   مـي  از اشتغال زده شده منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن بودن آن شـغل               

  نگاهـداري و   اموري با مصالح خانوادگي منافي است كه سبب سستي بنيان آن يـا اخـالل در               
 3. نظـم اقتـصادي خـانواده باشـد        زدن  هم  به تربيت فرزندان يا حيثيت اجتماعي زن و شوهر يا        
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 زيـرا اخـالق     ، داد دسـت   بـه تـوان     نمـي   ثـابتي  ي  قاعده همواره   ،امورگونه     اين براي تشخيص 
عمومي و وضع خاص هر خانواده در تشخيص منافي بودن يك شغل با مصالح خـانواده يـا                  

 دادگاه است كـه بـا در نظـر گـرفتن اخـالق حـسنه                ي  وظيفهلذا  .  آن مؤثر است   عدم منافات 
، فردي و اجتمـاعي زن وشـوهر      ي  ها  ويژگيرسوم حاكم بر جامعه و درعين حال         وعادات و 

   1.تشخيص دهد كه آيا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت است يا نه
تمـام تـالش خـود را صـرف         كه مرد خـانواده     اي    مصالح خانواده وحيثيت آن در خانواده     

اي سالم نموده با خانواده مردي كه به خانه و فرزندان پايبنـد              خانواده و ايجاد تربيت فرزندان   
  . باشديكسان نمي،  طريق رويگردان نيستاز ايننيست واز ارتكاب خالف و گذران زندگي 

ها   از نقش ي  ا   كم وبيش زن را از پاره      ، مشاغل خارج از منزل    ي  همهست كه    ا نكته ديگرآن 
دارد اما گاه اين بازداشـتن زن از انجـام     ميهمسر و مادر فرزندان باز    عنوان     به و وظايف خود  

شـود ومـانعي در مـسير تربيـت فرزنـدان وتـأمين               نمي وظايفش لطمه قابل اعتنايي محسوب    
 اما در مواردي اين مشاغل هم به جهت نوع كار وحرفه و هم              .كند  نمي سالمت خانواده ايجاد  

كنـد زن را بـه ميـزان قابـل            مـي  كه بـراي زن ايجـاد     اي    ه جهت تعداد ساعات كار و مشغله      ب
. دارد  مـي   اصلي خود كه همانا اداره امور منزل و تربيت فرزندان است باز            ي  وظيفهتوجهي از   

 منفي دارد   تأثير سالمت اعضاي خانواده     تأمينچنين مشاغلي قطعاً در روند تربيت فرزندان و         
. كنـد   مـي  ي را به شوهر و فرزندان زن و حتي خود زن وارد           ناپذير  جبران گاه   و حتي لطمات  

اشتغال به اين مشاغل گرچه از لحاظ اقتصادي منافعي را براي خـانواده در بـر دارد ولـي در                    
اينجاست كه مصالح خـانواده و      . كند  مي ي دور تر  مهم اعضاي آن را از مصالح و منافع         ،مقابل

در اسالم اوالً هـيچ آيـه يـا روايتـي زن را از              . دهد  مي خود را نشان  حيثيات آن معناي واقعي     
و در تـصرفات     3. ثانياً زن نسبت به اموال خود حق هرگونه تـصرفي دارد           2،اشتغال منع نكرده  

  .  همسر يا پدر خود نداردي اجازهخود نيازي به كسب 

                                                      
  .همان. 1
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 از جملـه  . سـت  ضمني اشاره به كار كردن زنـان شـده ا          طور  بهدر آيات قرآن در مواردي      
قرآن استقالل مـالي    عالوه     به 1.اشاره كرد  )ع(توان به چوپاني كردن دختران حضرت شعيب       مي

و آن را حقي براي      2زن را پذيرفته و مردان را به پرداخت مهريه به همسران خود الزام نموده             
ـ   مـي  اين حقـوق و امـوال      3. ارث بردن زن را پذيرفته است      طور  همين. زن دانسته است    دتوان

در جـاي ديگـر خداونـد       . ي اقتصادي زن محسوب شـود     ها  فعاليتاي جهت   سرمايهعنوان    به
گونـه    يعني همـان   4.استاي    بهرهاند    براي مردان و زنان از آنچه كسب كرده       : فرمايد  مي متعال

مالك ،   آورند دست  بهشوند زنان نيز اگر مالي        مي مالك آن ،  كه مردان اگر چيزي تحصيل كنند     
 ي  اجـازه جواز اشـتغال و     ،  اين بيان افزون بر پذيرش حق مالكيت براي زنان        . ودآن خواهند ب  

حالل بـودن اكتـساب     ،   كريمه ي  آيهزيرا در اين    . كند  مي كار براي آنان را همانند مردان اثبات      
يعني تحصيل درآمد مفروض گرفته شده و سپس پيرامون در آمد حاصـل از آن اظهـار نظـر                   

ه مردان و زنان را تشويق به كار كردن و آباد كردن زمين نمـوده   همچنين آياتي ك   5.شده است 
 مردان و زنان به فعاليـت       كه  اين از   6]شود  مي كه خود نوعي فعاليت اقتصادي محسوب     [است  

تـوان گفـت     مـي ،  اقتصادي دعوت شده و كار از مصاديق بارز اين امر محسوب شـده اسـت              
 نه تنها اشتغال براي زنان ممنوع نـشده بلكـه           واند    مردان و زنان به كار و اشتغال تشويق شده        

   7.امري مورد تشويق و ترغيب قلمداد شده است
اشتغال زنان در صدر اسالم نيز امري پذيرفته شده بود و زن در كنار مـرد خـانواده بـراي                

 زنـاني   ،از جملـه ايـن زنـان      . پرداخت  مي ي اقتصادي ها  فعاليتكمك به خانواده يا ارتزاق به       
هنـد بنـت   "كردند مثل  يا زناني كه تجارت خارجي مي     8شدند  مي نعت كار ناميده  بودند كه ص  
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را بـر عهـده      )مـالي (  حتي زناني نيز بودنـد كـه امـور حـسبه           "خديجه بنت خويلد  " و   "عتبه
 ي  جامعهتواند در     مي ين و خطيرترين مناصبي است كه شخص      تر  مهم امور حسبه از     1.داشتند

  زمـان پيـامبر    ي  جامعـه يي بـه زن در      هـا   مـسئوليت ري چنين   از واگذا . اسالمي بر عهده گيرد   
  . زن را در پذيرش مسئوليت دريافتهاي   و شايستگيها تواناييتوان ميزان اعتماد باال به  مي

نقل شده نيز كار كردن زن منع نشده است بلكـه حتـي در               )ع(در رواياتي كه از معصومين    
  2:  مورد پذيرش قرار گرفته است،مواردي خالف آن

   .»بر هر مرد و زن مسلماني واجب است، كسب درآمد حالل« :اند فرموده )ص(پيامبر
 امـري حـالل و      ،كسب درآمد حالل و كار كـردن نـه تنهـا بـراي زن              )ص(از ديدگاه پيامبر  

ايـشان در جـاي     . امري واجب ياد شده اسـت     عنوان     به شود بلكه از آن   پسنديده محسوب مي  
 از ديـدگاه    3 .»جزء دارد كه نه جزء آن طلب روزي حالل است         عبادت ده   «: اندديگري فرموده 

كاركردن و كسب روزي حالل نه تنها عبادت است بلكه قسمت عمده عبادات              )ع(معصومين
شـود لـذا      مـي  كسب روزي حالل است كه در پي كار كـردن بـراي شـخص حاصـل               ،  انسان

منـع شـوند و تنهـا       ،  هددمنصفانه نيست زنان از امري كه قسمت عمده عبادات را تشكيل مي           
 كار كردن و خوردن از دسـترنج        ،بر طبق روايات  عالوه     به .مند گردند مردان بتوانند از آن بهره    

 و دليلي ندارد كه نـزول       4گرددخود موجب نزول رحمت الهي و در امان ماندن از عذاب مي           
  . ماييمرحمت الهي را مخصوص افراد يا طبقه خاصي بدانيم و سايرين را از آن محروم ن

مـانع ايفـاي    ،  از ديدگاه اسالم نقش مهم و اساسي زن در ساختن اجتماع كوچك خانواده            
فقهاي شيعي با رعايت    .  بزرگ اسالمي از طريق كار كردن نيست       ي  نقش او در ساختن جامعه    

 از جمله سيديزدي و سيد حكيم فراتر        5.اند   كاركردن زن در بيرون از منزل را پذيرفته        يشرايط
 اجـاره   ]تعهـد و تـوان خـود را       [،  اگر زن براي خدمت در مدت معيني      «: ويه معتقدند از اين ر  
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حتـي اگـر    . شـود  باطـل نمـي    ]و تعهد [اجاره  ،  دهد و پيش از انقضاي اين مدت ازدواج كند        
در اين حكم تفاوتي نيـست شـوهر        . جويي شوهر و حقوق زناشويي باشد     خدمت منافي بهره  
حـق خـدمت و     : زيرا دو حق اينجا وجـود دارد      . د يا نداند  تعهد زن را بدان   ،  در هنگام ازدواج  

و اگـر جمـع ميـان آن دو ممكـن           ،  اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد كه خـوب          . حق شوهر 
چون اگر حقوق شرعي مزاحم     ،  مقدم است ،  حق پيشتر كه خدمت است    ،  نباشد و تزاحم كنند   

 يا فسخ تعهد زن را نـدارد        بنابراين شوهر حق اعتراض   . ترجيح با حق سابق است    ،  هم شوند 
اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق شـوهر             . شود ناشزه محسوب نمي   ،و همسر 

بـا  ،  اگـر تعهـد   . تعهد خدمت درست نيست   ،   شوهر ي  اجازهبدون اذن و    ،  منافات داشته باشد  
موا يا پشم را    حق شوهر مطلقاً منافات ندارد مثالً تعهد و قرائت قرآن يا بافتن پيراهن با نخ كا               

 شـيخ طوسـي نيـز در        1.» صحيح اسـت حتـي اگـر شـوهر اذن ندهـد            ]و تعهد [اجاره  ،  بدهد
تواند نوعي فعاليت اقتـصادي محـسوب شـود         خصوص اهليت تصرف زن در اموالش كه مي       

گردد و او مجاز است هـر نـوع           مي اموالش تحويل او  ،  با بلوغ دختر و رشد او     «: فرموده است 
در صـورت داشـتن شـوهر نيـز         . چه شوهر داشته باشد يـا خيـر       ،  اردتصرفي در آن معمول د    
بايـد توجـه داشـت كـه تـصرف زن در             2.» نياز به اذن شوهر ندارد     دتصرف زن در اموال خو    

  . باشد  ميي اقتصادي نيزها فعاليتاموال خود شامل تصرف براي انجام 
خصوص قابل توجه   نظريات فقهاي معاصر نيز در اين       ،  هايي كه طرح شد   در كنار ديدگاه  

هم بايـد در    ها    زن «3.»شغل صحيح براي زن هيچ مانعي ندارد      «امام خميني معتقدند    . باشدمي
ي اجتماعي و سياسي همدوش مردها باشند البتـه بـا حفـظ آن چيـزي كـه اسـالم                    ها  فعاليت

   4.»فرموده است

                                                      
  ،العظمـي مرعـشي نجفـي     الـه     منـشورات آيـه   : قـم (،  12ج  ،  مستمسك العـروه الـوثقي    ،  سيدمحسن طباطبايي الحكيم  . 1

  .67ص، )1427،  منشورات ميثم تمار:قم(، 4ج ، العروه الوثقي، سيدمحمد كاظم طباطبايي يزدي -130ص، )1404    
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  .264ص ، همان. 4



 145

 مسئلهين  برخي ديگر از فقهاي معاصر نيز با پذيرش حق اشتغال زن به بررسي فروعات ا              
هاي بعد و به تناسب موضـوع مطـرح          تفصيلي ايشان را در قسمت    هاي    كه ديدگاه اند    پرداخته

  . خواهيم كرد
نظريات برخي از فقهاي اهل سنت نيز قابل توجـه اسـت؛            ،  در كنار نظريات فقهاي شيعي    

هادت و  توانند شـ    نمي توانند قاضي شوند اما در مواردي كه        مي زنان«: ابوحنيفه فتوا داده است   
، جريرطبـري   امـام ابـن    1.»تواننـد قاضـي باشـند       نمـي  گواهي دهند يعني در حدود و جنايات      

   2.داند  ميقضاوت زن در تمامي احكام را روا
 مجـاز ،  شود  مي فقهاي حنفي قضاوت زن را در اموال كه شهادت زن در مورد آن پذيرفته             

برخـي فقهـاي    ،  باشد  مي معهمشاغل جا ترين     شغل قضاوت از حساس    كه  اين وجود   3.دانند مي
  . اند  مطلق يا با لحاظ شرايطي با قضاوت زن موافقت نمودهطور بهاهل سنت 

اگر چه ممكن است نظر اين فقهاء در بعضي مـوارد و بـا توجـه بـه خطاپـذيري برخـي                      
كننـده   هـا مـنعكس  اما در بـسياري از جنبـه   . مستندات فقهي از نظر علمي قابل پذيرش نباشد       

 خـصوصاً در رابطـه بـا        ، اسالم در خصوص لزوم توجه به رشـد و تعـالي زن            ديدگاه حقيقي 
 بـروز اسـتعدادها در زنـان از         ي  سازي زمينـه  فراهم. باشدارتباط با محيط خارج يا اشتغال مي      

- رشد و تعالي آنان در اين عرصه       ي  هاي تخصصي خود و ايجاد زمينه     طريق اشتغال در زمينه   

ن در محيط خانواده و كمك به رشـد و پيـشرفت اعـضاي آن               مسلماً در رشد و تعالي زنا     ،  ها
 امـروزه در بـسياري مـوارد اشـتغال زن يـك             كـه   اينگذشته از   . نقش بسزايي خواهد داشت   

اي كه ممكن است فرزندان صغيري نيز داشته باشـند          زنان مطلقه يا بيوه   . ضرورت شده است  
 .برگزيننـد اي    شان شغل يا حرفه     معاش خود و اعضاي خانواده     تأمينناچار خواهند بود براي     

مـرد در   ،  با توجه به وجود مشكالت و نيازهاي كنوني خصوصاً در زمينـه اقتـصادي             عالوه    به
 مناسـب   تـأمين  كند و    تأمين كامل   طور  بهبسياري موارد قادر نخواهد بود نيازهاي خانواده را         
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 مـا   ي  ني جامعـه  اوضـاع و شـرايط كنـو      . سـازد   مي نيازهاي خانواده كار كردن زن را ضروري      
پذيرد امـا     نمي ي اجتماعي را براي زن    ها  فعاليترويكرد در خانه نشستن و عدم همكاري در         

 مطلـق پذيرفتـه     طـور   بهحد و مرز و       بي بايد توجه داشت حق اشتغال براي زن هيچ گاه نبايد         
.  مصالح خانواده و اعـضاي آن اسـت        تأميناست   تر  مهمآنچه در اين ميان از هر چيزي        . شود

باشد كه به اين مصلحت مهم لطمه وارد كند و در روند اشـتغال و               اي    شغل زن نبايد به گونه    
در عين آنكـه از     . ي فدا گردد  تر  مهممنافع و مصالح    ،  كسب منافع مادي و معنوي از اين مسير       

سوي ديگر بايد حد و حدودي بر اختيار مرد در منع همسر خويش از اشتغال وجـود داشـته                   
تواند موجب صدمات روحي يا حيثيتي       به اختيار مطلق مرد در اين زمينه مي        قائل شدن . باشد

توانـد  بـه سـختي مـي      زني كه خود مورد صدمات روحي يا حيثيتي قرار گرفته         . در زن گردد  
 بارور و شكوفا سازد و عناصري مطلوب براي رشـد           ،روح شخصيت و اعتماد را در فرزندان      

  . و تعالي اجتماع تحويل دهد
رسد ديدگاه كنوانسيون رفع تبعيض از زنـان و سـاير             مي نظر  به به آنچه گفته شد      با توجه 

كننـد و هـيچ       مـي  كه لزوم حقوق مساوي زنان با مردان جهت اشتغال را مطالبـه           هايي    اعالميه
قيـد و شـرطي بـراي         بـي  پذيرند و طالب آزادي كامل و       نمي محدوديتي را براي اشتغال زنان    

حـد وحـصري مـسلماً        بـي  چنين آزادي . قابل انتقاد باشد  ،  ل هستند زنان در زمينه انتخاب شغ    
آسايش و تعالي زنان و به تبع آن خانواده آنان نخواهد بود و در بسياري مـوارد                 كننده    تضمين

غربي شـاهد   هاي    وضع نابسامان زندگي اجتماعي درخانواده    . ناقض چنين اهدافي خواهد بود    
  . چنين مدعايي است

ند دوازدهم اصل سوم و بند دوم اصل چهل و سـوم بـه حـق اشـتغال                  در ب ،  قانون اساسي 
همـه  . براي زنان و مردان اشاره نموده بين زنان و مردان در اين حق تفاوتي قائل نشده است                

 اصـل بيـست و      موجـب   بـه  طـور   همين. يك حق انساني برخوردارند   عنوان     به از حق اشتغال  
كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل اسـت و           هر  « قانون كار    6 ي  مادههشتم قانون اساسي و     

 لـذا در آزادي انتخـاب       .»مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگـران نيـست برگزينـد            
شغل تفاوتي ميان مرد و زن نيست اما در اين زمينه محدوديتي وجـود دارد ايـن محـدوديت                   
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ل و حرفـه    ست از عـدم مغـايرت شـغ        ا گردد و عبارت    مي هم شامل زنان و هم شامل مردان      
  . انتخابي با اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران

 طـور   بـه منظور از عدم مغايرت با مصالح عمومي و حقوق ديگران در روابط بين زوجين               
باشـد و تـشخيص       مـي  عمده عدم مغايرت با مصالح خانوادگي و شئونات هر يك از زوجين           

 15 ي  مـاده بر اين اساس است كه در       . باشد  مي  دادگاه ي  اين مغايرت يا عدم مغايرت به عهده      
 قـانون حمايـت خـانواده مـصوب     18 ي مـاده  و به دنبال آن در 1346قانون حمايت خانواده  

 زن خود را از اشتغال به هـر شـغلي كـه    ، دادگاهتأييدبا ، تواندشوهر مي« مقرر گرديده  1353
  .»منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع نمايد

.  نيز داده شـده اسـت  ن چنين حقي به ز1353 قانون حمايت خانواده   18 ي  ماده جبمو  به
البته حق منع شوهر از اشتغال به شغلي كه خالف مصالح خانواده باشد در صورتي است كـه                  

 قانون مدني تنها به حق منـع        1117 ي  ماده. اين منع اختاللي در معيشت خانواده ايجاد ننمايد       
ه حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خـانوادگي يـا حيثيـات زوج يـا                شوهر از اشتغال زوجه ب    

 دادگاه در ايـن زمينـه ننمـوده         تأييداي به حق زوجه يا      زوجه باشد اشاره كرده است و اشاره      
 مواد و مقـررات مربـوط بـه منـع اشـتغال زن وشـوهر را در                  گذار  قانونشايسته است   . است
 ي مـاده  قانون حمايت خانواده را بـه      18 ي  مادهواحد گرد هم آورد و حكم مربوط به         اي    ماده

توانـد بـه    اي خـاص مـي     به حرفـه   ن كه اشتغال ز   طور  همان زيرا   1. قانون مدني بيفزايد   1117
 نيز چنـين    مردمصالح خانوده يا شئونات هر يك از زوجين لطمه وارد كند گاه شغل و حرفه                

اي رشد پيدا كرده كه اعـضاي آن از         زني كه در خانواده   رسد   مي نظر  به. كنداي پيدا مي  ويژگي
 چنانچه اختاللـي در معيـشت       حق خواهد داشت  شئونات اجتماعي نسبتاً بااليي برخوردارند      

دوره گردي و دستفروشـي     مشاغلي چون   خانواده ايجاد نشود همسر خويش را از اشتغال به          
واهـد از شـغل زن   مرد اگـر بخ .  دادگاه نيز در هر صورت الزم است     تأييدعالوه     به .منع نمايد 

 باشـند  ايـن كـار  توانند خودشان قاضي   نميجلوگيري كند يا زن بخواهد چنين كند هيچ يك       
كند شـغل زن      مي اين دادگاه است كه در نهايت احراز      . زيرا اصل آزادي اشتغال هر فرد است      
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 چنانچـه   1.باشـد   نمي باشد يا   مي يا مرد منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات هر يك از زوجين          
دادگاه شغل زوجه يا زوج را منافي مصالح خانواده تشخيص دهـد و او را از اشـتغال بـه آن                     

وظيفه دارد شغل خود را رها نمايد و چنانچه كارفرمايي داشته باشد كارفرما             ،  شغل منع نمايد  
البته در مورد زوج بايد توجه داشت كه منع او از اشـتغال اختاللـي در                . به كار او خاتمه دهد    

  . خانواده ايجاد ننمايدمعيشت 
 حكم دادگاه ازآن منع شده رهـا        موجب  بهشغلي را كه    ،  در صورتي كه هر يك از زوجين      

اگر از  . تواند الزام او را به ترك آن شغل را از دادگاه درخواست نمايد              مي  طرف ديگر  ،ننمايد
ل بـه   مثـا عنـوان      بـه   اين شغل يا عدم ترك آن ضرري متوجه طرف ديگر شده باشـد             ي  ناحيه

تواند با    مي متضرر،  حيثيت و اعتبار زوج يا زوجه لطمه بزند يا شئونات او را زير سئوال ببرد              
. اقامه دعواي مسئوليت مدني جبران خساراتي كه از اين طريق به او وارد شده مطالبـه نمايـد                 

ا بـه   زيـان ر   ي  كننـده    ميزان ضرر وارده را ارزيابي كرده و وارد        ،دادگاه نيز پس از احراز ضرر     
تواند از    مي جبران اين خسارت چنانكه در مباحث قبل آمده       . كند  مي جبران آن خسارت ملزم   

طريق پرداخت مبلغي پول يا به هر شكل مناسب ديگر با توجه بـه اوضـاع و احـوال قـضيه                     
 حكـم دادگـاه ملـزم بـه         موجب  بهدر خصوص امتناع زوجه از ترك شغلي كه         . صورت گيرد 

 نـسبت بـه     ن ز ي  وظيفـه با توجه به    . جراي ديگري نيز وجود دارد    ترك آن گرديده ضمانت ا    
  در ايـن خـصوص     وي هر گونه عدم ترك شغل يا خودداري از اطاعـت از             ،شوهرتمكين از   

كـه  اي    نكتـه .  زن گردد  ي  نفقهتواند از مصاديق نشوز محسوب شده و موجب سقوط حق            مي
 از شـغل يـا   ن نسبت به منـع ز وهرش كه مبناي استحقاق   آن است رسد    مي نظر  بهذكر آن الزم    
اعمال رياست مرد و اختيار او در ايـن خـصوص           . رياست او بر خانواده است    ،  حرفه خاصي 

اختياري براي او متصور نيست     ،  باشد و فراتر از مصالح خانواده       مي در حدود مصالح خانواده   
 شده باشد و خـواه      خواه زن پس از ازدواج شاغل     . تا به استناد آن بتواند مانع از كار زن شود         

  . پيش از ازدواج شاغل بوده باشد
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اي   خود را از حرفـه ، قانون مدني نيز كه به مرد اجازه داده زن1117 ي مادهمنظور از نص   
كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند نيـز اعمـال چنـين حقـي در                     

 كـه   ايـن مـضافاً بـر     .  و نـه فراتـر از آن       باشد  مي راستاي منافع و مصالح خانواده و اعضاي آن       
توسط شوهر نيازمنـد     )منع زوجه از اشتغال   (  قانون حمايت خانواده اعمال اين حق      موجب  به

باشد و بنابراين تشخيص فردي شوهردر خالف مصالح خانواده بودن اشتغال             مي  دادگاه تأييد
 خالف مصالح   تأييدن حقي    اعمال چني  ي  هدهد بلكه الزم    نمي  از اشتغال  ن به او حق منع ز     نز

  . باشد  ميخانواده شغل زن توسط دادگاه
تواند از تغييـر شـغل زن يـا تعـويض             مي  در راستاي حفظ همين مصالح است كه شوهر       

  . شيفت كاري يا محل كار او يا حتي اضافه كاري زن ممانعت به عمل آورد
  نظر فقهاي معاصر در خصوص اشتغال زن

 بررسي نظرات و استفتائات فقهي برخي از فقهـاي معاصـر            در اين قسمت قصد داريم به     
  . در خصوص اشتغال زن بپردازيم

 بهجت در پاسخ به اين پرسش كه اگر زوجه پيش از ازدواج شاغل باشد و مرد از                  اله  آيت
توانـد    مـي  زوج،   آگاه باشد آيا در صورت منافات داشتن اشتغال زن با حقوق زوج            مسئلهاين  

تواند از شغل زن جلـوگيري كنـد اگـر          مرد مي «: اندبيان داشته ؟  ري كند از اشتغال وي جلوگي   
: انـد  جواد تبريزي در اين مورد پاسـخ داده        اله  آيت .»شرط ضمن عقد يا مبنياً عليه نشده باشد       

چنانچه زن قبل از ازدواج به معامله شرعي براي شخص يا شركتي جهت عمل مبـاح اجيـر                  «
اي هـم    خامنـه  الـه   آيت .»تواند از كار زن جلوگيري كند     يدر مدت اجاره مذكور مرد نم     ،  شده

 ،چنانچه ازدواج زن مشروط به استمرار اشتغال باشد ولو بـا شـرط ضـمن عقـد                 «:اندفرموده
   .»زوج حق منع ندارد

توانـد از اشـتغال زن جلـوگيري          نمي  سيستاني هم معتقدند در چنين صورتي مرد       اله  آيت
اگر زوجه كارمند رسمي يا تعهد خدمت به مـدت          «: اند  خ داده  فاضل لنكراني پاس   اله  آيت. كند

 ي  ادامـه معيني بوده است و زوج با اطالع از اين موضوع اقدام نموده است حـق ممانعـت از                   
در صورتي كه زوجـه قبـل از ازدواج         «:  مكارم شيرازي نيز معتقدند    اله  آيت .»كار زن را ندارد   
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  تـرك اشـتغال را شـرط نكـرده    ، در هنگـام عقـد  اشتغال داشته باشد و زوج هم آگاه بـوده و      
   1.»تواند آن را ادامه دهد مي

 در صـورتي كـه زن قبـل از ازدواج           ،ان اعتقاد دارنـد   ايشآيد كه     مي از نظرات اين فقها بر    
 با او ازدواج نموده باشد حق منع زوجه را از آن شغل             لهأمسشاغل باشد و مرد با علم به اين         

گويا اين فقيهان نيز به پيـروي از   . ل با حقوق زوج منافات داشته باشد       اشتغا كه  اينندارد و لو    
 قائل بر تقدم حقـي هـستند كـه از قبـل وجـود      ]ـ سيد حكيم   سيد يزدي [فقهاي متقدم خود    

توان گفت از آنجا كـه شـوهر در هنگـام             مي در واقع . داشته و سابق بر حق شوهر بوده است       
لم به اين مسئله با او ازدواج كرده است منافات داشتن            مطلع بوده و با ع     نازدواج از اشتغال ز   

 نحال به اشـتغال ز      بوده ولي با اين    بيني  پيشاشتغال زوجه با حقوق وي براي او امري قابل          
 بنابراين او با رضايت به چنين ازدواجي طبق قاعده به ضـرر خـود اقـدام           .داده است رضايت  

 رغـم   عليگردد لذا چنانچه زوجه       مي محسوب مسئوليتاين اقدام از عوامل رافع      ،  كرده است 
منافات اشتغال او با حقوق زوج اقدام به ترك شغل خـود ننمايـد مـسئوليتي در مقابـل زوج                    

  . شود  نمينخواهد داشت و عدم ترك شغل در چنين وضعيتي از مصاديق نشوز محسوب
ـ      ن كـه اگـر ز     آن اسـت  گـردد     مي سؤال ديگري كه در اينجا مطرح      ا اذن   پـس از ازدواج ب

مرد از اذن خود برگردد آيا مرد به        ،  پس از مدتي  ،  اقدام به انعقاد قرارداد اشتغال نمايد     ،  شوهر
  ؟  ممانعت به عمل آوردنتواند از اشتغال ز  مياستناد رجوع از اذن

 مدتي اذن كار كردن     ]براي[زوج اختيار دارد    «: اند   بهجت در اين خصوص فرموده     اله  آيت
   .»مگر در ضمن عقد الزمي شرط شود، ز مدتي مانع باشدبه زوجه بدهد و بعد ا

زن با شـوهر شـرط كنـد كـه بعـد از         ،  اگر در زمان عقد   «: اند   جواد تبريزي فرموده   اله  آيت
 خود را براي شخـصي      ، شرعي ي   اشتغال به كار داشته باشد يا با اذن شوهر به معامله           ،ازدواج

توانـد از كـار او        نمـي  رارداد شـوهر  يا شركتي جهت عمل مباح اجير نمايـد در مـدت آن قـ             
  .»شرعي اثري نداردي  جلوگيري كند و برگشت از اذن بعد از انجام معامله
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 الـه   آيـت ولـي   انـد     رجوع شوهر از اذن را در فرض مذكور جايز دانـسته          اي     خامنه اله  آيت
   .»رجوع از اذن در چنين موردي مبناي شرعي ندارد«سيستاني معتقدند 

و زوجه بر سر كار رفته و       ،  در صورتي كه زوج اذن داد     «: اند  ايگاني گفته  صافي گلپ  اله  آيت
 فاضل لنكراني هـم     اله  آيت .»تواند از اذن خود برگردد      نمي زوج،  فعالً اختياري در ترك ندارد    

يعني براي  ،   شوهر قرارداد اشتغال براي مدت معيني بسته است        ي  اجازهاگر زن با    «: اند  فرموده
لي اگر زمان قرار اشـتغال      و،  ست و زوج در آن مدت حق ممانعت ندارد        آن مدت اجير شده ا    

  1.»انعقاد دوباره منوط به اذن زوج است، تمام شود
. تـوان در دو دسـته گنجانـد         مي  را سؤالشود پاسخ فقها به اين        مي  كه مالحظه  طور  همان 

 نـدارد و   منع شرعي    نبرخي از آنان معتقدند رجوع شوهر از اذن خود در خصوص اشتغال ز            
توانـد    نمي ديگر معتقدند در فرض مذكور شوهر     اي    تواند از اذن خود رجوع نمايد اما عده        مي

 شرعي اثري ندارد و چنـين  ي  بعد از انجام معامله    ،از اذن خود رجوع نمايد و برگشت از اذن        
 ي  اجـازه ،  در اين فرض نيز شوهر بـا اذن خـود         . تواند مبناي شرعي داشته باشد      نمي رجوعي

 پس از ازدواج صورت گرفتـه لـذا حقـي           ياشتغال و .  داده است  نقاد قرارداد اشتغال به ز    انع
 . اشـتغال بـه زوجـه داده اسـت         ي  اجـازه ،  مقدم بر حق زوج وجود ندارد و زوج با اذن خود          

 ن تفكيك قائل شد اول آنكـه اشـتغال ز         ،رسد در چنين وضعيتي بايد بين دو حالت        مي نظر  به
 شوهر صورت گرفته و اين اذن دال بر تشخيص عدم مغايرت شغل با              هر چند در ابتدا با اذن     

مصالح خانواده است اما در ادامه و پس از مدتي به جهاتي با منافع خانواده منافات پيدا كرده                  
تواند به استناد حق رياست خود و با توجـه بـه منافـات پيـدا                در چنين فرضي مرد مي    . است

. رجـوع نمايـد   ،  ز اذني كه نسبت به اشتغال زوجـه داده        كردن شغل زوجه با مصالح خانواده ا      
رجوع از اذن در چنين وضعيتي ناشي از حـق رياسـت او بـر خـانواده و در حـدود مـصالح                       

اي كه به آن اشتغال دارد ممكـن اسـت     آنكه زن با توجه به حرفه      رغم  عليباشد و     مي خانواده
است و همين رعايت     تر  مهمهر امري   تعهداتي را پذيرفته باشد اما رعايت مصالح خانواده از          

 كه قبالً اشاره طور همانالبته  . كند  مي مصالح خانواده است كه رجوع شوهر از اذنش را توجيه         
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در اين فـرض    . دادگاه نيز برسد   تأييد با مصالح خانواده بايد به       نشد منافات داشتن اشتغال ز    
 خـصوص مبـاني مـصلحت        دادگـاه در   تأييـد  رجوع شـوهر از اذن خـود و          رغم  علي ناگر ز 

 بـه تـرك     نتواند الـزام ز     مي شوهر،  امتناع نمايد ،  از ترك شغل خود   ،  يخانواده بودن شغل و   
،  از تـرك شـغل خـود   ناگـر در اثـر امتنـاع ز   عـالوه    بـه .ديشغل خود را از دادگاه مطالبه نما 

اند توشوهر از حقوق قانوني خود محروم شده باشد مي         يا   خسارتي به شوهر وارد شده باشد     
  . جبران خسارتي را كه بر او وارد شده از دادگاه مطالبه نمايد،  قانون مسئوليت مدنيموجب به

 يقـرارداد اشـتغال   ،  منافاتي با مصالح خـانواده نـدارد      ،  ن كه اشتغال ز   آن است فرض ديگر   
 كند در اين صورت شوهر      نمي به مصالح خانواده وارد   اي    منعقد كرده است و اشتغال او لطمه      

او را از اشتغال منع نمايد زيرا اعمال رياسـت زوج در            ،  واند به استناد حق رياست خود     ت نمي
منافاتي بـا مـصالح خـانواده پيـدا         ،   در اين فرض   نباشد و اشتغال ز     مي حدود مصالح خانواده  

 يباشد و شوهر حق الـزام و      اثري مترتب نمي  ،  به اين ترتيب بر رجوع شوهر از اذن       . كندنمي
 آن  موجـب   بـه آثاري مترتب شده و زن      ،   نخواهد داشت زيرا بر اذن شوهر      به ترك شغلش را   

حتي . گردد  نميتعهداتي سپرده است و به صرف رجوع شوهر از اذن از قيد اين تعهدات رها              
در صـورتي كـه در ايـن        .  تعهدي هم نسپرده باشد باز هم حق منع از اشـتغال نـدارد             ناگر ز 
 ضرري خواه مادي يـا معنـوي        ،ايد و از اين اقدام    زن را ملزم به ترك شغل نم      ،   شوهر ،فرض

و امثال از حقوق و مزاياي شغل خود محروم شود يا در خانه ماندن              عنوان     به  شود نمتوجه ز 
 مسئول خساراتي است كـه      ،ندر برابر ز  ،   گردد يي در و  حيثيتو  عاطفي  سبب ايجاد صدمات    

 قـانون   3 ي  مـاده  كـه    طـور   مـان هجبران اين خـسارات     . با اقدام خود به او وارد آورده است       
عنـوان    بـه تعيين خواهـد شـد  » با توجه به اوضاع و احوال قضيه«مسئوليت مدني مقرر داشته   

تواند براي جبران صدمات مادي و روحي ناشـي از محـروم شـدن زوجـه از                   مي مثال دادگاه 
ورت توانـست در صـ      مـي  شوهر را ملزم نمايد معادل آنچـه زن       ،  اشتغال و درآمد ناشي از آن     

 بپردازد يا حتـي شـوهر       نجبران خسارت به ز   عنوان    به) حقوق و مزايا   ( آورد دست  بهاشتغال  
الزام شوهر مبني بر اعالم موافقـت بـا اشـتغال           . را مجبور نمايد كه با اشتغال زن موافقت كند        

تواند خسارات روحي وارده از عدم اشتغال و در خانه مانـدن كـه از جملـه آن                    مي نمجدد ز 
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ذكر اين نكته نيز مناسب است كه برخي        . باشد را جبران نمايد     مي قعيت اجتماعي زن  تنزل مو 
 در داخـل منـزل را   ناشـتغال ز )  سيـستاني اله آيت صافي گلپايگاني ـ  اله آيت (فقهاي معاصر

 در خود خانه باشد و محتاج       نو معتقدند اگر شغل ز    اند    حتي بدون اذن زوج هم جايز دانسته      
  1.اشد شوهر حق ممانعت نسبت به شغل وي را نخواهد داشتبه خروج از منزل نب

تواند در ضمن عقد نكاح يـا عقـد الزم ديگـر             مي نز،  بايد اضافه نمود در كنار موارد باال      
چنين شرطي از عقد اصلي كه عقدي الزم        . شرط اشتغال يا حفظ شغل فعلي خود را بگنجاند        

تواننـد از ايـن شـرط     آن هستند و نميكند لذا طرفين عقد نكاح ملزم بهاست كسب لزوم مي  
دارد؛   مـي   قانون مدني نيـز در خـصوص چنـين شـروطي مقـرر             1119 ي  ماده. تخلف نمايند 

توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشـد در ضـمن              طرفين عقد ازدواج مي   «
.. .ديگر بگيرد هرگاه شوهر زن    ،   شرط شود  كه  اينعقد ازدواج يا عقد الزم ديگر بنمايند؛ مثل         

زن وكيـل و وكيـل در       ،  قابل تحمـل شـود     غير رفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر        سوء يا
خـود را مطلقـه     ،  توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهـايي              

  .»سازد
در صورتي كه اشـتغال زوجـه در        «: اند مكارم شيرازي در اين خصوص بيان داشته       اله  آيت

در . تواند مانع اشتغال او شـود       نمي  زوج ، عقد الزمي مثل عقد ازدواج شرط شده باشد        ضمن
مگـر در مـواردي كـه بـه خـاطر اذن زوج             ،  حق دارد از اذن خـود برگـردد       ،  غير اين صورت  

  .»ناچار است آن را ادامه دهد  را پذيرفته وها مسئوليت
بـا شـوهر شـرط كنـد كـه بعـد از       زن ، اگر در زمان عقـد «: انداهللا تبريزي نيز فرموده آيت

توانـد از كـار او      شـوهر در مـدت آن قـرارداد نمـي         .. ....ازدواج اشتغال به كار داشـته باشـد؛       
   2.»جلوگيري كند

 در ضـمن عقـد      نشود چنانچـه اشـتغال ز     هان استنباط مي  ي كه از نظرات اين فق     طور  همان
 شـود و حـداقل تـا        ويتغال  تواند مانع از اشـ     به هيچ عنوان نمي    مردازدواج شرط شده باشد     
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زيرا زن بـا    . تواند زن را ملزم به ترك شغل خويش نمايد        مدتي كه قرارداد كار ادامه دارد نمي      
وجود چنين شرطي به عقد نكاح رضايت داده است و شايد اگر چنين شرطي مورد پـذيرش                 

ن شرطي  توان گفت چني   حتي مي  .دادزن نيز به عقد ازدواج رضايت نمي      ،  شد واقع نمي  شوهر
 شوهر بـا  كه اينمضافاً بر . بوده و بدون آن رضايتي هم وجود نخواهد داشتن قيد رضايت ز 

   رضــايت داده اســت و بــا وجــود آنكــه بــرايش قابــل نپــذيرش ايــن شــرط بــه اشــتغال ز
 با حقوق او منافات پيدا كند بـا ايـن حـال شـرط               نبيني بوده كه ممكن است اشتغال ز       پيش

بنابراين در اين فرض شـوهر      . است و به ضرر خود اقدام نموده است        را پذيرفته    وياشتغال  
توانـد زن را از      با حقوق خـود نمـي      نبه هيچ عنوان و حتي با ادعاي منافات داشتن اشتغال ز          

 شود يـا    نتواند مانع از اشتغال ز    استناد به حق رياست توسط مرد نيز نمي       . شغل خود بازدارد  
بـا ايـن حـال     .  ضمن نكاح پذيرفته اسـت محـدود نمايـد         آزادي او را در تعيين شغلي كه در       

 در اثـر ايـن   ن شود و زنچنانچه در اين فرض و با وجود شرط اشتغال مرد مانع از اشتغال ز      
 موجـب   بـه شـوهر   ،   شغل خود را از دست دهد و مجبور به ماندن در خانه شود             ،اعمال فشار 

ايـن   ي  واسـطه   بـه  ايي است كه   قانون مسئوليت مدني مسئول پرداخت حقوق و مزاي        3 ي  ماده
 اين قانون دادگاه طريقه و كيفيت جبـران         3 ي  ماده موجب  به.  است گرفتهشغل به او تعلق مي    

، از آنجا كه در اثـر اقـدام شـوهر         . كندخسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين مي          
ملزم نمودن  ،  طريقه مناسب جبران خسارت از او     ،  زن از حقوق ومزاياي شغلش محروم شده      

از امكـان   ،   چنانچه در اثر اين اقـدام      طور  همين. باشدشوهر به پرداخت اين حقوق و مزايا مي       
  ملـزم بـه جبـران چنـين خـساراتي هـم      شـوهر ارتقاء و پيشرفت در شغل خود محروم شود    

ت مبلغي پول يا به طريق مناسب ديگر        ختواند به شكل پردا   جبران اين خسارت مي   . گردد مي
موجب ورود صدمات روحي و     ،  نشين شدن زن  اگر ترك شغل و خانه    عالوه     به .ردصورت گي 

در صـورت وجـود     معنوي به او شود و به اعتبار و موقعيت اجتمـاعي او لطمـه وارد سـازد                  
  . شوهر ضامن اين خسارات نيز خواهد بود، شرايط

شـرط اشـتغال    خـواه    ( در اثر منع او از اشتغال      ناعتقاد به جبران خسارات وارد شده به ز       
اهللا شبيري زنجاني در عين     آيت. شوددر بين آراء فقهاء نيز ديده مي      ) شده باشد يا نشده باشد    
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در صورت عدم كسب اجازه از سوي زوجه نسبت به اشتغال مـانع  اند   آنكه به مرد اجازه داده    
جبـران  ،  ]در صورتي كه آن كـار نيـاز بـه اذن زوج داشـته باشـد               [ كار همسرش شود     ي  ادامه

  . اندشود را واجب دانسته  ميخسارتي كه دراثر منع از اشتغال به زوجه وارد
 مكارم شيرازي نيز معتقدند در صورتي كه زن در اثر ممانعت شوهر از كـار خـود                  اله  آيت

استعفا دهد خسارتي كه از اين جهت ممكن است به او برسـد بايـد بوسـيله شـوهر جبـران                     
   1.شود

ه اشتغال زوجه يا حفظ شغل فعلي او در ضمن عقد نكـاح             الزم به ذكر است در فرضي ك      
يا عقد الزم ديگري شرط شده باشد هر گونه تخلف از اين شرط و منع زوجه از اشتغال بـه                    

 قواعـد عمـومي قراردادهـا       موجـب   بـه . شـود معناي تخلف از شروط قراردادي محسوب مي      
باشد كه    مي  براي فردي  ايجاد حق فسخ عقد الزم    ،  ضمانت اجراي تخلف از شروط قراردادي     

بنابراين اصوالً در چنين فرضـي كـه از شـرط اشـتغال             . از عدم ايفاء شرط متضرر شده است      
 امـا از آنجـا كـه در عقـد     .زوجه تخلف شده است او بايد بتواند عقد نكـاح را فـسخ نمايـد            

، ت بـوده اسـ    گـذار   قـانون  تثبيت خانواده و محدود كردن موارد انحالل آن مورد نظر            ،ازدواج
موجبات فسخ نكاح محدود به موارد معيني شده است كه تخلف از شرط اشـتغال از جملـه                  

عقـد ازدواج را    ،  تواند به استناد تخلف از شرط قراردادي       نمي نبنابراين ز ،  باشدآن موارد نمي  
  . فسخ نمايد

ضمانت اجراي تخلف از    ،  تواند همراه با درج چنين شرطي       مي نالبته در چنين مواردي ز    
 قانون مدني هم كه به مواردي از شـروط ضـمن عقـد              1119 ي  ماده.  شرط را نيز بگنجاند    آن

اشاره كرده است در كنار شروط مذكور به ضمانت اجراي تخلـف از آن كـه وكالـت زن در                    
توانـد در كنـار       مـي  بنابراين در فرض بحث ما هم زوجه      . باشد تصريح نموده است     مي طالق

كاح ضمانت اجراي تخلف از اين شرط را وكالت خويش          درج شرط اشتغال در ضمن عقد ن      
  . در طالق در صورت احراز اين تخلف قرار دهد

                                                      
   ،)1385زمـستان   (،  34شـماره   ،  كتـاب زنـان   ،  »اشتغال زنان و مصلحت خـانواده در قـانون مـدني          « نيا،  هدايتاله   رجف. 1
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 بـه دسـتور   نعالوه بر مواردي كه در باال ذكر شد ممكن است در اثر رها كـردن شـغل ز                 
 روابـط   ي  محـدوده  اين خسارات اگرچه در      . وارد شود  ن خساراتي نيز به كار فرماي ز      ،شوهر

 اما از آنجا كه اين زوج بوده كه با عهد شكني يا تجاوز از حـدود رياسـت               گنجد  نمي زوجين
خود در وادار كردن زن به رها كردن شغلش سبب ورود خسارت به كار فرما و نهايتاً مطالبـه                   

 لذا اين خسارات و مسئول مدني نسبت بـه جبـران آن             .خسارت كارفرما از زن گرديده است     
شدن اين بحث بـه     تر     لذا شايسته است براي روشن     .شود  مي به نوعي از روابط زوجين ناشي     

  : ان در اين خصوص بپردازيمدان حقوقي ها هطرح ديدگا
رها كردن شغل زن بـه دسـتور    ( خساراتي كه از اين بابت    «: ان معتقدند دان  حقوقبعضي از   

 تأييـد تصميم مـرد و     .  زن جبران شود   ي  وسيله  بهبايد  ،  شودبه اشخاص ثالث وارد مي    ) شوهر
دادگاه در حكم قوه قاهره نيـست و زن را از پـرداختن خـسارت عـدم انجـام تعهـد معـاف                       

، زيرا مانعي كه او را از ايفاي تعهدات خود باز داشته اسـت             .)م.  ق 227ـ  229مواد   (كند نمي
علت خارجي نيست بلكه بنا به خواسته او و ناشي از وضعي است كه در اثر عقد نكاح پيـدا                    

  1.»كرده است
 م.  ق 229 ي  مادهاقع ايشان مخالفت شوهر از انجام وظايف شغلي زن را از مصاديق             در و 

 بنا بر خواسته او و در اثر عقد نكاح ايجـاد شـده        نداند زيرا اين مانع براي ز      نمي) قوه قاهره (
اگر منـع زن از     : ان معتقدند دان  حقوقبرخي ديگر از    .  نبوده است  بيني  پيشقابل   غير است و لذا  
زن مسئوليتي نخواهد داشت ليكن صـدق قـوه         ،  م دادگاه قوه قاهره محسوب شود     كار به حك  

از ديـدگاه ايـن      2. بودن منع زن از كار دشوار است       بيني  پيشقاهره در اين مورد به علت قابل        
توانـد بـا    كارفرمـا مـي   ،  دسته با عدم صدق قوه قاهره بر حكم دادگاه نسبت به منع زن از كار              

: دارداين ماده مقـرر مـي     .  قانون مدني از زن مطالبه خسارت نمايد       221 ي  مادهرعايت شرايط   
اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجـام امـري خـودداري كنـد در                      «

 جبـران خـسارت     كـه   ايـن مـشروط بـر     ،  مسئول خسارت طرف مقابل است    ،  صورت تخلف 
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 .»بر حسب قـانون موجـب ضـمان باشـد          يا   تصريح شده يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد        
 شده  بيني  پيشجبران خسارت صريحاً    ،  بنابراين اگر در قراردادي كه زن با كارفرما بسته است         

 خـسارت   ي  مطالبـه توانـد در صـورت خـودداري زن از او             مي شك نيست كه كارفرما   ،  باشد
 ي  ماده. رجوع كرد اما اگر جبران خسارت در قرارداد تصريح نشده باشد بايد به قانون             . نمايد

 يـا   هرگاه قرارداد كار براي مدت معـين      « قانون كار سابق در اين خصوص مقرر كرده بود           32
هيچ يك از طرفين به تنهايي حـق فـسخ آن را نـدارد           ،  براي انجام كار معين منعقد شده باشد      

ز هـر يـك از طـرفين كـه در غيـر ا            . بيني شده باشد  پيش،  مگر در مواردي كه در متن قرارداد      
مكلّف به جبران خسارت طرف ديگر خواهـد         ...موارد مذكور در فوق قرارداد را فسخ نمايد       

حال اگر در قـرارداد     . بيني نشده است   اما در قانون جديد كار در اين مورد حكمي پيش          .»بود
 زن از   كـه   ايـن با توجـه بـه      ،  زن با كارفرما نيز تصريحي در مورد جبران خسارت نشده باشد          

كه به موجب قرارداد بر عهده گرفته امتناع نموده و صـرف عـدم انجـام تعهـد                  انجام تعهدي   
 قواعـد مـسئوليت مـدني مـسئول جبـران           موجـب   بـه ،  گـردد تقصير محسوب مـي   ،  قراردادي

  . خساراتي خواهد بود كه از نقض تعهد به كارفرما وارد گرديده است
 انجام تعهد وقتي محكوم     متخلف از «:  قانون مدني  227 ي  مادهالبته بايد توجه داشت طبق      

علت خارجي بـوده     ي  واسطه  به شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام         مي به تاديه خسارت  
بنابراين اگر زن ثابت كند كه عدم انجام تعهد به جهت           . »توان مربوط به او نمود      نمي است كه 

ايـن  در   ،)تعلل خارجي كه قابـل انتـساب بـه او نيـس           ( تصميم زوج و به حكم دادگاه بوده      
.  عدم انجام تعهد منتسب به او نخواهد بود و محكوم به تأديه خسارت نخواهد شـد                صورت

خصوصاً در مواردي كه زن با موافقت زوج قرارداد كار را پذيرفته ولـي زوج پـس از مـدتي                    
برخي از  . عدم انجام تعهد قابل انتساب به او نخواهد بود        ،  اقدام به مخالفت با آن نموده است      

 الـه   آيت. اند  ا نيز در چنين حالتي زوج را مسئول جبران خسارات وارده به كارفرما دانسته             فقه
هـا را    شـوهر بايـد خـسارت     «: فرماينـد   مي مكارم شيرازي در پاسخ به استفتايي در اين رابطه        

  1.»جبران كند
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 نتوان گفـت اگـر چـه ز         مي با توجه به آنچه گفته شد و با عنايت به نظرات فقهاي عظام            
 و  شوهراش نموده اما اين اقدام تحت فشار        دام به رها كردن شغل و عدم انجام تعهد كاري         اق

 قانون مدني در صورتي كـه       227 ي  مادهبه حكم دادگاه صورت گرفته است و لذا به موجب           
عدم انجام تعهد به    ،  اين علل خارجي بوده است     ي  واسطه  به بتواند ثابت كند عدم انجام تعهد     

لذا او مسئوليتي در قبال خسارت وارده بر كارفرمـا در اثـر عـدم انجـام                 . رددگاو منتسب نمي  
گردد منتسب به شوهري مي  ،  خسارت وارده بر كارفرما بر مبناي تسبيب      . تعهد نخواهد داشت  

زيـرا اقـدام    .  مخالفت نموده و او را مجبور به ترك شغل خويش كرده است            نكه با اشتغال ز   
  . اً ورود خسارت به كارفرما گرديده است و نهايتنشوهر سبب ترك شغل ز

 از  نموجه و بـدون مراجعـه بـه دادگـاه اقـدام بـه ممانعـت ز                 غير طور  به حال اگر شوهر    
ي نيـز ايـن ممانعـت را توجيـه نكنـد و از اقـدام او                 تر  مهماشتغال نمايد و رعايت مصلحت      

ات وارده بر او     ضامن جبران خسار   ندر برابر ز  ،  خسارت مادي و معنوي به زوجه وارد گردد       
 از اشـتغال مرتكـب تقـصير شـده          نموجه ز  غير جهت و   بي در واقع او با منع    . خواهد گرديد 

خـسارت  . گردد  مي  قانون مسئوليت مدني ملزم به جبران خسارت       1 ي  ماده موجب  بهاست و   
 باشد كـه    مي مادي كه ممكن است به زوجه وارد شده باشد محروم شدن از حقوق و مزايايي              

 ي  مـاده  موجب  بهتواند    مي دادگاه نيز . ه به مناسبت شغل خود از آن برخوردار گردد        توانست مي
 شوهر را ملـزم بـه پرداخـت حقـوق و مزايـايي نمايـد كـه زوجـه                  ،   قانون مسئوليت مدني   3
خـسارت معنـوي وارده بـر زوجـه نيـز          . اقدام شوهر از آن محروم گرديده اسـت        ي  واسطه به

 حيثيت اجتماعي او و مجبور شـدن بـه مانـدن در خانـه و                عبارت از كاسته شدن از اعتبار و      
باشد كه دادگاه با ارزيابي نسبي آن حكم به جبـران             مي فشارهاي روحي و رواني ناشي از آن      

تواند به شـكل پرداخـت مبلغـي          مي اين جبران خسارت  . اين خسارات نيز صادر خواهد كرد     
 دعوي در دادگاه يا به هر طريـق مناسـب           اثر دانستن اقدام شوهر و الزام او به طرح          بي پول يا 

  .  قانون مسئوليت مدني صورت گيرد3 ي مادهديگري با توجه به 
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  حق تمكين زوجه : گفتار چهارم

ين اثر رياست كه ديگر آثار رياسـت        تر  مهم بر خانواده و شايد      شوهراز ديگر آثار رياست     
ايـن تكليـف    . باشـد   مـي  هروشبر   در برا  ن تمكين ز  ي  وظيفهباشد    مي نيز به نوعي ناشي از آن     

 تمكين  ،در اصطالح حقوقي  .  است  زن گذاشته شده   ي  عهده قانون مدني به     1102 ي  مادهوفق  
  . تمكين خاص و تمكين عام: رود  ميبه دو معني بكار

 نيازهاي جنسي مـرد و فـراهم نمـودن وسـايل            تأمين برآوردن و    ،منظور از تمكين خاص   
 هـاي بدين معنـا كـه زن بـه خواسـته         . باشدين خصوص مي  استمتاع شوهر و آمادگي زن در ا      

 تـن در  ،   متعارف و در صورتي كه عذرموجهي نداشـته باشـد          طور  بهشرعي و متعارف شوهر     
 منظور از لزوم تمكين و تكليف محسوب كردن آن براي زن ايـن نيـست كـه در ايـن                     1.دهد

يي ماشـين بهـره     زن در روابـط زناشـو     «. رابطه به احساس زن و عواطـف او تـوجهي نـشود           
 2.»انسان است و بايد با او چنان رفتار شود كه شخصيت انـسان اقتـضاء دارد               . برداري نيست 

در مفهوم تمكين خاص و قلمرو آن بايد به عرف و عدالت اجتماعي و اخالق عمـومي هـم                   
توجه كرد و تمكين را به معناي تن در دادن به هر خواسته نفساني كه ممكن اسـت فراتـر از                     

نشوز است و به زن در صورت عدم تمكين از          ،  نقطه مقابل تمكين  . دود باشد ندانست  اين ح 
البته در  . باشد او مي  ي  نفقه سقوط حق    ناز آثار مترتب بر نشوز ز     . شودناشزه گفته مي  ،  شوهر

. شـود   نمـي  صورتي كه زن بر عدم تمكين خود عذر موجهي داشـته باشـد ناشـزه محـسوب                
ر شرعي مانند حيض يا روزه واجب داشته باشد يا مرد مبتال بـه              مثال چنانچه زن عذ   عنوان    به

واين عدم تمكين موجب سقوط     . تواند از زوج تمكين ننمايد    بيماريهاي واگيردار باشد زن مي    
  . شوداش نميحق نفقه

معيـار تميـز    . باشد  مي  در حدود قانون و عرف     شوهر از   ناطاعت ز ،  منظور از تمكين عام   
 تواند امـوري را كـه شـوهر         مي اين عرف است كه   . باشد  مي وري عرف اين نوع تمكين هم دا    

 و اطاعت از شوهر ناموري كه انجام آن توسط ز . تواند از زن انتظار داشته باشد تميز دهد        مي
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  .228ص ،  خانواده؛حقوق مدني، ناصر كاتوزيان. 2
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بر اين اساس توقعـات     . باشد  مي  مصالح خانواده و بقاء آن ضروري      تأميندر مورد آنها جهت     
شـود و لـذا عـدم       ي بيش از حد متعارف محسوب مـي       بيش از حد يك شوهر متوقع انتظارات      
در ايـن مـسير سـطح       . شـود   نمي عدم تمكين محسوب  ،  تمكين زن نسبت به او در اين موارد       

 سن وساير خصوصيات زن و شـوهر را در نظـر گرفـت            ،  ميزان تحصيالت ،  فرهنگي خانواده 
لـذا عـالوه    . باشد  مي رفتار انساني متعارف نسبت به همسر خود      ،  آنكه ضابطه تمكين  عالوه    به

اطاعتي كه ازسوي زن    . معيار نوعي آن نيز بايد در نظر گرفته شود        ،   شخصي تمكين  ي  هبر جنب 
باشـد لـذا      مـي   منـافع آن   تـأمين گيرد در حدود مـصالح خـانواده و         نسبت به شوهر انجام مي    

چنانچه گفتيم مواردي كه دستوراتي نامتعارف از سوي مـرد صـادر گـردد يـا زن بـه انجـام                     
شود كه در بردارنده مصلحتي براي خانواده نبوده بلكه ممكـن اسـت موجـب                 مي وري امر ام

در مقابـل   . شـود اختالل يا اختالف در خانواده گردد از مصاديق تمكين عـام محـسوب نمـي              
هرگاه زن بـدون مـانع   «  قانون مدني1108 ي  ماده موجب  به .شود  مي نشوز مطرح ،  تمكين عام 

 امتناع از انجام وظايف     .»ت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود      مشروع از اداي وظايف زوجي    
  . باشد زن ميي نفقهشود و مسقط حق  نشوز ناميده مي،زوجيت

كنـد و ممكـن اسـت از          نمي  مصداق پيدا  نالزم به توضيح است كه نشوز تنها در مورد ز         
رد شـانه    دا همـسرش مردي كه از ايفاء وظـايفي كـه در مقابـل            . طرف مرد هم صورت گيرد    

نمايـد مرتكـب نـشوز      مياعتنايي و سر سختي برخورد     بي كند و با همسر خويش با       مي خالي
 خـود در قبـال      ي  وظيفه از   شوهر يا   نكند كه ز    مي در واقع نشوز زماني مورد پيدا     . شده است 

  . ديگري تخلف كند
  او ي  نفقـه  باشد همانگونه كه گفته شد اسقاط حق         نضمانت اجراي نشوز اگر از سوي ز      

ي محسوب شـود كـه از       مردتواند به نوعي جبران خسارت از         مي اين ضمانت اجرا  . باشد مي
حق تمكين و اطاعت از وي به وسيله زوجه تخلف شده و به شأن و جايگـاه او در خـانواده                     

ضمانت اجراي ديگر كه در ايـن خـصوص   . شده استدار  خدشهضربه وارد شده و غرور او       
باشد با طرح چنـين دادخواسـتي كـه در           ي به تمكين م   نالزام ز درخواست   ،قابل تصور است  
 ملزم به تمكين از شوهر و بازگشت        نعملي فراواني از آن وجود دارد ز      هاي    محاكم ما نمونه  
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  حكم الزام به تمكين را صادر      ،گرچه ساليان دراز است كه محاكم     . شود  مي به زندگي مشترك  
چگونـه ممكـن اسـت زن    .  اسـت رو روبـه نعي كنند ولي اجراي اين حكم در عمل با مـوا       مي

. دگـرد به زور اجرائيه و نيروي پليس مجبور به اطاعت و تمكين نسبت بـه شـوهر                 اي    ناشزه
 گـردد محـروم سـاختن زن از گـرفتن نفقـه             مـي  تنها اثر حقوقي كه بر چنين حكمي مترتـب        

ق دهـد و بـه هـر         دادگـاه طـال    ي  اجازهتواند زن را با       مي باشد البته در چنين صورتي مرد      مي
 حـل   راهالبته بايد به ياد داشت كه طـالق آخـرين           . بين خود و همسرش خاتمه دهد     اي    رابطه

تجويز تقنين شده است و بايـد تـا جـايي كـه امكـان دارد از                 عنوان     به  تنها ،شود  مي محسوب
  . وقوع طالق بين زوجين جلوگيري شود

در . كنـد خـالف ظـاهر اسـت        ي مـ  شوهر مدعي است زيرا آنچه را ادعا      ،  در دعواي نشوز  
با انعقاد عقـد    . كنند  مي  كه طرفين به تكاليف ناشي از عقد عمل        آن است روابط زوجين ظاهر    

اين ظهور و غلبه يـك امـاره حقـوقي        . اند   خود را به انجام چنين وظايفي متعهد دانسته        ،نكاح
 بـه اثبـات     شود كه بر اصل عدم وفاي به عهد حكومت دارد بنابراين زن نيـازي               مي محسوب

  . را ارائه دهدن تمكين خود ندارد و مرد بايد دليل عدم تمكين ز
 ي وي نفقـه توان حق ي ندارد و نهايتاً ميمؤثرضمانت اجراي   ،  نبايد اعتراف كرد نشوز ز    

گيـري    توان او را به تمكـين و از سـر         اما با حكم دادگاه و به زور اجرائيه نمي        . را ساقط نمود  
 از ايـن مقـدار      شوهراين ضمانت اجرا در صورت نشوز       . جبور نمود  م ،روال متعارف زندگي  

 تـأمين  حقي نسبت به نفقه نـدارد و زن ملـزم بـه پرداخـت نفقـه و                   مرد زيرا   .نيز كمتر است  
الزام . او را از حق گرفتن نفقه محروم نمود       ،  شوهرمعاش او نيست تا بتوان در صورت نشوز         

 گفتـه شـد در عمـل چنـدان          نه در مـورد ز     به انجـام تكـاليف زناشـويي نيـز چنانچـ           شوهر
توان مردي را كـه از انجـام تكـاليف خـود نـسبت بـه                زيرا چگونه مي  . باشد نميبخش    نتيجه

كند با حكـم دادگـاه      برخورد مي گيري    سخت يا   اعتنايي بي  با ورزد يا با او     مي همسرش امتناع 
بـودن چنـين ضـمانت      البته كمرنـگ    .  و توجه به نيازهاي همسرش نمود      رويي  خوشالزام به   

چه بسا ممكن است مردي كه متوجه نيازهـاي         . باشد  نمي ثمر بودن آن    بي اجراهايي به معناي  
خانواده و تكاليف خود در قبال همسرش نبوده با صدور حكم الزام زوج به انجـام تكـاليف                  
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اش و متعاقب آن صدور اجرائيه متنبه شده يا حداقل احساس ترس و خطر نمايد و                زناشويي
هر چند بايد پذيرفت كه     .  نيازهاي همسر و انجام تكاليف خود همت بيشتري گمارد         تأمينه  ب

چهره اخالقي اين تكليف به مراتب بيش از وصـف حقـوقي آن اسـت و تعهـدات اخالقـي                    
ذكر اين نكته الزم است كه هر چند        . طرفين بيش از هر نيروي اجباركننده ديگري مؤثر است        

باشد اما چنانچه بارها متـذكر شـديم          مي ار رياست مرد بر خانواده    تمكين زوجه از نتايج و آث     
تواند در اين خصوص نيز از حدود مـصالح خـانواده و متعـارف رفتـار                  نمي در اين ميان مرد   

. تجاوز كند و چنين حقي را وسيله اعمال فشار بر زن وتحميل اعمالي ناروا بر او قـرار دهـد                   
چه در تمكين عام و چه در تمكـين خـاص بايـد در              ها و دستورات او نسبت به زن        خواسته

حدود رفتار انساني متعارف و با در نظر گرفتن اقتضائات مربوط به اخالق عمومي و عرف و                 
  موجـب  هر گونه تجاوز از اين حدود يا فراتر رفـتن از حـدود رياسـت              . عادات جامعه باشد  

  . گردد  مييق به او وارد نسبت به خساراتي است كه از اين طرن در قبال زشوهرمسئوليت 
، در قوانين احوال شخصيه كشورهاي اسالمي نيز در صورت عدم تمكين زن و نـشوز او               

 قـانون   87 ي  ماده قانون احوال شخصيه اردن و       37 ي  ماده موجب  به. گردد او ساقط مي   ي  نفقه
  قانون احـوال   25 ي  مادهدر  . شودكويت عدم اطاعت از شوهر از مصاديق نشوز محسوب مي         

تـرك منـزل    ،   راجع به بعضي مسائل احوال شخصيه مـصر        25شخصيه عراق و قانون شماره      
بدون اذن و عذر شرعي و امتناع زوجه از تسليم خـود بـه زوج بـدون حـق از مـوارد عـدم                        

 قـانون   75 ي  مـاده  قـانون احـوال شخـصيه اردن و          68 ي  مـاده در  . تمكين شمرده شده است   
وافقت زوج از مـصاديق عـدم تمكـين محـسوب شـده             سودان كار در خارج از منزل بدون م       

 ايـن در حـالي      1. چنين امري محدود به مصالح خانواده و حيثيات طرفين گـردد           كه  اينبدون  
، اگر شغل زن منافي مصالح خـانواده يـا حيثيـت زن و مـرد نباشـد                ،  است كه درحقوق ايران   

ين فرضي از مصاديق عدم     لذا اشتغال زن در چن    . تواند زن را از شغل خود منع كند       شوهر نمي 
 شود و مرد با توجـه بـه وضـعيت و شـئون زن ملـزم بـه انفـاق بـه او                       تمكين محسوب نمي  

تا حدي است كـه     ،  در خصوص ساير موارد نيز تمكين زن و لزوم اطاعت از شوهر           . باشد مي

                                                      
  .203 و 204ص ، ي و ديگرانئسيدحسين صفا. 1
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اي جهـت تحميـل   اعمال رياست خود را وسيله، اي وارد نشود و مردبه مصالح خانواده لطمه  
 بر زوجه قرار ندهد بر اين اساس اگر مرد از زن درخواستي نمايد يا او را از عملي منع                    فشار

نمايد كه نه تنها در جهت مصالح خانواده نيست بلكه ممكن است به بنيان خانواده نيز لطمـه                  
 در چنـين مـوردي زن الزامـي بـه           .بزند و زن را تحت فشارهاي روحي و رواني قـرار دهـد            

عدم تمكين و مسقط حـق نفقـه محـسوب          ،  هد داشت و عدم اطاعت او     تبعيت از شوهرنخوا  
  . نخواهد شد

توانايي ناشي از رياست خود و بدون در نظر گـرفتن            ي  واسطه  به با اين حال چنانچه مرد    
زن را مجبور به انجام امري نمايد يا از انجام عملي منـع نمايـد و در                 ،  حدود مصالح خانواده  

 وارد شود ضامن خـسارتي اسـت كـه          نزياني ناروا به ز   ،  ست او اثر اقدام خارج از حدود ريا     
در . مادي و جسماني باشد يا خـسارتي معنـوي باشـد          ،  خواه اين خسارت  . وارد نموده است  

 زن را وادار به عملي نموده       ، از اين حق   استفاده  سوءواقع مرد با تجاوز از حق تمكين خود يا          
، ه او گرديده است لذا بر مبناي تـسبيب        كه موجب ورود صدمات جسمي يا روحي يا مادي ب         

  . مسئول جبران خسارتي است كه وارد آورده است
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  ��� دوم 
   از حق تعدد زوجاتاستفاده سوء

در مشروعيت تعدد زوجات بين مسلمانان ترديدي وجود ندارد و تمام مسلمانان اعـم از               
ر قرآن كريم كـه اصـل تعـدد         دليل آن هم عالوه ب     .اند  مشروعيت آن را پذيرفته   ،  شيعه و سني  

باشد كه از شيعه و سني در اين خـصوص نقـل              مي زوجات را پذيرفته است روايات معتبري     
  . باشد  ميسيره معصومين نيز مؤيد جواز تعدد زوجات. شده

در حقوق ايران نص صريحي در جواز تعدد زوجات وجود ندارد ولي مـوادي از قـانون                 
، 900مـواد   ،  از جمله ايـن مـواد     . تواند زنان متعدد بگيرد    ي م رساند كه مرد    مي مدني به اجمال  

اما حدود اختيار مرد در اين مواد معين نـشده اسـت ولـي              . باشد  مي  قانون مدني  942 و   901
حدود اختيار مرد را محدود به چهار زن دائمـي           )كه ريشه مذهبي دارد   ( عرف و عادت مسلم   

فقيه اماميه اختيار مرد را در انتخاب چهار زن         ان به پيروي از نظر چند       دان  حقوق. دانسته است 
   1.اند اعم از دائم و منقطع محدود كرده

  شرايط تعدد زوجات : مبحث اول

بر تجويز اصـل    . اصل مشروعيت تعدد زوجات تا چهار زن از قواعد مسلم اسالمي است           
ن بـه   تـوا  ها مي   تعدد زوجات و عدم ممنوعيت مطلق آن فوايدي مترتب است كه از جمله آن             
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غريـزه جنـسي    ،   ازدواج در غالب اجتماعات نسبت به مـردان        ي  بيشتر بودن تعداد زنان آماده    
امـا انجـام    . نازا بودن برخي زنان و طبيعت خاص مردان اشاره كرد         ،  نيرومند در برخي مردان   

اين حالل الهي بايد در حدود خود و با رعايت شرايطي كه براي آن مقـرر گرديـده صـورت                    
بـرد   آن را از بـين مـي  ،نه تعدي و تجاوز از حدود آن نه تنها مصلحت تـشريع         گيرد و هر گو   

  . گرددبلكه در بسياري موارد موجب متزلزل شدن و از هم پاشيدگي نهاد خانواده مي
شـرايطي بـراي تعـدد       )ع(فقهاي اسالم با استفاده از آيات قرآن كريم و روايات معصومين          

  : گيرد  ميت مورد مطالعه قراركه در اين قسماند  زوجات بيان نموده

  رعايت عدالت بين زنان : گفتار اول

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثَني       ... «: فرمايد سوره نساء مي   3 ي  آيهخداوند متعال در    
 مفهوم  .»و ثَالث و رباع فإن خِفتم اَال تعدلوا فواحده أو ما ملَكَت ايمانكم ذلك أدني االتعدلوا               

دانيد تا چهار زن بگيريد     توانيد از زناني كه پاك و خوب مي       فه آن است كه مي     شري ي  آيهاين  
ولي اگر خوف آن داريد كه بين آنها به عدالت رفتار نكنيد به يكي اكتفا نماييد كـه ايـن امـر                      

  .  از عدالت دور نيفتيد و بر زنها ظلم نكنيدكه اينتر است به يعني اكتفا به يك زن نزديك
اما در  .  شريفه خداوند متعال ازدواج تا چهار زن را مباح نموده است           ي  هآيبه موجب اين    

او را به يك زن محدود نموده اسـت         ،  صورتي كه مرد خوف عدم اجراي عدالت داشته باشد        
اين است  ،  منظور از خوف عدم اجراي عدالت     . تر دانسته است  و اين امر را به عدالت نزديك      

تواند عدالت را اجرا نمايد       مي شته باشد يا شك كند كه     ظن بر عدم اجراي عدالت دا     ،  كه مرد 
اقدام به ازدواج مجـدد نمايـد كـه         ،  تواند با داشتن همسر   بر اين اساس تنها كسي مي     ؟  يا خير 

  1.عدالت بين همسران خود را دارداي اطمينان يا ظن غالب داشته باشد كه توانايي اجر
در ايـن   «: فرماينـد   مـي  »عـدلوا فواحـده   فان خفتم اال ت   «يكي از مفسرين در تفسير عبارت       

 اگـر «و نفرمـود    » ترسـيد   مي اگر«فرموده  ،  كرد نه علم  » خوف« را متعلق به     مسئلهجمله حكم   
هاي   توانيد عدالت برقرار كنيد و علتش اين است كه در اين امور كه وسوسه               نمي كه» دانيد مي
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شـود و     نمـي  راي كسي حاصـل   شيطاني و هواهاي نفساني اثر روشني در آن دارد غالباً علم ب           
  1.»شد  ميفوت، آورد مصلحت حكم  ميقهراً اگر خداي تعالي قيد علم

از جهت امكانات خلقي و مـالي و         (پس همين كه زمينه خوف بود     «: در تفسير ديگر آمده   
مفهـوم  . كه در بين همسران متعدد عدالت را انجام ندهيد پس يكي و بـس             ) رواني و جسمي  

  2.» بايد بازدارنده از تعدد باشد عدالتي ـ نه فعليت آن ـ از بياين است كه همين خوف
دهـد مـرد و زن دوم         نمي شرط عدالت در اسالم آن قدر اهميت دارد كه دين حتي اجازه           

يعني از نظر   . در حين عقد توافق كنند كه زن دوم به شرايطي نامساوي با زن اول زندگي كند               
از ايـن مـسئوليت     ،  تواند با قرار قبلـي بـا زن         نمي اسالم رعايت عدالت تكليفي است كه مرد      

با اين شرط اخالقي اكيد و شـديد بـه          ،  بينيم تعدد زوجات    مي اينجا است كه  . شانه خالي كند  
گيرد و از     مي شكل انجام وظيفه به خود    ،  راني مرد واقع گردد    براي هوس اي    جاي آنكه وسيله  

  3.رود  ميوظايف به شمارترين  مشكل
. عدالتي است كه در توان انسان بوده و شخص قـادر بـه آن باشـد               ،  از عدالت البته منظور   

حـسن  ،  رعايت مساوات بين همسران در حقـوق ايـشان از جملـه حـق نفقـه               ،  مقصود از آن  
باشد و گرنه تساوي در تمايل       مي) حق قسم  (معاشرت نسبت به آنان و بودن در منزل با آنان         

  .  استباشد و از او خواسته نشده  نمين انسانقلبي و محبت باطني امري است كه در توا
و ذكر اين جملـه     «: گويند  مي »ذلك أدني اال تعدلوا   «يكي از مفسرين بزرگ در ذيل جمله        

كه متضمن حكمت تشريع تعدد زوجات اسـت دليـل بـر ايـن اسـت كـه اسـاس تـشريع و                       
لـذا   4.»سـت بر عدل و نفي جور و ظلم و اجحاف در حقـوق ا            ،  گذاري در احكام نكاح    قانون

داده تـا آنجـا كـه         مـي  شارع در مواردي كه امكان يا خوف ظلم و اجحاف در روابط زوجين            
از جمله مواردي كـه خـوف   . ي ايجاد ظلم و تضييع حق را سد نموده است  ها  راهممكن بوده   

اگر مرد واجد شرايط تعدد زوجات      . يا امكان چنين ظلمي وجود دارد در تعدد زوجات است         
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، دم امكان اجراي عـدالت بـين همـسران از سـوي او وجـود داشـته باشـد                  نباشد و خوف ع   
  .  بايد به يك زن اكتفا نمايدالذكر فوق ي آيه نص موجب به

اباحه تعدد زوجات در اسـالم      ،  الذكر  فوق ي  آيهيكي از مفسران اهل سنت نيز با توجه به          
ـ         مي را سخت محدود دانسته و آن را ضرورتي        بـه  ،  از داشـته باشـد    داند كه اگر كسي به آن ني

 حتـي   1.جايز اسـت   شرط اطمينان به اجراي عدالت و ايمن بودن از ستم كردن به زن برايش             
برخي مفسران گرفتن بيش از يـك زن را بـر مـردي كـه اطمينـان بـه اجـراي عـدالت بـين                         

  2.اند حرام دانسته، همسرانش ندارد

   قدرت بر انفاق: گفتار دوم

ازدواج و توانـايي انجـام      هـاي      توان پرداخت هزينـه    در شرع اسالم جايز نيست كسي كه      
 حتـي در مـورد      ،اقدام به تزويج زنان متعدد نمايد     ،   را ندارد  ن ز ي  نفقهتكاليف آن و پرداخت     

پيامبر اسالم نيز در اين خـصوص بـه         . چنين شخصي به نكاح در آوردن يك زن جايز نيست         
خت هزينه و مؤونه نكاح را دارنـد بايـد          كساني از شما كه توانايي پردا     اند    جوانان دستور داده  

 كـه   آن اسـت  فـرض بـر     ،  نمايـد   مي كسي كه اقدام به تزويج همسران متعدد       3». ازدواج كنند 
زوجـات  هاي    چنين شخصي از تمكن مالي مناسبي برخوردار است و توانايي پرداخت هزينه           

قـد ازدواج بـين      ضمني هنگـام ع    طور  بهتوان گفت چنين امري      مي. بيند  مي متعدد را در خود   
توانـد    مـي زن، طرفين مورد توافق قرار گرفته است و بر اين اساس در صورت تخلـف از آن               

  . به استناد خيارتخلف وصف عقد نكاح را فسخ نمايد
 قانون احـوال شخـصيه      12 ي  مادهدر حقوق برخي از كشورهاي مسلمان از جمله بند ب           

قدرت زوج بر انفـاق زوجـه       ،  صيه عراق  قانون احوال شخ   3 ي  ماده 4يمن و قسمت الف بند      
 قـانون  17 ي مـاده  موجـب  بـه در حقوق ايران نيز     . از شرايط تعدد زوجات شمرده شده است      
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 ازدواج مجـدد    ي  اجـازه حمايت خانواده احراز توانايي اجراي عدالت و انفاق شـرط صـدور             
   1. اختيار همسر جديد صادر كندي اجازهتواند بدون احراز آن   نمياست و قاضي

  مبناي حقوقي تعدد زوجات و حدود قانوني آن : مبحث دوم

تـر و موافـق اصـل        نظام تك همسري را از نظر شرعي برتر و شايع          ،اندان  حقوقفقيهان و   
در واقع تجويز چند    . انداند و نظام گزينش چند همسر را استثناء و خالف اصل دانسته           دانسته

گردد بلكـه يـك اباحـه       ساني محسوب نمي   ان ي  وظيفهيك واجب شرعي و     عنوان     به همسري
جلوگيري از انحـالل نكـاح      ،  باشد كه داليلي نظير بيشتر بودن تعداد زنان بر مردان         شرعي مي 

اي نكـاح مجـدد وسـيله     . نمايدنخست و نياز زن به داشتن يك پناهگاه عاطفي آنرا توجيه مي           
ــارض   ــصلحت متع ــع دو م ــراي جم ــانو   ، ب ــاي خ ــوهر و بق ــرر از ش ــع ض ــي رف   ، ادهيعن

خواهد همسري مناسب و مطلوب داشته باشد نـاگزير بـه جـدايي از          باشد تا مردي كه مي    مي
  . نشود، همسر كنوني خود كه شايد چندان هم به مطلوب او نزديك نباشد

توان به مردي كه قبالً همسري اختيار كرده اجازه داد كه آزادانه و بدون                نمي ليكن امروزه 
قيد و بند چه بسا موجـب         بي اين آزادي . م به ازدواج مجدد نمايد     قيد و شرطي اقدا    گونه  هيچ
در حقـوق  .  بسياري از مردان و اجحاف و ستم آنها نسبت به همسرانـشان گـردد   استفاده  سوء
تعدد زوجات در صورتيكه از حد مقـرر        ،  1346قبل از قانون حمايت خانواده مصوب       ،  ايران

شرط تعدد  عنوان     به ني از قدرت به اجراي عدالت     قانون مد . مجاز بود ،  كرد  نمي قانوني تجاوز 
 مرد چنـد همـسر اختيـار        كه  اينزوجات سخني نگفته بود و از نظر حقوقي هيچ مانعي براي            

 سوره نساء اطمينان مرد بـه اجـراي عـدالت           3 ي  آيهوجود نداشت اين در حالي بود كه        ،  كند
 اجراي عدالت امري نيست كـه       احراز امكان يا عدم امكان    . دانست  مي شرط ازدواج مجدد  ،  را

وقتي مشروعيت تعدد زوجات موكول به اجراي عدالت شـده          . با نظر خود مرد سنجيده شود     
قابل انكاري به    غير هاي اجتماعي   عدالت در خانواده بازتاب    يهاي اجرا يا عدم اجرا     و بازتاب 

صوص وقتي  تفاوت باشد بخ    بي تواند نسبت به چنين امري      نمي حكومت اسالمي ،  همراه دارد 
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 مشهود و نمايان باشد و اينجاست كـه الزم اسـت            ،كه آثار تخلف مردان از رعايت اين شرط       
كه امكان اجراي عدالت در حد معمول به وسيله دادگاه احراز گردد و در نهايت اين دادگـاه                  

مجـوز  ،  باشد كه در صورت احراز اين شرط و در عين حـال شـرط قـدرت مـرد بـر انفـاق                     
بر اين اساس ضرورت دارد تخلف از ايـن امـر           . د را براي مرد صادر كند     انتخاب همسر جدي  

يعني عدم رعايت شرايط ازدواج مجدد ضمانت اجراهاي حقـوقي و كيفـري مناسـب وضـع                 
  . گردد

تحقيق درباره امكان اجراي عدالت و توانايي مـالي  ،  1346قانون حمايت خانواده مصوب     
هرگاه مرد بخواهـد بـا داشـتن        «:  اين قانون  14 ي  ادهم موجب  به. مرد را به دادگاه واگذار كرد     

 اختيـار   ي  اجازهدادگاه وقتي   . زن ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه نمايد         ،  زن
، همسر تازه خواهد داد كه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلـي                 

 ايـن مـاده ضـمانت       .»...لت احراز كـرده باشـد     توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدا         
 ماه تا دو سال تعيين      6اجراي ازدواج مجدد بدون تحصيل اجازه از دادگاه را حبس تأديبي از             

 موجـب   بههمسري كه در اين ماده به آن اشاره شده اعم از دائم و منقطع است لذا                 . كرده بود 
  . تعدد داشتند نيز از بين رفتاي ماي كه مردان در گرفتن زنان صيغهاين ماده آزادي

 قانون مزبور تغيير كرد و مـواد        14 ي  ماده،   قانون حمايت خانواده   1353در اصالحيه سال    
 مـرد «:  ايـن قـانون    16 ي  مـاده  موجـب   بـه  قانون حمايت خانواده جايگزين آن شد        17 و   16

  :  همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير،تواند با داشتن زن نمي
  همسر اول رضايت   ـ1
  عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي   ـ2
  عدم تمكين زن از شوهر   ـ3
   8 ي ماده 6 و 5ابتالي زن به جنون يا امراض صعب العالج موضوع بندهاي   ـ4
   )پنج سال حبس يا بيشتر( 8 ي ماده 8محكوميت زن وفق بند   ـ5
   8 ي هماد 9ابتالء زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند   ـ6
  ترك زندگي خانوادگي از طرف زن   ـ7
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  عقيم بودن زن   ـ8
  .  »8 ي ماده 14غايب مفقود االثر شدن زن برابر بند   ـ9
  توانايي اجراي عدالت و انفاق زن براي تجويز تعـدد زوجـات كـافي              ، اين ماده  موجب  به
 از  بـه نظـر يكـي     . باشـد   مـي   گانـه ايـن مـاده ضـروري        9باشد و وجود يكي از شـرايط         نمي

توانـد بـه      مـي  آيد كه دادگاه تنها در مورد نكاح با همسر دوم           مي از ظاهر ماده بر   «ان  دان  حقوق
ايـن حكـم در     . مرد اجازه دهد و گرفتن همسر سوم و چهارم در هيچ صورت قانوني نيست             

شود زيرا زوجه منقطع نيز همسر است و استثناء كـردن آن بـه                مي مورد نكاح منقطع نيز اجرا    
هرگاه تمام شـرايط در دو زن نخـست         ،  با وجود اين  . زند مي برهم   ه وضع قانون را   كلي فلسف 

به ويـژه كـه ايـن       ،  توان شوهر را از انتخاب همسر ديگر منع كرد          مي به دشواري ،  جمع باشد 
   1.»منع با قواعد شرع مبانيت دارد

ه ازدواج   خواسـت  گـذار   قانون كه   آن است رسد    مي نظر  بهنكته ديگري كه از لحن بيان ماده        
زيـرا در   . مجدد و به تبع آن تعدد زوجات را امري استثنايي و در موارد ضرورت تلقي نمايد               

  همـسر دوم اختيـار    ،  تواند بـا داشـتن زن       نمي مرد« كلي آمده    ي  قاعدهيك  عنوان     به صدر ماده 
بايـد  . استثناء بر اين اصل كلي آورده شده است       عنوان     به  ماده مواردي كه   ي  ادامهو در   » ...كند

 قانون حمايت در صورتي مجوزانتخاب همـسر دوم         16 ي  مادهاضافه كرد شرايطي مذكور در      
مثال در مورد زني كه در گذشته از        عنوان    به. فعليت داشته باشد  ،  است كه هنگام صدور اجازه    

، نمايـد   مـي  باشـد و تمكـين      نمـي  ناشـزه ،  كرده ولي در حـال حاضـر        نمي شوهر خود تمكين  
  .  گرفتن همسر دوم دادي اجازه وي توان به شوهر نمي

مجـازات كيفـري    :  به ضمانت اجراي تخلف از اين قانون اشاره شـده          16 ي  مادهدر پايان   
زن جديـد و  ،  ماه تا يك سال حبس تعيين شده ولي عالوه بـر مـرد           6متخلف كاهش يافته و     

حتـي  عـالوه     به .اند  سر دفتر ازدواج نيز در صورت عالم بودن مستوجب مجازات دانسته شده           
زن اول حـق  ، در صـورت وقـوع ازدواج  ، در صورت رضـايت زن اول بـراي ازدواج مجـدد          

در صورتي كه در قانون حمايت      .  طالق دارد  ي  اجازهدرخواست گواهي عدم امكان سازش و       
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ايـن  ،  كرد  مي  زن ديگري اختيار   ،درصورتي كه زوج بدون رضايت همسر اول       ،1346خانواده  
  . آمد  ميجودحق براي همسر اول به و

 ي  نظريـه  موجـب   بـه ولـي   انـد      قانون حمايت خانواده هر چند نسخ نـشده        17 و   16مواد  
 مجازات متعاقدين و عاقـد در مـورد ازدواج مجـدد بـدون              63 / 5 / 9شوراي نگهبان مورخ    

 به آن اشاره شده خالف شرع اعـالم گرديـده و            16 ي  مادهاخذ اجازه از دادگاه كه در انتهاي        
ي خـانواده نيـز     هـا   ه دادگا كه  اينضمن  . س اثر قانوني خود را تقريباً از دست دادند        بر اين اسا  

 نكـاح  ي  اجازهدر حال حاضردر محاكم صدور      . چندان تمايلي به اجراي دقيق اين مواد ندارد       
بـه امكـان اجـراي عـدالت و         هـا     شود و دادگاه    مي مجدد از سوي دادگاه امري ضروري تلقي      

 16 ي  مادهليكن شرايط ديگر    . ن خصوص عنايتي نه چندان دقيق دارند      توانايي مالي مرد در اي    
  . كنند  نميرعايت، را كه محدوديتي زايد بر ضوابط شرعي لحاظ كرده

 با تصويب مواد جديـدي در ايـن خـصوص و بـا لحـاظ شـرط        گذار  قانونشايسته است   
ايـن حـق و     امكان اجراي عدالت و توانايي مالي زوج گامي مـؤثر در جهـت اعمـال بجـاي                  

  . جلوگيري مردان از اعمال نابجاي آن بر دارد

  محدوديت يا عدم محدوديت تعدد زوجات در نكاح منقطع : مبحث سوم

ازدواج موقت به معناي زندگي مشترك بـدون آثـار و تعهـدات قـانوني و در حـد رفـع                     
چنين چيزي در زندگي مشترك غربي در صورتي كه متكي          . نيازهاي جسمي و عاطفي نيست    
شـود و    آثار حقوقي خاص زوجيت ايجاد نمي      گونه  هيچ. شودبر ازدواج عرفي نباشد ديده مي     
نوعي تفاهم موقت براي زيستن در زيـر يـك سـقف بـدون              ،  در واقع اين نوع زندگي غربي     

آثار حقوقي مشخصي   ،  اما در نكاح منقطع   .  حقوقي براي طرفين است    ي  رابطه گونه  هيچايجاد  
  1. اسالم سامان بخشيدن به روابط زوجين را مد نظر قرار داده استرگذا قانونوجود دارد و 

مطـرح اسـت محـدود بـودن تعـداد          ) متعه (يكي از مسائلي كه در خصوص نكاح منقطع       
نظر مشهور بـين فقهـاي اماميـه ايـن          . باشدنكاح منقطع به چهار زن يا نامحدود بودن آن مي         
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نكـاح دائـم اسـت و در نكـاح          است كه ممنوعيت جمع بيش از چهار زن مخـصوص عقـد             
تواند هر تعداد زن كه بخواهد به نكـاح منقطـع            محدوديتي نيست و مرد مي     گونه  هيچ،  منقطع

  . داشته باشد
در برخـي   . اسـتناد شـده اسـت      )ع(به تعدادي روايات منقوله از ائمه اطهار      ،  بر اين ديدگاه  

ر روايات معدودي هـم كـه       د. آمده است » هر قدر خواستي  «يعني  » الي ما شاء  «روايات تعبير   
 شده است كه متعه محدود به چهار نفـر          تأكيد،  در خصوص تعيين حد مجاز متعه آمده است       

در ديگري تا هـزار نكـاح منقطـع اجـازه داده شـده              ،  در يكي از اين روايات تا هفتاد      . نيست
  . است

 عبيـد بـن زراره از پـدر خـويش و او از امـام              «: متن يكي از روايات بـدين شـرح اسـت         
نقل كرده اسـت كـه از آن حـضرت در مـورد متعـه پرسـيدم كـه آيـا محـدود بـه                          )ع(صادق

  1.»هزار تا از آنان را بگير چرا كه آنان مستأجر هستند) اگر خواستي (:فرمود؟ چهارتاست
از جملـه شـهيد     انـد     در مقابل برخي فقيهان در عدم محدوديت نكاح منقطع ترديد كـرده           

اثبات چنين حكمي يعنـي جـواز جمـع بـيش از چهـار زن در                «: گويد  مي ثاني در شرح لمعه   
، و اجماع ساير علماي اسالم مغـاير اسـت        .. . قرآن ي  آيه با ظاهر    كه  اينبا وجود   ،  نكاح منقطع 
صحيح دانـسته    غير  ايشان روايات وارده در عدم محدوديت متعه را ضعيف و          .2»دشوار است 

اح بيش از چهـار زن در نكـاح منقطـع نيـز             كند كه نك    مي به رواياتي استناد  ،  است و در مقابل   
اسـت كـه بـا     )ع(از جمله اين روايات روايت محمد بن ابي نصر از امـام رضـا       . پذيرفته نشده 

  3.متعه يكي از چهار زن است:  فرمودندتأكيد
 سوم سوره نساء كه تعداد همسر را منحـصر بـه چهـار              ي  آيه قاضي ابن براج با استناد به       

برخي هـم    4. داده است كه متعه گرفتن بيش از چهار زن جايز نيست           چنين فتوا ،  نموده است 
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شهيد  1.اندمانند عالمه حلي بيش از چهار زن در نكاح منقطع را نه ممنوع بلكه مكروه دانسته               
كند كه ظاهراً عالمه هم تمايل به منع جمـع            مي ثاني هم از نحوه بيان عالمه اين طور استنباط        

دركنار نظريات فقهي كه بر منع جمع بـيش از          . قطع داشته است  بيش از چهار زن در نكاح من      
شـده  » خوف فتنـه  «وجوب دفع مفاسد اجتماعي كه گاه از آن تعبير به           ،  چهار زن وجود دارد   

 سد ذرايـع    ي  قاعدهدر فقه اهل سنت     . سازدتعيين چارچوبي را براي متعه ضروري مي      ،  است
اون بر فساد و گناه و لـزوم خـشكاندن           وجوب مقدمه واجب و حرمت تع      مسئلهو در فقه ما     

آموزد كه بايد از مفاسد اجتماعي جلوگيري كنيم و سالمت و منافع            به ما مي  ،  بذر فتنه و فساد   
توان با استناد به احكـام ثانويـه        در اين مسير مي   . هاي فردي ترجيح دهيم   جامعه را بر خواسته   

ام اوليـه را بـه سـبب حفـظ          برخـي از احكـ    ،  گردنـد كه با توجه مصالح اجتماعي وضـع مـي        
كدام مصلحتي از حفظ بنيان خـانواده و تحكـيم          . مصلحت و نظم جامعه موقتاً ناديده گرفت      

بـر ايـن اسـاس در       . تر است و كدام مفسده از سست كردن بنيان خانواده خطرناك         تر  مهمآن  
صورتي كه نامحدود دانستن تعداد نكاح منقطع و تجـويز جمـع بـيش از چهـار زن موجـب                    

لزل و حتي از هم گسستن بنيان خانواده شود رعايت مصالح خانواده و اجتمـاعي ايجـاب                 تز
حكمي ثانوي موارد نكاح منقطع محدود شود و ازدواج دائم و موقت با بيش              عنوان     به كندمي

  . از چهار زن تجويز نشود
اهر  قول به شمول ممنوعيت جمع بيش از چهار زن در نكاح منقطع با ظـ               كه  اينمضافاً بر   

اشاره شد داللت بر منع جمـع بـيش از          ها    قرآن مطابق است و مدلول برخي رواياتي كه به آن         
كـساني كـه زن   ، روايات ديگري نيز وجود دارند كـه در آنهـا     . چهار زن در نكاح منقطع دارد     

روايتي از  ،  از جمله اين روايات   . اند  روند سرزنش شده    مي دارند و در عين حال به دنبال متعه       
موسي بن جعفر است كه خطاب به علي بن يقطين كه در مورد متعـه سـؤال كـرده بـود                     امام  

نيـاز كـرده      بـي   خداوند تـو را از متعـه       ،در حالي كه با داشتن زن     ؟  تو را با متعه چكار    : فرمود
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با روي آوردن زياد به متعه از خانواده        ... «:  از ايشان روايت شده كه فرمودند      طور  همين. است
  1.»...د كه ممكن است كفر بورزند و بيزاري جويندتان غافل نشوي

خواهند كه بـه خـاطر        مي از امام علي بن موسي الرضا هم روايت شده كه از پيروان خود            
  2.جلب رضايت همسران خويش از متعه امساك نمايند

سـند  ،  به قول شـهيد ثـاني     ،  حد و حصر دارند     بي رواياتي كه داللت بر جواز نكاح منقطع      
  . توانند حكم خالف قرآن را اثبات كنند  نميا مجهول يا مقطوع السند است وآنها ضعيف ي

بنابراين اگر چه اصل جواز و مشروعيت نكاح منقطع از مسلمات مذهب اماميـه اسـت و                 
گـردد حكمـت      مي ولي بر طبق آنچه از روايات استفاده      اند     داشته تأكيدائمه اطهار بر اين امر      

رآوردن نياز جنسي افرادي است كه توانـايي ارضـاي آن را از             تشريع آن فراهم كردن امكان ب     
در واقـع هـدف از      . شود  نمي طريق نكاح دائم ندارند يا به عللي به اين طريق نيازشان ارضاء           

بنـدوباري جنـسي در جامعـه اسـت و            بي جلوگيري از فحشاء و   ،  ازدواج موقت و تشريع آن    
 . تجويز شده استرسد حكمي است كه براي موارد اضطرار   مينظر به

   بررسي تطبيقي تعدد زوجات: مبحث چهارم

تواند اقدام به     مي جايز شمرده نشده و مرد تنها در صورتي       ،  در حقوق اروپا تعدد زوجات    
چنـين ترتيبـي موجـب افـزايش        . ازدواج مجدد نمايد كه از همسر اول خود جدا شده باشـد           

 جهاتي از ازدواج اول خود راضي نبوده        گردد كه مرد به     مي موارد انحالل خانواده در مواردي    
در حقوق كـشورهاي اسـالمي بـا وجـود نهـاد تعـدد              .  دارد زن ديگري و تمايل به ازدواج با      

تواند در عين نگهداري همسر اول خـود در صـورتي كـه               مي مرد در چنين شرايطي   ،  زوجات
ناه شدن همسر اول    پ  بي شرايط ازدواج مجدد را داشته باشد اقدام به ازدواج مجدد نمايد و از            

اين در حالي است كه در كـشورهاي اروپـايي روابـط آزاد             . و انحالل خانواده جلوگيري كند    
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توانند در عين داشتن زندگي مـشترك بـا           مي زن و مرد هيچ حد وحصري ندارد و مرد يا زن          
  ! يكديگر روابطي آزاد با زنان و مردان ديگر داشته باشند 

 كه اشاره شد اصل تعدد زوجات امري پذيرفته         طور  هماناسالمي   اما در اغلب كشورهاي   
هايي  باشد اما در شرايط و كيفيت امكان تعدد زوجات بين كشورهاي مختلف تفاوت              مي شده

  . وجود دارد
شـود تعـدد زوجـات        مي با اين وجود در كشور تونس با آنكه كشوري اسالمي محسوب          

 قانون احوال شخـصيه ايـن كـشور         18 ي  همادوفق  . نمايند  مي ممنوع بوده و آن را جرم تلقي      
 هزار فرانك جريمه يا يكي از آن دو مجـازات           240ازدواج مجدد مجازات يك سال حبس و        

 ازدواج دوم كه بدون انحالل ازدواج اول صورت       ،   همان قانون  21 ي  مادهوفق  . را در پي دارد   
  . باطل است، گيرد مي

است  داند ولي به قاضي اجازه داده      مي قانون احوال شخصيه سوريه تعدد زوجات را مجاز       
 ازدواج  ي  اجـازه بـه او    ،  كه اگر تشخيص داد مرد قادر به دادن نفقه بـيش از يـك زن نيـست                

تـصريح  ،  كند  مي را توجيه اي     در عين حال در مقدمه قانون مزبور كه وضع چنين ماده           1.ندهد
  . شود و باطل نيست  ميبه هر حال حكم بر صحت آن، شده كه اگر چنين ازدواجي واقع شد

قانون خانواده الجزاير نيز تعدد زوجات را در حدود موازين اسالمي و بـه شـرط وجـود                  
داند ولـي    نميداند ولي مراجعه به دادگاه را الزم     مي وجه شرعي و شرط اجراي عدالت مجاز      

به هر يك از زن سابق و ال حق اين حق را داده است كه اگر شـوهر بـه آنهـا دروغ گفتـه و                          
   2.ريبشان داده باشد به دادگاه مراجعه نمايند و درخواست طالق كنندف

مرد براي ازدواج مجدد بايد قبالً از قاضي مربـوط  ،  در مالزي طبق قوانين برخي از اياالت      
چنـين محـدوديتي بـراي ازدواج       ،  يا شوراي علماء اجازه دريافت كند ولي در برخي ايـاالت          

  3.مجدد وجود ندارد
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ي كه تعداد زوجات را ممنوع يا مقيد كند نسبت به سنيان و شيعيان جعفري               در لبنان قانون  
در . تعدد زوجـات را ممنـوع كـرده اسـت         ،   قانون طايفه دروزي   10 ي  مادهوجود ندارد فقط    
.  قانون احوال شخصيه تعدد زوجات با شرايطي پذيرفته شده اسـت           13 تا   9مراكش نيز مواد    

وني كه تعدد زوجات را ممنوع يـا مقيـد كنـد وجـود              در جمهوري عربي مصر نيز تاكنون قان      
  1.ندارد

   از حق تعدد زوجات استفاده سوءضمانت اجراي : مبحث پنجم

 اگرچـه نـسخ     1353 قانون حمايت خانواده مصوب      17 و   16 كه بيان شد مواد      طور  همان
  شـوراي نگهبـان در ايـن خـصوص         ي  نظريهاما به دليل مبانيت با موازين شرعي و          ،اند  نشده

 صدور اجازه در خـصوص نكـاح        ها  ههر چند دادگا   .اند  عمالً اثر قانوني خود را از دست داده       
دانند و در اين زمينه به امكان اجراي عدالت و توانـايي مـالي                مي مجدد را در صالحيت خود    

ضمانت اجراهاي مقرر در اين ماده نيز بنا به نظـر شـوراي نگهبـان خـالف                 . مرد توجه دارند  
  مطـرح  سـؤال بـا ايـن وصـف ايـن         . رديده لذا اثري بر آنها مترتب نخواهد بود       شرع اعالم گ  

گردد كه با توجه به خالف شرع بودن اين ضمانت اجراها آيـا ازدواج مجـدد مـرد بـدون               مي
  ؟  دادگاه بدون ضمانت اجرا خواهد ماندي اجازهتحصيل 

ي از مفـسرين بـزرگ    كه يكطور همان ابتدا بايد يادآوري كرد كه  سؤالبراي پاسخ به اين     
بـر عـدل و نفـي جـور و ظلـم و             ،  گذاري در احكام نكاح    اساس تشريع و قانون   «اشاره كرده   

اگر حكومت اسـالمي وجـود      «: فرمايند  مي  ايشان در جاي ديگري    2.»اجحاف در حقوق است   
 دارند منع كند    مي روا،  كه به اسم تعدد زوجات    يي  ها  ستمتواند مردم را از اين       مي،  داشته باشد 

  .»... حكم الهي مبني بر مباح بودن تعدد زوجات را تغيير دهدكه اينبدون 
گذاري در نكاح بر نفي جور و ستم بر زوجين و خصوصاً زن بـه                از آنجا كه اساس قانون    

يي كـه بـر زنـان       ها  ستمطبيعي و جسمي كه دارد بوده است و از مصاديق           ي  ها  ويژگيجهت  
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لـذا بـر    . باشـد   مـي  ي از مـردان از تعـدد زوجـات         برخـ  اسـتفاده   سـوء شود    مي جامعه تحميل 
 وظيفه است كه با در پيش گرفتن راهكارهاي مناسب و با وضع ضمانت اجراهاي               گذار  قانون

هايي كه از     و تضييع حق   ها  ستممدني و كيفري سازگار با مباني فقهي و ديني تا حد امكان از              
شود جلوگيري به عمل آورد       مي وارد از حق تعدد زوجات بر زنان        استفاده  سوءاين مجرا و با     

 كه آنچه كـه در      آن است البته نكته قابل توجه     .  مردان سودجو را سد نمايد     استفاده  سوءو راه   
باشد و گرنه مردي كـه        مي  از تعدد زوجات نزد دادگاه     استفاده  سوءاين مسير مهم است اثبات      

يا بدون قـصد اضـرار بـه        با داشتن شرايط الزم براي تعدد زوجات و با رضايت همسر خود             
نمايد حق قانوني خويش را اعمال كرده و به صرف اقـدام بـه                مي اقدام به ازدواج مجدد   ،  وي

اولـين ضـمانت اجرايـي كـه در فـرض           . ازدواج مجدد تحت تعقيب قـرار نخواهـد گرفـت         
 از حق تعدد زوجات ممكن است بـه ذهـن برسـد عبـارت از ضـمانت اجـراي                    استفاده  سوء

 اسـتفاده  سوءكه منظور از آن محروم كردن مرد از مطلوبي است كه با اقدام به        باشد    مي طبيعي
 در پي آن بوده كه نكـاح مجـددي واقـع            اين كار او با   . از تعدد زوجات در پي آن بوده است       

باطل كردن و انحـالل عقـد نكـاح واقـع شـده             ،  سازد و لذا ضمانت اجراي طبيعي اقدام وي       
ي مـؤثر اه اول ممكن است روش مناسـب و در عـين حـال     اين ضمانت اجرا در نگ    . باشد مي

امـا  يد   آ نظر نمايند به   مي  از حق تعدد زوجات    استفاده  سوءبراي برخورد با مرداني كه اقدام به        
كـه در ايـن ميـان       اي     كه بطالن ازدواجي كه واقع شده و منحل كردن رابطه          آن است واقعيت  

از آنجا كـه بطـالن عقـد بـه          . اهد گذاشت  اثرات و تبعات نامطلوبي بر جاي خو       ،بوجود آمده 
 عقد نكاح واقـع شـده       ي  پايهكند روابط قبلي مرد با همسر جديدش كه بر            مي گذشته سرايت 

 اين زن و مرد به تولد فرزندي منجر شده باشـد            ي  اگر رابطه . گيرد  مي مورد سؤال قرار  ،  است
ـ . اين فرزند سرنوشتي نـامعلوم پيـدا خواهـد كـرد          ،  با بطالن نكاح   ين رويكـردي مـسلماً     چن

ي به همراه خواهد داشت و آمـار فرزنـداني را كـه از كـانون خـانواده                  ناپذير  جبرانصدمات  
 به نحو قابل توجهي افزايش خواهد داد و بسياري از زناني كه به ناچار بـه ازدواج                  ،محرومند

ف حفـظ   اند تا حداقل سر پناهي براي خود فراهم آورند و خـود را از انحـرا               دوم تن در داده   
 قـانون حمايـت خـانواده       14 ي  مـاده از لحـن    . اي خواهد كشاند  نمايند به مسيرهاي منحرفانه   
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 نيـز چنـين بـر       1353 قانون حمايت خانواده اصـالحي       17 و   16 و ظاهر مواد     1346مصوب  
 اعالم بطالن نكاح دوم نبوده است بلكه در پي آن بـوده كـه بـا                 گذار  قانونآيد كه مقصود    مي

مهم از همـه    . جلوگيري كند يي  ها  ازدواجگر تا حد امكان از وقوع چنين        تفادهاس  سوءمجازات  
عقد نكاح با رعايـت     . مورد وجود ندارد    نياز به دليل دارد كه چنين دليلي در اين         ، عقد كه  اين

  . باشد  ميشرايط مقرر واقع شده و اصل بر صحت وقوع چنين عقدي
 قـانون حمايـت     14 ي  مـاده شـد و در     ضمانت اجراي ديگري كه قبالً هـم بـه آن اشـاره             

 تعيـين   ، هم به آن پرداخته شـد      1353 قانون حمايت خانواده     17 و   16 و مواد    1346خانواده  
. نمايـد  دادگـاه مبـادرت بـه ازدواج مـي         ي  اجازهمجازات براي مردي است كه بدون تحصيل        

 از تحـصيل     فقط اين ضمانت اجرا را براي مردي كه        1346 قانون حمايت خانواده     14 ي  ماده
 قـانون حمايـت   16 ي مـاده  اما  .كرد  مي  دادگاه در اين خصوص امتناع كرده بود مقرر        ي  اجازه

.  براي عاقد و سر دفتر و زن جديد نيز مجازات تعيـين كـرده بـود                1353 اصالحي   ي  خانواده
  سال بود امـا در قـانون       2 ماه تا    6از  اي     حبس جنحه  ،14 ي  ماده موجب  بهميزان مجازات مرد    

 كـه   طـور   همـان امـا   . سال حبس تقليل پيدا كـرد       اين مجازات به شش ماه تا يك       1353ل  سا
 طبق نظر شوراي نگهبان     1353 قانون حمايت خانواده     16 ي  مادهاشاره شد مجازات مقرر در      

صالحيت ايـن شـورا محـدود بـه     «ان دان حقوقبه نظر برخي . خالف شرع تشخيص داده شد   
  است كه از طرف مجلس تصويب و بـه آن شـورا فرسـتاده              اظهار نظر دربارة قوانين جديدي    

 بـا ايـن     1.»رسـد  مـي  نظـر   بـه شود و گسترش اين صالحيت به نسخ قوانين گذشته دشوار            مي
 را كه محـدوديتي زائـد بـر ضـوابط شـرعي اسـت          16 ي  ماده شرايط مقرر در     ،وجود محاكم 

ر شوراي نگهبان بـال اجـرا   كنند و ضمانت اجراي موجود در اين ماده را بنا به نظ   نمي رعايت
  . اند گذارده

 كه بدون ضمانت اجرا گذاشـتن تخلفـاتي         اين است  ،كه نبايد از ذهن دور داشت     اي    نكته
مـردان  ي    اسـتفاده   سـوء  ي  گيرد و فـراهم كـردن زمينـه         مي كه به جهت ازدواج مجدد صورت     

 مجـدد نماينـد و       قيد و شـرطي اقـدام بـه ازدواج         گونه  هيچ  بي بازي كه مايلند آزادانه و     هوس
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اگر از گسيختن خـانواده پـر خطرتـر         ،   قبلي خود را بالتكليف رها نمايند      ي  همسر و خانواده  
هاي مكرر است    مردي كه پيوسته به دنبال هوسراني و تجديد فراش        . نباشد كم خطرتر نيست   

 همـسر او چگونـه  . تواند همسري مناسب و پـدري دلـسوز بـراي خـانواده باشـد         مي چگونه
 و پناهگاه خويش و فرزندانش بپـذيرد و چنـين مـردي چگونـه               أملجعنوان     به  او را  تواند مي

خـانواده  ي    دهنـده  نيازهاي روحـي و عـاطفي اعـضاء و تعـالي          ي    كننده  خواهد توانست تأمين  
همـسران  هـاي     هزينـه  تأمين توانايي مالي كافي در      ، همه در فرضي است كه مرد      ها  اين؟  باشد

 تـأمين  همـسران و فرزنـدان او        ،او چنين تمكني نيز نداشـته باشـد       اگر  . متعدد را داشته باشد   
آيـا چنـين مـردي خواهـد توانـست          . شان را از چه كسي بايد مطالبه كننـد         زندگيهاي    هزينه

آيا نگرش او به همسرانش نگرشي انساني خواهد        ؟  مجري عدالت بين همسران خويش باشد     
هـا و    تك آنان قائل شود يا تجديد فراش       بود تا بتواند حق برخورداري از عدالت را براي تك         

 ارضـاء   ي  نگرش او را به همـسرانش نيـز تغييـر داده و آنـان را تنهـا وسـيله                  هايش    هوسراني
  ؟ داند  ميخودهاي  شهوات و هوسراني

 قـانون حمايـت     14 ي  مـاده ان بر اين اساس و با توجه به عدم تضاد مفاد            دان  حقوقبرخي  
رسـد الزم باشـد مقرراتـي شـبيه       مـي نظـر  به«كه  اند    ان داشته  با مباني شرعي بي    1346خانواده  

به نظـر مـا هـم بـا          1.» اجرا درآيد  ي   تنظيم و تصويب و به مرحله      الذكر  فوق قانون   14 ي  ماده
 متوجه خانواده به    ،قيد و شروط زوجات     بي هايي كه تعدد آزادانه و     توجه به خطرات و آسيب    

 خصوص ضمانت اجراهاي مناسبي وضـع و اجـرا          نمايد الزم است در اين      مي تبع آن جامعه  
  . انديشند بسته شود  نميشود و دست مردان هوسبازي كه جز به ارضاء شهوات خود

تواند مؤثر واقع شود قائـل شـدن بـه            مي از جمله ضمانت اجراهايي كه در اين خصوص       
ازدواج  از حـق     اسـتفاده   سوءمسئوليت مدني مردي است كه با قصد اضرار به زوجه اقدام به             

 موجب ورود صدمات روحي و خسارات معنوي بـه زن از            اين كار مجدد نموده و با اقدام به       
ايـن اقـدام   . زدگي او در برابر خويشان و دوستانش شده است     جمله سر شكستگي و خجالت    

چه بسا ممكن است بدون تحصيل اجازه از دادگاه يا جلب رضـايت همـسر قبلـي صـورت                   
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 توان اجراي عـدالت بـين همـسر قبلـي و همـسر جديـدش را          ممكن است مرد   .گرفته باشد 
خواسته توجهات بيشتري را به همسر جديد خود معطوف دارد و            نا نداشته باشد و خواسته يا    

تمكـن   يا   همسر قبلي و فرزندان احتمالي خود را بالتكليف يا با خرجي محدودي رها نمايد             
ولي با اين وجود اقدام بـه ازدواج مجـدد           . دو زندگي را نداشته باشد     ي  مالي كافي براي اداره   

اش   مـوارد از اقـدام او متوجـه همـسر قبلـي            هايي كـه در ايـن      نموده باشد صدمات و آسيب    
چنين زني نه تنها بـه جهـت تجديـد فـراش همـسرش              . شود به مراتب بيشتر خواهد بود      مي

مـسر  زده و سر شكسته خواهد بود بلكـه تـا حـد زيـادي از پـشتيباني و حمايـت ه                     خجالت
زندگي و گذران زندگي با فشارها و صدمات        هاي     هزينه تأمينگردد و در      مي خويش محروم 

تواند براي جبـران      مي در چنين وضعيتي راهي كه زن     . بسياري دست و پنجه نرم خواهد كرد      
 كـه بـا مراجعـه بـه دادگـاه و طـرح              آن است  ،خساراتي كه به او وارد گرديده در پيش گيرد        

او را ملزم به جبـران خـساراتي        ،  توجه و هوسران خود     بي ي عليه همسر  دعواي مسئوليت مدن  
دادگـاه پـس    . سازد كه با ازدواج مجدد خويش به همسر و فرزندان خويش وارد نموده است             

 مرد را ملزم به جبـران خـسارت او    ،از احراز خساراتي كه بدين جهت به زوجه وارد گرديده         
  قانون مـسئوليت مـدني     3 ي  ماده موجب  بهخسارت  اين جبران   . نمايد  مي  مناسب ي  طريقهبه  
تواند از طريق صدور حكم پرداخت مبلغي پول يا صدور دستور بر الـزام زوج بـه توجـه                    مي

 و فـشارهايي كـه      هـا   آسيب. بيشتر و رعايت عدالت بين همسران يا طريق مناسب ديگر باشد          
ف گذاشتن يـا كـم تـوجهي        زوج با انجام ازدواج مجدد بر زوجه تحميل نموده و نيز بالتكلي           

كردن نسبت به همسر اول و فرزندانشان يا حتي عدم تحصيل اجازه از دادگـاه بـراي ازدواج                  
 اسـتفاده   سوءتواند به دادگاه در احراز قصد اضرار زوج يا قصد             مي مجدد از قرائني هستند كه    

  . او از حق تعدد زوجات ياري رساند
 دادگاه و پس از احـراز شـرط   ي اجازه كسب  چنين ضمانت اجرايي در مواردي كه مرد با       

عدالت و تمكن مالي از سوي دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده ولي پس از مدتي اقدام به                  
 ،توجهي يا كم توجهي نموده اسـت        بي اجحاف و تضييع حق همسر اول نموده و نسبت به او          

 ي  نتيجـه ساراتي را كـه در      توانـد خـ     مي در چنين مواردي نيز زوجه    . باشد  مي نيز قابل اعمال  
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توجهي يا كم توجهي مرد يا اجحاف او نسبت به حقوق زن متوجه او گرديـده بـر مبنـاي                     بي
 افزون بر آن از آنجا كـه      .  قانون مسئوليت مدني مطالبه نمايد     2 و   1 ي  ماده موجب  بهتقصير و   

شود  مي معاشرت محسوب   سوء  خاصي از  ي  عدالتي شوهر در معاشرت با زنان خود چهره        بي
ضمانت اجراهايي كه در خصوص سوءمعاشرت قابل اجرا است و ما در مباحث آينده به آن                

. عدالتي شوهر نسبت به زنان خود نيز قابل اجرا خواهـد بـود              بي اشاره خواهيم كرد در مورد    
ضمانت اجراهاي كيفري نيـز در برخـي مـوارد خـصوصاً            ،  عالوه بر ضمانت اجراهاي مدني    

 دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نمـوده اسـت و از حكـم قـانون                ي  اجازهن  مواردي كه مرد بدو   
محـسوب شـود كـه مـانع از اقـدام           اي    عامـل بازدارنـده   عنوان     به تواند  مي تخلف كرده است  

  .  برخي مردان به ازدواج مجدد گرددي خودسرانه
 كه از ثبت چنـين      آن است  ،ضمانت اجراي ديگري كه در اين خصوص قابل تصور است         

يي كه بـدون تحـصيل اجـازه از دادگـاه صـورت گرفتـه در دفـاتر رسـمي ازدواج                     ها  دواجاز
 وارداي    يي لطمـه  هـا   ازدواجخودداري شود و بدين ترتيب در عين آنكـه بـه صـحت چنـين                

دهـد بـه      نمـي   قـرار  هـا   ازدواجشود و جامعه را در خطر عواقب ناشي از باطل شدن اين              نمي
در  هـا   ازدواجاز به ثبـت رسـاندن ايـن         ،  ري از وقوع آن   دهد كه براي جلوگي     مي دولت اجازه 

 كـه گرچـه اقـدام بـه ازدواج          آن است  اين اقدام    ي  نتيجه. دفاتر رسمي ازدواج خودداري كند    
 دادگاه از اعتبار و صحت شرعي برخوردار اسـت امـا از لحـاظ               ي  اجازهمجدد بدون تحصيل    

  . هد شدقانوني چنين ازدواجي معتبر و قابل استناد محسوب نخوا
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   از حق طالقاستفاده سوء

   كليات: مبحث اول

زنـي را كـه     ،  به اذن يا حكـم دادگـاه      ،   آن مرد  موجب  بهطالق ايقاعي است تشريفاتي كه      «
شود كـه طـالق       مي از اين تعريف استنباط    1.»سازد  مي  دائم در قيد زوجيت اوست رها      طور  به

  او واقـع   ي   يـك طرفـه مـرد يـا نماينـده          ي  ارادهم  است كه با اعال   اي    عمل حقوقي يك جانبه   
 در مواردي هم كه طالق به تراضـي و توافـق طـرفين              .شود و نيازي به موافقت زن ندارد       مي

 كه گفته شد    طور  همانشود اين تراضي در وقوع عمل حقوقي طالق اثري ندارد زيرا              مي واقع
 وقوع تراضـي در طـالق ماهيـت         .شود  مي  يك طرفه مرد واقع    ي  اراده ايقاع است و با      ،طالق

سازد كه در مباحـث       مي دهد بلكه آثار ديگري را بر آن مترتب         نمي اين عمل حقوقي را تغيير    
  . آينده به آن اشاره خواهيم كرد

براي . خصوصيت ديگري كه در تعريف باال به آن اشاره شده تشريفاتي بودن طالق است             
در حـضور دو نفـر مـرد عـادل كـه             )قأنت طـال  (  مخصوص طالق  ي  وقوع طالق بايد صيغه   

با توجه به قانون حمايـت خـانواده و قـانون           عالوه     به . خوانده شود  ، طالق را بشنوند   ي  صيغه
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اصالح مقررات مربوط به طالق وقوع طالق در صورت اختالف زوجين بايد بـه اذن دادگـاه           
  . صورت پذيرد

 قانون مدني در اين خصوص      1133 ي  ماده. شود  مي  شوهر واقع  ي  ارادهگفتيم كه طالق با     
تواند با رعايت شرايط مقـرر در ايـن قـانون از دادگـاه تقاضـاي طـالق                    مي مرد«: مقرر داشته 

 مـرد بـراي طـالق    ، قانون مدنيموجب به منظور از اين ماده آن است كه        .»همسرش را بنمايد  
البتـه  . د دليل و علت مشخصي براي تصميم خـود نـدار          ي  نيازي به جلب موافقت زن يا ارائه      

 كـه   طور  همانتواند درخواست طالق كند بلكه        نمي گاه مقصود از ماده اين نيست كه زن هيچ       
خواهيم گفت زن حق دارد كه در شرايطي اجبار مرد را به طالق بخواهد و حتي اگـر اجبـار                    

  . زن را مطلقه نمايد، تواند از طرف مرد  مي نبود دادگاهپذير امكانمرد 
هـايي نيـز وجـود دارد از جملـه           محـدوديت ،   طالق از طرف مـرد     براي واقع ساختن اين   

 وقتـي زن در حـال حـيض يـا نفـاس اسـت             ،   مرد بايد براي طالق اهليت داشته باشد       كه  اين
 قانون  1141 ي  ماده موجب  به وقوع طالق در طهر مواقعه       طور  همين .توان او را طالق داد     نمي

صدور گواهي عدم امكان سازش از سـوي        گذشته از اين موارد لزوم      . باشد  نمي مدني صحيح 
 ي  اراده دادگاه براي طالق محدوديت ديگري است كه بـراي اعمـال             ي  اجازهدادگاه و كسب    

 قـانون حمايـت     موجـب   بهاين محدوديت ابتدا    . مطلق مرد در امر طالق قرار داده شده است        
فتن گـواهي   به موجب اين قانون مراجعه بـه دادگـاه و گـر           .  ايجاد شد  1346خانواده مصوب   

قانون حمايت خـانواده    .  طالق امري ضروري گرديد    ي  عدم امكان سازش براي اجراي صيغه     
 پا را از اين هم فراتر گذاشت و اختيار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طـالق را از                    1353سال  

به موجب اين قانون هر يك از زن ومرد كـه متقاضـي طـالق باشـند بايـد بـه            . ميان برداشت 
درخواست ايـشان بايـد مـستند بـه يكـي از            . اجعه كنند و درخواست طالق نمايند     دادگاه مر 

 اين موارد حصري بوده و در غير از اين موارد هيچ يك از              1.موارد مذكور در اين قانون باشد     
زن و شوهر حق تقاضاي طالق نخواهد داشت تشخيص وجود موارد مذكور در اين قانون با                
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ترديـدي  . نمايـد   مـي گواهي عدم امكان سـازش صـادر  دادگاه است كه در صورت تشخيص  
نيست كه اين قانون با وضع چنين مقرراتي كه مخالفت صريح با موازين شرعي داشت مورد                

 لذا پس از استقرار نظـام جمهـوري اسـالمي قـانوني             .مخالفت بسياري از متشرعين واقع شد     
 آن  موجـب   بـه سيد كـه     قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص به تصويب ر        ي  تحت عنوان اليحه  

 .است موارد طالق محدود به همان مواردي شدكه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده              
 بـه   1.با وضع اين قانون عمالً مقررات مربوط به طالق از قانون حمايت خـانواده نـسخ شـد                 

موجب آنچه در اين قانون مقرر گرديده بود در صورت درخواست مرد براي طـالق دادگـاه                 
دهد و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشد به             مي اً موضوع را به داوري ارجاع     بدو

از نظر اين قانون در مواردي كه بين زوجين راجع به طـالق             .  طالق خواهد داد   ي  اجازهزوج  
  . باشد  نمي مراجعه به دادگاه الزم،توافق شده باشد

دود كـردن مـوارد طـالق بـه          اين قانون مبني بـر محـ       3 ي  ماده 2 ي  حكم مقرر در تبصره   
 مقرر گرديده تا تصويب و اجـراي قـانون اصـالح            ،مواردي كه در قانون مدني و احكام شرع       

 ، اما بـا تـصويب ايـن قـانون         . به جاي خود باقي بود     1371مقررات مربوط به طالق مصوب      
 صورت گرفـت زيـرا ثبـت طـالق را     1353سال ي  گرد به قانون حمايت خانواده     نوعي عقب 

به خواست شوهر يا زن يا توافق هر دو باشد موكـول بـه رسـيدگي دادگـاه و صـدور                     خواه  
فقهاي شوراي نگهبان با اين توجيه كه در اين قانون نيز           . گواهي عدم امكان سازش كرده بود     

 موكول بـه صـدور گـواهي عـدم          ،صدور حكم طالق كه عملي اداري و الزام حكومتي است         
اين قانون را مـورد تـصويب       ،  طالق و واقع ساختن آن     ي  امكان سازش شده نه اجراي صيغه     

  2.قرار دادند
هايي كه در اين مسير طي شـده و قـوانيني كـه تـاكنون مـورد                  با وجود تمام فراز ونشيب    

 . در حقوق ما علي االصول حق طالق در دست مرد اسـت            ،تصويب و اجرا قرار گرفته است     
الزامي به ذكر جهت يـا علـت خاصـي     مختار است هر وقت بخواهد و بدون آنكه   ،يعني مرد 
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تواند اقدام به طالق دادن       مي ،براي تصميم خود نسبت به طالق دادن همسر خود داشته باشد          
 كـه اگـر بخواهـد       آن است محدوديتي كه در اين راه براي او وجود دارد          . همسر خود بنمايد  

 .نمايـد اوري ارجاع مي  طالق دهد حتماً بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه موضوع را به د             
 ، داوري سازش و توافقي حاصل نشد و مرد بـر تـصميم خـود مـصر باشـد                  ي  اگر در مرحله  

تواند  كند و مرد با در دست داشتن آن مي          مي سرانجام دادگاه گواهي عدم امكان سازش صادر      
ق بر اين اساس بر اختيار مطلق و نامحدود مرد بـراي طـال            . رسماً طالق را واقع و ثبت نمايد      

مطابق آخرين قـانون مـصوب      ،   قانون مدني مورد تصريح قرار گرفته      1133 ي  مادهكه موجب   
از دادگاه  ،  تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون       مرد مي «: دارددر مورد طالق كه مقرر مي     

 آن مـرد رأسـاً      موجب  به اين محدوديت وضع شده كه       .»نمايدتقاضاي طالق همسرش را مي    
لـزوم رجـوع او بـه دادگـاه و عـدم امكـان              . دام به طالق دادن همسر خود نمايد      تواند اق نمي

اجراي تصميمش حداقل تا وقتي كـه گـواهي عـدم سـازش از سـوي دادگـاه صـادر گـردد                      
 امـا   1. مطلق و نامحدود او در امر طـالق وارد نمـوده اسـت             ي  ارادههاي اندكي بر     محدوديت

د مصمم بر طالق باشـد از صـدور گـواهي عـدم             تواند در صورتي كه مر    سرانجام دادگاه نمي  
ولي اگر زن متقاضي طالق باشد عالوه بر آنكـه بايـد بـه دادگـاه                . امكان سازش امتناع نمايد   

 .مراجعه نمايد دادگاه هيچ الزامي به صدور گواهي عدم امكان سازش در اين خصوص ندارد              
اي طالق ندارد در اينجـا زن       دليل جهت خاصي بر   ي    بر خالف مرد كه نيازي به ارائه      عالوه    به

 شده در قـانون مـدني       بيني  پيشبايد دادخواست طالق خود را در قالب يكي از موارد خاص            
مطـرح نمايـد و      )م.  ق 1130 ي  مـاده ( يا عسر و حرج    )م.  ق 1129 ي  ماده (يعني ترك انفاق  

رط يـا   در صورتي هم كه ضمن عقد بر شوهر ش        . بتواند موارد مورد ادعاي خود را ثابت كند       
 را  ، او شروطي كرده باشد كه در صورت تخلف از آن شروط بتواند به وكالت از شوهر خـود                

مطلقه نمايد بايد براي گرفتن گواهي عدم امكان سازش نه تنها وجود چنين وكالتي را بلكـه                 
  . تخلف از شرط يا شروط مذكور ضمن عقد را براي دادگاه اثبات نمايد
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به اصل درخواست طالق تفاوتهاي قابل تـوجهي بـين زن و            بنابراين در قوانين ما نسبت      
مرد وجود دارد كه در بسياري موارد برگرفته از موازين اسالمي و نظريـات فقهـاي متقـدم و                   

  . باشد  ميمتأخر

  بررسي فقهي حدود اختيار مرد در طالق : مبحث دوم

  حدود اختيار مرد در طالق در قرآن كريم : گفتار اول

  . احزاب و طالق آياتي مربوط به طالق دارد، نساء، بقرههاي  رهقرآن مجيد در سو
و اذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهن فأمسكوهنّ بمعـروف او          «:  سوره بقره آمده   231 ي  آيهدر  

سرحوهنّ بمعروف و ال تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا و مـن يفعـل ذلـك فقـد ظلـم نفـسه و ال                      
  .»...تتخذوا آيات اهللا هزواً

بـه شايـستگي نگاهـشان      ،  را طالق داديد و به سرآمد مدت خويش رسيدند        و چون زنان    
هـر  ، ها را براي ضرر زدن نگاهشان نداريد كه ستم كنيد نيا به شايستگي رها كنيد و ز    ،  داريد

  . كس چنين كند به خويش ستم كرده است
وع كند كه يا با نيكـي و خـوبي بـه همـسرانتان رجـ               خداوند به مردان امر مي     ،آيهدر اين   

نماييد يا از آنان به شايستگي و نيكي جدا شويد و ظلم به زن و امتناع از طالق زن به منظور                     
منظور از جداشدن از زن به نيكـي و شايـستگي   . ضرر زدن به او را مورد نهي قرار داده است       

 كه طالق در دست مرد به عنواي ابزاري براي ستم به زن و وارد كـردن                 آن است  ،در اين آيه  
 كه مرد بايد زندگي مشترك را به نيكي و خوبي ادامـه             طور  همان بلكه   .ه او قرار نگيرد   ضرر ب 

اش بر طالق باشد نيز بايد از همسر خود به شايستگي و نيكي جدا               در صورتي كه اراده    ،دهد
   .»الطالق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان«:  سوره بقره229 ي آيه. شود

  . رها كردن به احسان يا ز دو بار يا نگهداري به شايستگيطالق دو بار است و پس ا
جـدا شـدن از او بـه         يا   )به شايستگي ( طريق متعارف ه  در اين آيه نيز بر نگه داشتن زن ب        

 نگـه   ي   كـه دربـاره    آن اسـت   ، جالب در اين آيه    ي  نكته.  نموده است  تأكيدنيكي و شايستگي    
 ولـي   ،طـابق بـا عـرف و روال جامعـه         تعبير به معروف شده يعنـي كـاري م        ،  داشتن و رجوع  
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جدايي تعبير احسان يعني باالتر از عرف بـه كـار رفتـه اسـت تـا مـرارت و تلخـي                      ي    درباره
حالل «:  بقره آمده  ي   سوره 229 ي  آيه ي  ادامهدر  . جدايي را بدين وسيله براي زن جبران سازد       

 خوف اين باشد كه حـدود       هك  اين مگر   ،از آنها بگيريد  ايد    ها داده  و جايز نيست آنچه را به زن      
اگر خوف اين معني وجـود داشـت كـه زن و شـوهر حـدود خـدا را                   . خدا را رعايت نكنند   

 حدود خداسـت كـه نبايـد از         ها  اين. به مرد بدهد  اي    رعايت نكنند اشكالي ندارد كه زن فديه      
، آيـه  مفسرين از اين  .»ستمگرند،  كنند  نمي آنها تجاوز كنند و كساني كه حدود خدا را رعايت         

 اين آيه در صورتي كه خوف آن باشد كـه           موجب  بهزيرا  اند     حكم طالق خلع كرده    ي  استفاده
 ،آن ي  واسـطه    به به مرد بدهد و   اي    تواند فديه   مي زن و شوهر حدود خدا را رعايت نكنند زن        

  . شوهر او را طالق دهد
  .»و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علي المتقين«:  بقرهي  سوره241 ي آيه

  لذا شامل تمـام زنـان مطلقـه        ، مطلق بكار برده   طور  به مطلقات را    ي   شريفه واژه  ي  آيهاين  
حكم را وابسته به صفت تقوا كرده است لـذا حكـم وجـوبي نيـست بلكـه                  عالوه     به گردد مي

امـا در هـر      1.كننـد فقهاي شيعه نيز از حكم اين آيه وجوب را استنباط نمـي           . استحبابي است 
 شايسته است كه مرد به هنگام       ، تسريح به احسان   ي  وظيفه ي  ادامهرآن و    ق ي  آيهصورت طبق   

  . در خور شأن زن به وي بدهداي  طالق هديه
 و  ه العـد  ايا ايها النبي اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهنّ و احـصو           «: طالق ي   سوره 1 ي  آيه

ينـه و تلـك حـدود       اتقوا اهللا ربكم ال تخرجوهن من بيوتهن و ال يخرجن اال يأتين بفاحشه مب             
   ».اهللا و من يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه

زمـاني كـه از عـادات        ( طالق دهيـد   ي  عدهزمان  ،  دهيد  مي وقتي زنان را طالق   ،  اي پيامبر 
و حـساب عـده را نگـه داريـد و از            ) ماهانه پاك شده و با همسرانشان نزديكي نكرده باشند        

خودشان هـم بيـرون نـشوند مگـر         .  بيرون نكنيد  هايشان آنان را از خانه   ،  پروردگارتان بترسيد 
 همه حدود خدا است و كسي كه از حدود          ها  اين. مرتكب شوند ) فاحشه ( گناهي علني  كه  اين

  . خدا تجاوز كند به نفس خود ستم كرده است
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اين آيه به برخي از شرايط شكلي الزم براي انجام طالق اشاره نمـوده اسـت و در ادامـه                    
 مگـر آنكـه زن      ،زنان به شكل بيرون كردن آنان از خانه نهي كـرده اسـت            مردان را از ستم به      

  . گناهي علني مرتكب شده باشد
و در هـيچ    انـد     شود آيات قرآن بيشتر به بيان احكـام طـالق پرداختـه           چنانچه مالحظه مي  

 هر چنـد از  .به تبيين حق طالق و اختصاص آن به يكي از زوجين پرداخته نشده است         اي    آيه
كه در آيات مربوط به طالق به كـار بـرده شـده             » مطلقات«يا  » اذا طلقتم النساء  «ظير  تعابيري ن 

دست مرد اسـت و ايـن زن اسـت كـه طـالق داده               ه  توان دريافت كه از نظر قرآن طالق ب       مي
زنان خـود را    ،   عرف متداول در عصر نزول نيز بر اين بوده كه مردان           كه  اينمضافاً بر   . شود مي

نيازي به بيان حكم جاري و مقبول جامعه نبـوده          ،   با توجه به اين واقعيت     لذا. دادندطالق مي 
يك حكـم تأسيـسي بيـان نكـرده         عنوان     به اختيار مردان براي طالق را    ،   در واقع قرآن   1.است

البتـه ايـن    .  نموده اسـت   تأييد آن زمان را امضاء و       ي   جاري و متداول در جامعه     ي  بلكه رويه 
تر    جهت اتخاذ روشي منصفانه    ،طريقي    عادالنه موجود و ارائه   ر غي امضا منوط بر تعديل رويه    

  2.در جهت رعايت حقوق زن بوده است

  حدود اختيار مرد در طالق در روايات : گفتار دوم

رواياتي كه در خصوص حق طـالق در كتـب روايـي موجودنـد از تنـوع و تعـدد قابـل                      
  . توجهي برخوردارند

معروفترين روايت در اين    . تيار مرد در طالق هستند    برخي از اين روايات در مقام بيان اخ       
طـالق در اختيـار     » «الطالق بيد من اخذ بالساق    «: است كه فرمودند   )ص( روايتي از پيامبر   ،باب

  .»كسي است كه ساق را در اختيار دارد
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 كسي است كه حق منحصر تمتع جنسي از زن          ،منظور از كسي كه ساق را در اختيار دارد        
  1. كه اين شخص كسي جز شوهر نيستباشد  ميرا دارا

كسي كه  «: احاديث ديگري نيز با اين مضمون وارد شده كه از آن جمله اين حديث است              
در حالي كه اختيـار طـالق   ، كند  ميشود مردي است كه زنش را نفرين        نمي دعايش مستجاب 

  2.»تواند با طالق دادن از دست او نجات پيدا كند  ميدر دست اوست و
 طالق بدون علـت زنـان       ،كدؤ م طور  بهو  اند     روايات نيز در ذم طالق وارد شده       ازاي    دسته

زنان را طالق مدهيد جز از روي شك كه         «در روايتي آمده است     : مورد نهي قرار گرفته است    
جهت و بـدون      بي  در اين روايت طالق    .»مردان و زنان خوشگذران را دوست ندارد      ،  خداوند

فـساد اخالقـي     يـا    عفتي  بي  و وجود شك و قرائني نسبت به       دليل مورد نهي قرار گرفته است     
  . زن را جهت قابل قبولي براي طالق دانسته است

كنند دشمن    مي دهند و مجدداً نكاح     مي افرادي كه سريع طالق    )ع(در روايتي از امام صادق    
  . اند خدا خوانده شده

دارد مردان و زنـان      ي م خداوند دشمن «: نقل شده كه فرمودند    )ص(روايت ديگري از پيامبر   
  3.»آورند  ميجهت روي به طالق  بيتنوع طلب را كه

در برخي روايات نيز به امكان دستيابي زن به طالق اشاره شده اسـت كـه از جملـه آنهـا                     
  4.رواياتي است كه در خصوص طالق خلع وارد شده است

 اسـت و     سـوره بقـره قـرار گرفتـه        229 ي  آيـه از جمله آنها روايتي است كه شأن نـزول          
به جهت كراهتي كه همسر ثابت بن قيس از همسرش داشت بـه              )ص( آن پيامبر اكرم   موجب  به
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اين اولين  كرده،   ثابت نيز چنين     .»ثابت آنچه را به او دادي بگير و او را رها كن           «: ثابت فرمود 
  . طالق خلع در اسالم بود

 برخي نيز   1.اندنستهبرخي فقها بر اساس اين روايات طالق خلع را از سوي مرد واجب دا             
اگر زن به صورت عادي از شوهر درخواست طالق كند و از او بخواهـد در مقابـل       «معتقدند  

 ولـي اگـر تمايـل زن بـه جـدا            .گرفتن مال او را رها نمايد بر شوهر واجب نيست كه بپذيرد           
 شـوم و خيانـت  كه بگويد اگر طالق ندهي مرتكب معصيت مي      اي     شديد باشد به گونه    ،شدن

توانـد مـال زيـاد        مـي  كنم ديگر بر مرد جايز نيست او را نگه دارد و بايد با گرفتن مال كه                مي
  .»باشد او را طالق دهد

 ،حال اكثريت فقها معتقدند در صورت كراهـت از سـوي زن و درخواسـت طـالق                 با اين 
 تواند پيـشنهاد زن را بپـذيرد و در          مي شود بلكه   نمي تكليفي در اين خصوص براي مرد ايجاد      

  . تواند پيشنهاد او را نپذيرد  مياو را طالق دهد و نيز، عوض فديه
دهند كه شـوهر را ملـزم بـه           مي ديگر از اين روايات نيز به حاكم يا دادگاه اجازه         اي    دسته

هـر كـس    : نقل شده كه فرمودنـد     )ع( آنها روايتي است كه از امام باقر       ي  از جمله . طالق نمايد 
  . تواند بين آنها جدايي بيفكند  ميامام،  نكندينتأمپوشاك و خوراك زن خود را 

با عنايت به اين روايات است كـه برخـي فقهـا نيـز زن را محـق بـه درخواسـت طـالق                        
  . كه طالق را واقع سازداند  و به حاكم و دادگاه حق دادهاند  دانسته

   بررسي حدود اختيار مرد در طالق از ديدگاه فقيهان: گفتار سوم

ايـن موضـوع    . ره شد از ديدگاه اسالم اختيار طالق در دست مرد اسـت            كه اشا  طور  همان
توانـد هـر وقـت        مـي  بر اين اساس است كه مـرد      . باشد  مي مورد اجماع فقهاي شيعه و سني     

البتـه  .  علـت مـوجهي نـدارد      ي   نيازي به ارائـه    كار  اينبخواهد زن خود را طالق دهد و براي         
وجود دارد كـه مـورد تـصريح فقهـا ء نيـز قـرار               در اين رابطه    اي    برخي شرايط محدودكننده  

دهنده و عدم امكان وقـوع   عاقل و مختار بودن طالق    ،   اين شرايط بالغ   ي  از جمله . گرفته است 
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 ناظر بـه    ،البته اين شرايط بيشتر   . باشد  مي طالق در طهر مواقعه يا در حال حيض يا نفاس زن          
د و در مقـام جعـل محـدوديت         باشـ   مـي  طرفين در هنگام وقوع طالق    هاي    حاالت و ويژگي  

نظر اكثريت قريب بـه     . باشد  نمي نسبت به سلطه و اختيار مطلق مرد نسبت به طالق دادن زن           
هم كه از سوي بزرگان دين در خصوص پرهيز از طالق يا            هايي    اتفاق فقها روايات و توصيه    

ي هـا  ممنوعيـت تنهـا در حـد      ،  دليل وارد شـده اسـت       بي موجه و هاي غير   خودداري از طالق  
در واقـع برداشـت فقهـاء از        . كند  نمي باشد و محدوديتي در حق طالق مرد ايجاد         مي اخالقي

 . حق مرد است و اعمال آن در اختيار اوست         ،احكام قرآن و مباني اسالمي آن است كه طالق        
زده است جز در مـواردي كـه طـالق     برهم  يكطرفه نكاح راطور بهكه اي  همان اراده عالوه    به

 كـه   اينتواند طالق واقع شده را نيز از اثر بيندازد و اقدام به رجوع بنمايد بدون                 مي بائن باشد 
 بنابراين به نظر ايـن فقهـا اصـل وجـود            .موافقت و رضايت زن الزم باشد     ،  در چنين رجوعي  

 يعني اختيار طالق در دست مرد است و او        ،  تفاوت بين زن و مرد در مورد طالق محرز است         
توانـد زن     مـي   يا كسب رضايت زن و حتي بدون الزام مراجعه به دادگاه           تواند بدون اجازه   مي

 دليـل   ي  نيـاز از اقامـه      بـي  برخي از آنان ايـن اختيـار را امـري بـديهي و            . خود را طالق دهد   
يـا ايهـا     «ي  شريفه ي  آيهنيز براي اثبات اين حكم به آياتي از قرآن از جمله            اي    عده. اند  دانسته

كـه  » الطالق بيد من اخذ بالـساق     «و روايت نبوي    » ... فطلقوهن لعدتهن  النبي اذا طلقتم النساء   
 فقهـاي متـأخر خـصوصاً فقهـاي         1.اند  در منابع حديث اهل سنت نقل شده است استناد كرده         

اول : انـد    قـرار گـرفتن اختيـار طـالق در دسـت مـرد دانـسته               ي  عامه دو چيز را علت عمـده      
نزنـد و   هم     به سريع تصميم نگيرد و زوجيت را     شود    مي بودن رفتار مرد كه موجب    تر    عقالني

 ايـام عـده و در       ي  نفقهدوم آثار و تبعات مالي كه طالق براي مرد دارد از قبيل دادن مهريه و                
 كه طـالق چنـين پيامـدهاي        ، زوجيت بيشتر از زن است     ي  رابطه عنايت مرد به حفظ      ي  نتيجه

 است و زودتر مورد رنجش قـرار      تر    فيزن نسبت به مرد عاط    عالوه     به 2.مالي را براي او ندارد    
 او داده شود ممكن اسـت بـا كـوچكترين رنجـشي             دست  به بنابراين اگر حق طالق      ،گيرد مي
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 لذا خطر از هـم پاشـيدگي در ايـن حالـت بـه               ، قرار گيرد و اقدام به طالق نمايد       تأثيرتحت  
الع زن را نيـز از      كـه اطـ   انـد     برخي اين توجيه را تا آنجا پيش برده       . مراتب بيشتر خواهد بود   

چه رسد به آنكه جلب موافقت او در اين خصوص الزم           اند    اجراي صيغه طالق الزم ندانسته    
  . باشد

 دليل در طالق براي مـرد       ي  در مقابل نظر اين فقيهان كه اختيار مطلق و بدون نياز به ارائه            
ق در  هـايي كـه نـسبت بـه طـال           بعضي از فقهاي اهل سنت با توجه به سـرزنش          ،قائل بودند 

اصـل را بـر ممنوعيـت طـالق         ،  موجـه شـده اسـت      غير احاديث آمده و تقبيح كـه از طـالق        
وقوع طالق بدون داشتن علت موجه از سوي مرد جـايز نيـست و نـه                : اندو گفته اند    گذاشته

براي جواز طـالق بايـد توجيـه قابـل قبـولي            . تنها مكروه و مذموم بلكه حرام و ممنوع است        
طالق بدون وجـود ضـرورتي      «: گويدهل سنت در اين خصوص مي      يكي از علماي ا    1.داشت

زيرا هم به ضـرر خـود و        . باشدحرام است و از نظر اسالم ممنوع مي       ،  كه آن را توجيه نمايد    
گردد و بنـابراين      مي زوجه است هم باعث از بين رفتن منافع حاصله از ازدواج براي زوجين            

 تأييـد نيـز در    » الضرر و الضرار   «ي  قاعدهمه به    ايشان در ادا   2.»حرام است ،  همانند اتالف مال  
 حتي با فرض حـرام بـودن طـالق بـدون            ،حال بايد گفت   با اين . نظر خود استناد كرده است    

زيرا اگر فرضاً شوهر بدون     ،  شود  نمي علت موجه از سوي شوهر اين امر مانع از وقوع طالق          
ـ                اه شـد ولـي طـالق او        دليل موجه اقدام به طالق همسر خويش نمود هـر چنـد مرتكـب گن

حتي اعتقاد به حرام بودن چنين طالقي تنهـا داراي ضـمانت اجـراي اخالقـي                . صحيح است 
زيـرا حرمـت ايـن      . باشـد است ولي ضمانت اجراي حقوقي بر ارتكاب چنين عملي بار نمي          

  . طالق يك حرمت تكليفي است و حرمت تكليفي با حرمت وضعي مالزمه ندارد
 و با عنايت به امضايي بودن احكام طـالق در قـرآن و روايـاتي                با توجه به آنچه گفته شد     

 رواياتي كه در موارد خاصي به زن امكان      طور  همينجهت وارد گرديده و       بي ،كه در ذم طالق   
 بايد گفت ادعاي وجـود      ،از فقها در اين خصوص    اي    دهد و نظر عده     مي دستيابي به طالق را   
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طالق و قائل شدن به اين اختيار با اطالقـي كـه            چون و چراي مرد در        بي اختيار انحصاري و  
مختـار در طـالق دادن      » هر وقت كه بخواهد   « قانون مدني مقرر داشته و مرد را         1133 ي  ماده

هـاي   زيرا عالوه بـر يـك سـري محـدوديت         . تواند ادعاي موجهي باشد     نمي زن دانسته است  
ـ               سبت بـه انجـام طـالق از        شكلي از قبيل اهليت مرد و عدم وقوع طالق در طهر مواقعه كه ن

پذيرش حق طالق براي مرد و احكامي كه به تبـع آن در قـرآن كـريم              ،  سوي مرد وجود دارد   
 جاري و معمـول آن زمـان صـادر گرديـده و             ي  آمده است احكامي بوده كه با توجه به رويه        

 او بـر زن در جهـت        ي  عمدتاً با مفروض دانستن وجود زمام طالق در دسـت مـرد و سـلطه              
ي موجــود و اتخــاذ روشــي هــا روش رهنمودهــا و دســتورات اصــالحي نــسبت بــه ي ارائــه

هاي   حل  راهبر اين اساس شايد بتوان گفت       . در جهت رعايت حقوق زن بوده است      تر    منصفانه
 چنـين   ي   بلكـه بـا درك حكمـت و فلـسفه ارائـه            ،ارائه شده در اين خصوص حصري نبوده      

 قرآن كريم تأكيد چنين برداشتي را  1.استنباط نمود بتوان راهكار مشابهي را از آن       ،  هايي  حل  راه
 آنان يا واقع ساختن طـالق بـه         ي   بر نگه داشتن شايسته    تأكيدبرامتناع از ستم كردن به زنان و        

 كه اشاره شـد روايـات       طور  همان كه  اين مضافاً بر    .دهد  مي  قرار تأكيدنيكي و شايستگي مورد     
و در برخـي از     انـد     بـدون دليـل وارد شـده      جهـت و    هاي بي  متعددي بر ذم و نكوهش طالق     

روايات نيز به امكان دستيابي زن به طالق خواه از طريق راضي نمـودن شـوهر بـه طـالق و                     
راهكارهـاي اخيـر بـا      . وسيله محاكم اشاره شده اسـت      هخواه از طريق الزام شوهر به طالق ب       

هايي كـه قـرآن    حل هرا ي چنين صراحتي در قرآن كريم بيان نشده اما بادرك حكمت و فلسفه     
 تـوان جهـت     مـي  در امر طالق به منظور تكريم زنان و ممانعت از اضرار به آنان ارائه نمـوده               

فقها نيز در عمل با درك موقعيت حساس خـويش و           . بيان چنين رواياتي را درك كرد     ) دليل(
هايي را در جهـت حمايـت حقـوق زنـان و      حل راه، توجه به حكمت تشريع احكام در طالق   

كـه از   انـد     گيري از تضييع حق و مورد ستم واقع شدن آنان توسط شوهران ارائـه نمـوده               جلو
ها امكان قرار دادن شرط ضمن عقد نكاح مبني بر دادن وكالـت در طـالق بـه زن            آن ي  جمله

، فقهاي اهـل سـنت از ايـن حـد         . باشد  مي در صورت تخلف مرد از برخي شروط مقرر شده        

                                                      
  .307ص ، )1362، )ع ( منشورات مكتبه اميرالمؤمنين علي:اصفهان(، الكافي في الفقه، حلبيابو الصالح . 1
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 كلي به   طور  بهامر طالق را    ،  توان با قرار دادن شرط در عقد نكاح       اند و معتقدند مي   پيشتر رفته 
  1.زن تفويض كرد

شـود فراتـر رفـتن از مـوارد           مـي  از ديگر تحوالتي كه در نظريـات فقهـاي متـأخر ديـده            
بعـضي از فقيهـان عـالوه بـر مـوارد           . باشد  مي منصوص در خصوص طالق زن توسط حاكم      

 طالق زن توسـط   ي  مطالبهر و حرج زوجه نيز      در صورت اذيت و آزار زوج يا عس       ،  منصوص
 ي  ادامه يكي از فقهاي روشن انديش معاصر نيز در هر مورد كه             2.دانند  مي پذير  امكانحاكم را   

بـه  ،  منصوص غير و لو در موارد   ،  زندگي مشترك براي زن موجب ضرر و عسر و حرج باشد          
   3.صراحت طالق زن توسط حاكم شرع را جايز دانسته است

انـد    دهكـر شود اين فقيهان انديشمند خود را درگير و مقيد به الفـاظ ن              مي مالحظهچنانچه  
با استنباط صحيح حكمت و دليـل احكـام شـريعت در خـصوص نكـوهش                اند    بلكه كوشيده 

راهكارهاي مناسب ديگري جهت حمايـت      ،  جهت يا نهي از ستم كردن به زنان         بي هاي طالق
 جلـوگيري از    طـور   همـين ار گـرفتن آنـان و       از حقوق زنان و جلـوگيري از مـورد ظلـم قـر            

  .  مردان از حق طالق ارائه دهندي استفاده سوء

    از حق طالق در فقه اماميهاستفاده سوء: گفتار چهارم

 در حقـوق اسـالم مفهـوم        . برخاسته از حقوق غـرب اسـت       ، از حق  استفاده  سوءاصطالح  
اين امر بدان جهت اسـت      . باشد  مي »الضرر« معروف   ي  قاعده از مصاديق    ، از حق  استفاده  سوء

صاحب حق شدن به معناي داشتن اختيار مطلـق         ،  كه در حقوق اسالم بر خالف حقوق غرب       
شود و اختيار مطلق بـه        مي باشد بلكه حق از بدو تحققش محدود ايجاد         نمي نسبت به آن حق   

 در حقوق    از حق همواره   استفاده  سوء،   الضرر ي  قاعدهبر اين اساس به استناد      . دهد  نمي ذيحق
  . اسالم ممنوع بوده است

                                                      
  .طالق را براي خود شرط نمايد، واند با رضايت مرد از همان آغاز عقدت  زن مي:وهبه زحيلي معتقد است. 1

  .508ص ،  كتاب الطالق.)ق. ه1303چاپ سنگي ـ : قم(، جامع الشتات، ميرزاي قومي. 2

 .68ص ، 2ج ، )1377،  دارالكتب االسالميه:تهران(،  الوثقيهعرو ملحقات، سيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي .3
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بلكه مـورد اعمـال آن تقريبـاً        ،  گيرد از حق را در بر نمي      استفاده  سوءتنها  ،   الضرر ي  قاعده
هر اقدامي كه موجب ورود و ضـرر گـردد          .  اعم از عبادات و معامالت است      ،تمام ابواب فقه  

ضـروري  » صد اضـرار  قـ «،   الضـرر  ي  قاعـده در شمول   عالوه     به .از نظر اسالم پذيرفته نيست    
نيست در هر موردي كه ضرر وجود داشته باشد خواه با قـصد اضـرار و خـواه بـدون قـصد                

 از حق نيـز اصـوالً مبتنـي        استفاده  سوءبر اين اساس    . گردد الضرر مي  ي  قاعدهمشمول  ،  اضرار
 اصلي و معيار كلي اين است كه هر گاه از اعمال حق ضرري       ي  ضابطه. بر قصد اضرار نيست   

گـردد    مـي  اعمال حق نامشروع  ،  خواه اين ضرر كم باشد يا زياد      ،  قوق ديگران وارد شود   به ح 
هاي  حل مگر آن كه عدم اعمال حق باعث ضرر خود صاحب حق باشد كه در آن صورت راه                

  1.شودمربوط به تعارض ضررين مطرح مي
 ،سـت  از حـق ا    اسـتفاده   سوء الضرر كه مربوط به      ي  قاعدهبا اين وجود در بعضي مدارك       

 ي  سوره 7بقره و    ي   سوره 230  آيات ،مدارك  اين ي  جمله از .شود مي ديده اضرار  قصد ي  ضابطه
قصد اضرار   ي  دهنده نشان» ضرار«در اين آيات تعبير      .است  درخصوص حق طالق مرد    ،طالق
  .  باشد منع نموده استنباشد و خداوند متعال از وقوع طالقي كه به قصد اضرار ز  ميشوهر

  ايجاد شده نوعي زيان براي طرف ديگر        در ماهيت حق طالقي كه براي شوهر       قيقتدر ح 
 زمـاني محقـق اسـت كـه         ، از حـق   اسـتفاده   سـوء در چنـين مـواردي      . متصور اسـت  ) زوجه(

ضرر   صرف وقوع  اين صورت  در   2.محدوديت و زياني بيش از آنچه ملحوظ بوده بوجود آيد         
 از حق   استفاده  سوءالضرر كافي نيست بلكه      ي  قاعده از حق و اعمال      استفاده  سوءبراي تحقق   

  . ايجاد شود، زماني محقق است كه زياني بيش از آنچه در اصل تشريع طالق لحاظ شده

    از حق طالق در حقوق ايراناستفاده سوء: گفتار پنجم

 از حق را مـورد      استفاده  سوء الضرر و نفي     ي  قاعده ايران در ضمن مواد قانوني       گذار  قانون
 كـس  چهـي «اصل چهلم قانون اساسي در اين خصوص مقـرر داشـته            . ر داده است  تصريح قرا 

   .»اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهدي  تواند اعمال حق خويش را وسيله نمي
                                                      

  .199ص ، )1377 .چاپ سوم،  اطالعات:تهران(، سوء استفاده از حق، بهرامي احمديحميد . 1
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 از حـق    اسـتفاده   سوء الضرر و خصوصاً     ي  قاعدهدر موادي از قانون مدني نيز به مصاديق         
 944 قانون مدني و همچنن مواد       139 و   125 و   122ا مواد    آنه ي  از جمله . پرداخته شده است  

  . باشد  مي آن قانون945و 
 از حـق    استفاده  سوء از حق يعني     استفاده  سوء قانون مدني به يكي از مصاديق        944 ي  ماده

زن خـود را طـالق      ،  اگر شوهر در حال مـرض     «:  اين ماده  موجب  به. طالق اشاره نموده است   
بـرد اگـر    تاريخ طالق به همان مرض بميرد زوجه از او ارث مي          سال از    دهد و در ظرف يك    

  .» زن شوهر نكرده باشدكه اينبائن باشد مشروط بر ، چه طالق
بـرد   طالق دادن زن در حالي كه مرد در مرض متصل به مـوت بـه سـر مـي                   ،در اين ماده  

مـرد قـصد    ،  تحقق طالق  شود زيرا بدين وسيله و با     اي بر قصد اضرار به زوجه تلقي مي       اماره
براي ،   با سلب اثر مورد نظر شوهر      گذار  قانون حالي كه  در   ،داشته زن را از ارث محروم نمايد      

 مـرد از حـق   ي استفاده سوء ضمانت اجراي گذار قانوندر حقيقت   . زن ارث مقرر نموده است    
 طالق را با توجه به ماهيت حقوقي طالق و آثار آن مقرر كرده و نسبت به يكي از آثار طالق                   

حكمي اسـتثنايي و بـر      ،  اين حكم . كه محروم شدن زوجه از ارث بوده سلب اثر نموده است          
 توارثي بـين زوجـين      ، زيرا اصوالً با وقوع طالق و سپري شدن عده         .باشدخالف متعارف مي  

 ،گـذار   قـانون در واقـع    . بـرد  در فرض اين ماده زن از مرد ارث مـي          حالي كه در  . وجود ندارد 
اي قوي مبني بر قصد اضـرار بـه زوجـه تلقـي     ض متصل به موت اماره طالق زوجه را در مر    

 زناشويي نيست بلكه به قصد      ي  رابطهدر واقع وقوع طالق در اينجا به قصد انحالل          . نمايدمي
  . باشدباشد كه در واقع همان قصد اضرار به زوجه ميمحروم نمودن زوجه از ارث مي

 اما در   ، از حق طالق پرداخته است     استفاده  سوءد  الذكر به يكي از موار     فوق ي  مادهاگر چه   
 از حـق    اسـتفاده   سـوء اهميـت بحـث     . در قوانين ما وجود ندارد      كلي اي  اين خصوص قاعده  

تـر     بـه حقـوق زنـان مطلقـه توجـه جـدي            ناپـذير   جبرانطالق و جلوگيري از ورود لطمات       
  . طلبد  مي در اين زمينه راگذار قانون

بـا ايـن حـال      . خـورد  قابل استنادي به چشم نمي     ي  ز رويه  قضايي كشورمان ني   ي  در رويه 
 اما به جهت دقت نظر و توجه خاصي كـه           ،آرايي وجود دارند كه اگر چه الزم االتباع نيستند        
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 رأيي اسـت    ،از جمله اين آراء   .  از حق طالق شده است قابل توجه هستند        استفاده  سوءبه منع   
 شده است و قاضي پرونده درخواست       كه توسط دادگاه مدني خاص شهرستان شهرضا صادر       

 از  استفاده  سوءمصداق  ،  صدور گواهي عدم امكان سازش توسط شوهر را صرفاً بنا بر ميل او            
، ]قـانون اساسـي   [بنابر اصل چهلم قـانون مـذكور        «:  آمده است  رأيدر اين   . حق داشته است  

 منـافع عمـومي      اضرار به غير يا تجاوز بـه       ي  تواند اعمال حق خويش را وسيله     هيچ كس نمي  
تواند اوالً بـدون توجـه بـه مـوازين            نمي  قانون مدني  1133 ي  مادهاجراي  ،  بنابراين. قرار دهد 

 قانون مدني و بدون قيد و شرط و صرفاً بر اسـاس ميـل زوج                132 ي  ماده و مالك    الذكر  فوق
  .»صورت پذيرد

ق نمايـد و  تواند صرفاً بر اساس ميل و هوس اقـدام بـه طـال           نمي ي مرد أبه موجب اين ر   
 صرفاً بر اساس ميـل و بـدون         ،طالق دادن زوجه  . بايد توجيه مناسبي بر كار خود داشته باشد       

  . باشد  ميقصد اضرار زوجي  دهنده دليل موجه نشان
 از حق طالق سازگار است زيرا از        استفاده  سوءاين رأي با نظر فقهاي اماميه در خصوص         

 طالق زماني محقق است كه عالوه بر تحقـق ضـرر             از حق  استفاده  سوءنظر فقهاي اماميه نيز     
ي ذكر شده نيز وقوع طـالق منـوط بـه آن            أدر ر . شوهر قصد اضرار زوجه را نيز داشته باشد       

شده كه به قصد اضرار زوجه نباشد اين امر را از استناد قاضي پرونده به اصل چهلـم قـانون                    
  . توان دريافت  ميرأياساسي و محتويات 

   از حق طالق استفاده سوءاشكال بررسي : مبحث سوم

تواند با رعايت شـرايط مقـرر         مي مرد«) 81اصالحي سال    ( قانون مدني  1133 ي  مادهوفق  
  .»از دادگاه تقاضاي طالق همسرش را بنمايد، در اين قانون

توانـد بـا رعايـت شـرايط          مي ست كه اعمال آن در دست مرد است و او          ا طالق اختياري 
. همسرش را طالق دهد    ،اند  لي هستند و در مواد بعدي ذكر شده       طالق كه اغلب شرايطي شك    

 از   هـاي اخيـر صـورت گرفتـه عمـالً          هر چند با اصالحاتي كه در خصوص اين ماده در سال          
اختيار مطلق مرد در اين زمينه تاحدودي كاسته شده است و او براي انجام طـالق ناچـار بـه                    
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باشد و بـراي وقـوع طـالق نيـز            مي سازشطرح دعوا در دادگاه و گرفتن گواهي عدم امكان          
در حيض و نفاس نبودن     ،  سري شرايط شكلي خاص مثل حضور دو شاهد عادل         رعايت يك 
منتفـي نگرديـده    ،   مرد از طـالق    استفاده  سوء اما با اين حال هنوز امكان        ،باشد  مي زن ضروري 

د داشته باشد   آنكه عدم تمكيني از سوي زوجه نسبت به او وجو           بي دليل و   بي مردي كه . است
كه چه بسا ممكن است فرزنـداني نيـز         اي    نمايد و به تبع آن خانواده       مي اقدام به طالق زوجه   
ممكـن  ، نمايـد   مـي سرپرست رهـا   بينمايد و زن و فرزندان خود را  ميدر آن باشند را منحل 

ا آيـ ؟  است به راحتي ادعا كند كه از حق خود استفاده كرده است اما آيا به واقع چنين اسـت                  
آيـا حـق    ؟  به او جسارت چنـين اقـدامي را نـداده         ،  قائل شدن به اختياري با چنين گستردگي      

داشتن به اين معناست كه مرد بتواند حق خود را به دلخواه و به هر گونه كه بخواهد اعمـال                    
 ي  تواند وسيله   مي آيا اجراي حق  ؟  نمايد حتي اگر از اعمال آن فرد يا افرادي نيز متضرر شوند           

 همسر و فرزندان يك خانواده را در معرض         ي  آيندهحق باشد و سرنوشت و زندگي       ا ن اجراي
سرپناه در جامعه رها شـده        بي زني كه پناهگاه خود را از دست داده و اينك         ؟  تباهي قرار دهد  

اي   فرزندان خـانواده  . است چگونه خواهد توانست سرپناهي مطمئن براي فرزندان خود باشد         
چگونـه  ،  تكه پاره در پهنه اجتماع اثري از آن نمانده است         اي    ز الشه كه اينك فرو پاشيده و ج     

خواهند توانست جايگاه و مسئوليت خود را در جامعه دريابند و فهم درسـتي از آنچـه بايـد                   
آيا اعمال حق چنين شوهر يا پـدري چنـدين حـق ديگـر را              . باشند را در ذهن خود بپروراند     

تواند داشته    مي  معنايي جز اين   ، از حق  استفاده  سوءآيا  ؟  مورد تضييع و تباهي قرار نداده است      
  ؟ باشد

 آنچه شريعت اسالم مقرر     موجب  بهطالق  .  حق مرد نيست   ،حرف ما اين نيست كه طالق     
 كه آيـا ايـن حـق        آن است صحبت بر سر    . داشته حق مرد است و اختيار آن در دست اوست         

روايـات و نظـرات بـسياري       ،  ت قرآن چنان كه از آيا     يا آن  ،حد و حصر باشد     بي بايد مطلق و  
، گردد و هر گونه تجاوز از اين حدود         مي گردد اعمال آن محدود به حدودي       مي فقها استنباط 

اعمـال  . گـردد   مـي تجاوز به حقوق زوجه و فرزندان محسوب شده و موجب مسئوليت مـرد       
ر ديگران و   تواند حق خود را به ضر       نمي حقي    دارنده.  اجراي ناحق باشد   ي  حق نبايد وسيله  
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تواند حق خود در طالق را به قـصد           نمي بنابراين مرد نيز  . به قصد اضرار به آنان اعمال نمايد      
را بـر اعـضاي خـانواده       اي     اعمال حق او چنين نتيجه     ي  نتيجهاضرار به زوجه اعمال نمايد يا       

  . تحميل نمايد و موجب تضييع حقوق قانوني زوجه گردد
زيـرا  . حـق تمكـين اوسـت     ،  ست از زوجه ضايع گردد    از جمله حقوق مهمي كه ممكن ا      

 جنسي را در مرد قرار داده و در او نياز به ارضاي آن را ايجاد                ي   غريزه ، كه خداوند  طور  همان
كرده است اين غريزه در زن نيز نهاده شده و زن نيز چون مرد نياز دارد كـه بـه نحـوي ايـن                        

 ارضـاء نامناسـب آن همچـون عـدم     ارضا شود و عدم ارضـا يـا    اش     ذاتي و فطري   ي  خواسته
بـر ايـن    . ارضاء غريزه جنسي مردان تبعات نامطلوبي را براي جامعه به همراه خواهد داشـت             

هر وقت كه بخواهد حقوق     ،  توان پذيرفت كه مرد بتواند به استناد حق طالق خود           نمي اساس
ام طـالق تـا حـد        از جمله ديگر حقوق زن كه با انج        .زن را زير پا گذاشته و او را طالق دهد         

 ،گـاهي محكـم در زنـدگي اسـت         شود حـق او در داشـتن پناهگـاه و تكـي             مي زيادي پايمال 
باشد كه ايـن حـق نيـز بـا       مي معاش زندگي و گرفتن نفقهتأميني از مند بهره حق  طور  همين

  . وقوع طالق و تا پايان مدت عده از بين خواهد رفت
 اجـراي آن    ي   شـده اسـت و در مرحلـه         قانون به مرد داده    موجب  بهطالق حقي است كه     

 آن اسـت   گذار  قانون ي  وظيفه.  قرار گيرد  استفاده  سوءممكن است مانند هر حق ديگري مورد        
 از اين حق را شناسايي نموده و راهكارهـاي مناسـبي را             استفاده  سوءطرق  ،  كه تا جاي ممكن   

حق طالق عمدتاً بـه دو       از   استفاده  سوءاتخاذ نمايد    اي،  استفاده  سوءجهت جلوگيري از چنين     
  : شود  ميشكل واقع

گذرد به هر     مي  كه مرد پس از چند صباحي كه از عمر پيوند زناشويي           آن است شكل اول   
دليل از كانون خانوادگي رويگردان گرديده و با استفاده از حق طـالق كـه در قـوانين ايـران                    

 همـسر خـود را    ،  سيده اسـت   ر گذار  قانون تأييدخصوصاً در قوانين بعد از انقالب اسالمي به         
شـود كـانون خـانواده از         مي هيچ دليل منطقي و موجهي طالق داده و بدين ترتيب موجب           بي

امنيت خانوادگي زنان و فرزندان مورد تهاجم واقع شود و زنـدگي آنـان در               ،  هم پاشيده شده  
  . مسير سرنوشتي نامعلوم قرار گيرد
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گيرد كه مرد با اسـتفاده        مي صورتهايي     از حق طالق در خانواده     استفاده  سوءشكل ديگر   
 زناشـويي نمـوده و مـانع از         ي  رابطـه  ي  ادامهزن را به اجبار ملزم به       ،  از حق انحصاري طالق   

توانـد بـا انعقـاد عقـد          مـي  گردد اين در حالي است كه او خود به راحتـي            مي انجام طالق او  
همسرخود را ملزم بـه مانـدن       خانوادگي ديگري براي خود ايجاد نمايد اما        هاي    كانون،  موقت

خود نمـوده   هاي    و خودخواهي ها    مشروع او پايمال هوس   هاي    در حصار خانه كرده و آزادي     
  . است

 ي   قانون براي او مقـرر گرديـده وسـيله         موجب  بهدر اين دو حالت مرد حق طالقي را كه          
 ثـر طـالق   توانـد در ا     مي چنين ضرري . تحميل فشار بر زوجه و احراز به وي قرار داده است          

سر پناه شـدن زن و محـروم شـدن از بـسياري از حقـوقش                  بي ي  نتيجهجهت شوهر و در      بي
در . ايجاد گردد يا در اثر امتناع شوهر از طالق دادن زن و نگـه داشـتن اجبـاري او در خانـه                     

اي  اسـتفاده  سـوء راه چنين ، واقع اختيار مطلقي كه قانون مدني به مرد در خصوص طالق داده     
بـاز  ،   آن ي  جهت حق طالق و خواه از طريق عدم اعمال ستمگرانه           بي ز طريق اعمال  را خواه ا  

بدون آنكه هيچ مسئوليتي از اين جهـت        ،  گذاشته است و به مرد امكان تحميل فشار بر زوجه         
در مـرد ايـن تـصور را        ،  گويا شخصي بودن روابط بـين زوجـين       .  داده است  ،متوجه او باشد  

 رفتار او با همسرش هيچ قانوني حكومت نخواهد كرد و حـق             ايجاد كرده كه بر نوع رابطه و      
حد و مرز در زير سـلطه گـرفتن و            بي رياست او بر خانواده و اختيارش در طالق به او حقي          

در حالي كه بايد يادآور شد كه خانواده عنصر و          . ستم كردن بر همسر و فرزندانش داده است       
اكم بر خـانواده جـدا از روابـط حـاكم بـر             دهد روابط ح    مي  اصلي اجتماع را تشكيل    ي  هسته

حقوق انساني بايد مورد رعايـت قـرار   عنوان   به اجتماعي حقوقي كه در صحنه. جامعه نيست 
 شخـصي و نزديـك زن وشـوهر بـه         ي  هگيرد در كانون كوچك خانواده نيز محترم است رابط        

عايت چنين حقـوقي    ر. دهد  نمي شان را   زير پا گذاشتن بسياري از حقوق انساني       ي  اجازهآنان  
در خانواده است كه مفاهيمي چون رعايت حق و احترام به حقوق ديگران را براي فرزنـدان                 

و پايمـال   . نمايـد   مي كند و از شأن و جايگاه افراد خانواده در محيط خانه حفاظت             مي دروني
يي است كـه در خـانواده حـاكم اسـت و            ها  ارزششدن اين حقوق به معناي پايمال شدن آن         
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 از حق طـالق در جهـت اضـرار بـه زوجـه بـه                استفاده  سوء. م خانواده به آن وابسته است     قوا
حقي انساني بـه زن داده  عنوان   بهمعناي پايمال كردن بسياري از حقوقي است كه قانون آن را    

  . است و رعايت آن را الزم دانسته است

   از حق طالق استفاده سوءي جلوگيري از ها روش: مبحث چهارم

 و روايـات متعـددي كـه در بـاب           1 انديشمندان معاصر از سياق آيات قرآن كـريم        يكي از 
كلي را ارائه داده كه مرد در زنـدگي خـانوادگي بايـد دو              ي    طالق وارد شده است اين ضابطه     

فامـساك   (يا وظايف خود را در قبال زن به خوبي و شايستگي انجام دهـد             : راه در پيش گيرد   
دهد كه زن را در       نمي ؛ اسالم به مرد اجازه    »أو تسريح باحسان  «يا زن را رها سازد       ،)بمعروف

بـر ايـن    . نه او را رها سـازد     ،  نه حقوق و حدود او را رعايت كند       ،  مضيقه و مشقت قرار دهد    
نتـوان او را وادار بـه اداء         مبنا در صورتي كه شوهر به وظايف خود در برابر زن عمل نكند و             

حـاكم  ،  د و در صورتي كه از طـالق خـودداري ورزد          شو  مي اجبار به طالق  ،  حقوق زن نمود  
هر چند روايات مورد اشاره در      . حكم به تفريق بين آنها خواهد داد      ،  ولي ممتنع عنوان     به شرع

. بـوده اسـت   توان گفت مقصود اين روايات بيان حكمي كلـي      مي  اما ،موارد خاص وارد شده   
، اري زوج بـر امـر طـالق       مبناي وجود چنين حكمي اسـت تـسلط انحـص         »  ال ضرر  ي  قاعده«

بـه اقتـضاي حكومـت      ،  حكمي شرعي است كه در صورتي كه موجـب ضـرر زوجـه باشـد              
كسي كه حقوق همسرش را رعايـت       . شودبرداشته مي ،   ساير احكام  ي   الضرر بر ادله   ي  قاعده
، كنـد   مـي  دارد و از دستور حاكم شـرع در ايـن مـورد سـرپيچي               مي كند و به او ستم روا     نمي

تواند او را وادار به طـالق كنـد و در صـورت               مي شود و حاكم    مي  محسوب »مضار«شخصي  
  2. رأساً طالق را جاري سازد،ولي تمتع خودعنوان   بهامتناع

 از حق طالق ممكن است به دو صورت محقـق           استفاده  سوء كه قبالًٌ اشاره شد      طور  همان
بـر ايـن اسـاس      . آن ي  ظالمانـه  حق طالق و عـدم اعمـال         ي  ظالمانهجهت و   اعمال بي : شود

                                                      
   .2آيه ، طالق. 231 و 229آيه ، بقرهقرآن كريم، . 1

  ، دارالزهـرا چـاپ دوم     :بيـروت (،  مي الشيخ حـسين الحلـي     ظالعاله    همن محاضرات آي  ،  بحوث فقهيه ،  عزالدين بحر العلوم  . 2

  .359ص ، و ديگران،  نقل از سيد حسين صفايي180-216ص ، ) ه ق1393    
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ي جلـوگيري از    هـا   روش: شوندي جلوگيري از حق طالق نيز به دو دسته تقسيم مي          ها  روش
 حـق   ي  ظالمانـه ي جلوگيري از عدم اعمال      ها  روش حق طالق و     ي  ظالمانهجهت و     بي اعمال
  . طالق

   حق طالقي ظالمانهاز عدم اعمال  ي جلوگيريها روش: گفتار اول

  طالق خلع و مبارات: الف

تواند در صورتي كه از همـسر خـود خوشـش             مي  قانوني كه از طريق آن زن      حل  راهيك  
 قانون  1146 ي  ماده. باشد  مي نيايد و نسبت به او اكراه داشته باشد از او جدا شود طالق خلع             

كراهتي كه از شـوهر      ي  واسطه   به  كه زن  آن است طالق خلع   «: گويد  مي مدني در تعريف خلع   
 مـال مزبـور عـين       كه  اينگيرد اعم از      مي دهد طالق   مي  مالي كه به شوهر    در مقابل ،  خود دارد 

  .»بيشتر يا كمتر از مهر باشد يا مهر يا معادل آن
عنـوان     بـه  نفرت و كراهتي كه از شوهر دارد مـالي         ي  واسطه   به  زن ،بنابراين در طالق خلع   

 بـائن اسـت لـذا شـوهر       اين طالق از نوع     . گيرد  مي دهد و در برابر آن طالق       مي به او » فديه«
مبناي اصلي تجويز طـالق     . تواند تا زماني كه زن به فديه رجوع نكرده به زن رجوع كند             نمي

 سوره بقره است كه پس از نهي كردن گرفتن مالي از زن در هنگام               229 ي  آيهخلع بخشي از    
 كـه زن    اشـكالي نـدارد   ،  اگر بيم داريد حدود خدا را رعايت نكنند       «: فرمايد  مي طالق دادن او  

 در چنين طالقي مرد بـه تنهـايي در مـورد طـالق              .»مالي را به شوهر بدهد و مرد فديه بگيرد        
  : گيرد بلكه در جريان تحقق آن مانند عقود دو اراده دخالت دارند  نميتصميم
 زوجيـت و    ي  ه رها شدن از علقـ     ي  ه زن در جهت بخشيدن مالي به شوهر به انگيز         ي  هاراد

   1. در جهت قبول مال بذل شده و انحالل نكاح مردي هاراد، در مقابل
عمـالً بـه زمينـه سـازي بـراي طـالق و             ،  توان گفت زن با بخشيدن مـالي بـه شـوهر           مي

در واقـع   . نمايـد   مـي  و مرد با قبول بذل زن اقدام به طالق        . كند  مي برانگيختن مرد بدان اقدام   
 سـت كـه طـالق را محقـق         يك طرفـه مـرد ا      ي  ارادهماهيت طالق در اينجا نيز ايقاع است و         

                                                      
  .207ص ، )78پاييز (، 12شماره ، كتاب نقد، مردان و زنان، طالق، سيد صمد موسوي خوشدل. 1
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  در پي درخواست زن و بر مبناي توافق انجام شده بـين آن دو صـورت                اين كار  ولي   .كند مي
اين اثر را دارد كه طالق واقع شده بـه صـورت خلـع يـا مبـارات را از                    ،  گيرد و همين امر    مي

ايـام  توانـد در      نمـي  در نتيجه مرد  . نمايد  مي  طالق رجعي خارج ساخته و آن را بائن        ي  جرگه
عده رجوع نمايد و يك طرفه وضعيت اوليـه نكـاح را برقـرار نمايـد و بايـد بـا موافقـت و                        

  1.مبادرت به عقد نكاح نمايد، رضايت زن
اكثر فقها معتقدند در صورت اظهار كراهت از سـوي زن و درخواسـت طـالق و حاضـر                   

 ق دهـد بلكـه    شود كه زن را طـال       نمي براي مرد تكليف ايجاد   ،  اش شدن براي بخشيدن مهريه   
كـه    او را بپذيرد و در عـوض طـالق دهـد يـا آن              ي  تواند پيشنهاد زن را قبول كند و فديه        مي

هر چند گفته شده در صـورت اظهـار كراهـت شـديد از     . پيشنهاد او را نپذيرد و طالق ندهد 
 پيـشنهاد زن را     ،مستحب مؤكد اسـت كـه مـرد       ،  سوي زن و احتمال ارتكاب گناه از سوي او        

   2.و را طالق دهدبپذيرد و ا
در صـورتي   «: انـد   و گفته اند    برخي ديگر از فقها قائل به وجوب چنين طالقي بر مرد شده           

خواهد از او جدا شود بر مرد واجب          مي كه مرد دريابد كه زن تمايلي به زندگي با او ندارد و           
دي منه لم   ه حتي تفت  أمن اَضَرَّ بامر  « در حديث نيز آمده است كه        3.»است كه زن را طالق دهد     

  4.»يرْض اهللا بعقوبه دون النار ألن اهللا يغضب كما يغضب لليتيم
 رسد مبناي ديدگاهي كه طالق خلع را در صورت كراهت شديد بر مرد واجـب                مي نظر  به

خطـر وقـوع ضـرري بزرگتـر يعنـي          ،   در چنين شـرايطي    ن كه عدم طالق ز    آن است داند   مي
 لـذا   .سـازد   مـي  يثيت و آبروي شوهر را ممكـن       و از بين رفتن ح     نارتكاب خيانت از سوي ز    

براي جلوگيري از وقوع چنين ضرري بر مرد واجـب اسـت كـه در چنـين شـرايطي همـسر                     
تواند در مقابل طالق و ضرري كه از ايـن جهـت بـه او                 مي  البته او نيز   .خويش را طالق دهد   

  .شود مالي از زوجه بگيرد  ميوارد
                                                      

  .143ص ، حسين مهرپور. 1

  .3ص ، 33ج ، )صاحب جواهر (شيخ محمد حسن نجفي .2

  .529ص ، شيخ طوسي. 3

  .380ص ، 15ج ، )] بي تا [، چاپ سوم، آل البيت احياء التراث: بيروت(، نوري طبرسي ـ مستدرك الوسايل. 4
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بـه خـاطر    . بت به شوهر امري ضروري اسـت      گفتيم در طالق خلع وجود كراهت زن نس       
اي نكته. دهد مرد او را طالق مي     ،دهد و در مقابل   اي به مرد مي   اين كراهت است كه زن فديه     

كه در نظرات برخي از فقها جالب توجه است و گوياي اهميت آنان به حقوق زنان و سـعي                   
 زن را مجبور بـه دادن       ، كه اگر مرد در طالق خلع      اين است  ،در عدم تضييع حقوق آنان است     

چنين طالقي صحيح است و زن نبايد فديه را به او           . فديه كند مرتكب فعل حرامي شده است      
  .  طالق واقع شده رجعي خواهد بوداين صورت در ]شود  نميمرد مالك فديه[تسليم كند 

 اخالق ناپسندي دارد طالق خلـع       حالي كه زن را طالق خلع دهد در       ،   اگر مرد  طور  همين
 طـالق   ،حال در مقابل عـوض     و اگر زن را در اين     ،  شود  نمي ح نيست و مرد مالك فديه     صحي
  1.شود و طالق واقع شده طالق رجعي خواهد بود  نميمالك عوض، دهد

. باشـد   مي طالق مبارات ،   از حق طالق   استفاده  سوء قانوني ديگر براي جلوگيري از       حل  راه
يعني طالقي به عوض است با ايـن        .  است اين طالق از نظر ساختمان حقوقي با خلع يكسان        

كراهت تنها از جانب زن نيست بلكه طرفينـي اسـت يعنـي زن              ،  تفاوت كه در اين نوع طالق     
. دهد تا مرد رضايت بـه طـالق دهـد         اي مي ليكن زن فديه  . اند  وشوهر از يكديگر منزجر شده    

طالن طالق نيست بلكه     فزوني اين عوض ب    ي  نتيجه. اين فديه زائد بر ميزان مهريه نبايد باشد       
 قانون مدني هم به اين نوع طالق اشاره نمـوده           1147 ي  ماده .شود  نمي مرد مالك زائد بر مهر    

  . است
  :  نمودميقستوان به دو عمل حقوقي ت  ميطالق خلع و مبارات را

  . ايقاعي كه سبب جدايي زن و مرد است  ـ1
 حق رجوع شوهر را از      ،برابرشود و در      مي قراردادي كه سبب تمليك فديه به شوهر        ـ2

   2.برد  ميبين
گيـرد و مفهـوم معاوضـه از      نميبر اين اساس فديه در اين نوع طالق در برابر طالق قرار        

. شـود   مي  بلكه طالق ايقاعي است كه مشروط به دادن چنين فديه واقع           ،شود  نمي آن برداشت 

                                                      
 .104ص ) ]تا بي[، ]نا بي [،]جا بي[(، الشرايع، به اهتمام سهراب امينيان، محمد سنگلجي. 1
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ـ   ،  رجوع كرد ) فديه (اگر زن به آنچه كه به شوهر داده        رود چـون طـالق از        نمـي  ينطالق از ب
كند كه بتواند در ايام       مي سوي مرد صحيحاً واقع شده است ولي اين حق را بر اين مرد ايجاد             

  . عده رجوع كند
بعضي از فقهاي اماميه طالق بالعوض را هر چند كه زوجه كراهت نداشـته باشـد معتبـر                  

ته باشـد زيـرا خلـع و مبـارات          تواند عنوان خلع يا مبارات داش       نمي طالقگونه     اين .اند  دانسته
 اما در ايـن طـالق وجـود كراهـت از سـوي زوجـه                .مبتني بر كراهت زوجه يا زوجين است      

برخي آن را در    . در توجيه ماهيت اين طالق بين فقها اتفاق نظر وجود ندارد          . ضرورتي ندارد 
 كه يكي از عوضين طالق و عوض ديگر فديـه اسـت و عمـوم              اند    قالب عقد معاوضه دانسته   

 ديگـر آن را   اي    عـده انـد     برخي به اين طالق عنوان صلح داده      . شود  مي اونوا بالعقود شامل آن   
  . اند ه عوض دانستهبه

فـان خفـتم اال      «ي  شريفه ي  آيه كه با توجه به      آن است كه بايد به آن توجه داشت       اي    نكته
ز جانب زن و اخبـار       راجع به بذل فديه ا     1»...يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به        

تواند چيزي از زن در مقابل طالق بگيـرد مگـر           شوهر نمي ،  زيادي كه در اين زمينه وارد شده      
بنابراين طالق بالعوض در صورتي كه منطبق با خلع و مبارات نباشد            . در صورت كراهت زن   

شود كه بر حـسب مـورد رجعـي يـا بـائن اسـت و              مي فقط به صورت يك طالق ساده واقع      
  . الك فديه نخواهد شدشوهر م

زيـرا قـانون مـدني از طـالق         . در حقوق فعلي ايران هم اين نظر بيشتر قابل قبـول اسـت            
بالعوض جدا از خلع و مبارات سخن نگفته و اقـسامي بـراي طـالق ذكـر كـرده كـه طـالق                       

  2. آنها نيستي بالعوض از جمله

                                                      
  .229آيه ، بقره، قرآن. 1

  دانـشكده حقـوق و    ،  نامه كارشناسي ارشد حقـوق خـصوصي       پايان،  »سوء استفاده از حق طالق    «،  ناهيد محمدي عراقي  . 2
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  طالق قضايي : ب

طالق قـضايي يـا طـالق بـه     ، هر از طالق  شو استفاده  سوء ديگر براي جلوگيري از      حل  راه
 مرد مدخليتي ندارد و براي جلب رضـايت او بـه            ي  ارادهدر اين طالق    . باشدحكم دادگاه مي  

بـه  . نمايد خود مستقيماً از دادگاه تقاضاي طالق مي       ،شود بلكه زن  مالي به او داده نمي    ،  طالق
انـد در كنـار ذكـر       درصدد بوده فقها همواره   ،  جهت اختيار مرد در امر طالق در حقوق اسالم        

يي حقوقي و شرعي براي جلوگيري      ها  راه،  ها و فوائد احكام اولي در خصوص طالق        حكمت
انـد تـا    يي بـوده  هـا   راه در جستجوي    طور  همين.  زنان از سوي مردان بيابند     ي  ظالمانهاز طالق   
 عين حال مـرد از      گيرد و در  زن در موقعيتي نامطلوب قرار مي     ،  عمل مرد  ي  واسطه   به آنگاه كه 

زن بتوانـد از رنـج زنـدگي نـامطلوب و آثـار ناشـي از آن                 ،  كندطالق دادن زن خودداري مي    
  1.رهايي يابد

رواياتي كه در خصوص درخواست جدايي از سوي زن و الزام شوهر بـه واقـع سـاختن                  
ر و  اول در مورد غائب و مفقود شـدن شـوه         . گيرند  مي دو مورد را در بر    ،  اند  طالق وارد شده  

اما در قـانون مـدني مـواردي كـه درخواسـت            . باشد  مي ديگر در مورد ترك نفقه توسط زوج      
طالق از زوجه تجويز شده است شامل سه مـورد اسـت و عـالوه بـر دو مـورد بـاال شـامل                        

البته وجود حرج در هـر حكمـي        . گردد  مي درخواست طالق زوجه به علت عسر و حرج نيز        
 طـور   بـه  اما اين امر در منـابع فقهـي          .گردد  مي  آن حكم  به موجب روايات متعدد موجب رفع     

يكي از موارد تجويز درخواست طـالق از سـوي زوجـه مـورد اشـاره قـرار                  عنوان     به خاص
  . نگرفته است

در صـورتي كـه دوام      «: دارد قانون مدني در خصوص اين مـورد مقـرر مـي           1130 ي  ماده
اكم شـرع مراجعـه و تقاضـاي        تواند به حـ   وي مي ،  زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد      

تواند زوج را اجبار    دادگاه مي ،  كور در محكمه ثابت شود    ذو حرج م    چنانچه عسر  .طالق كند 
  به طالق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشـد زوجـه بـه اذن حـاكم شـرع طـالق داده                       

  .»شودمي
                                                      

 .212ص ، سيد صمد موسوي خوشدل. 1
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 فـوق نبايـد چنـين    ي در مـاده  » ...تواند زوج را اجبار به طـالق نمايـد          مي دادگاه«از تعبير   
تواند به ميـل خـود مبـادرت بـه اجبـار        ميبرداشت كرد كه حاكم در اين مورد مخير است و     

بلكه هر گـاه عـسر و حـرج زوجـه در اثـر              .  خودداري كند  كار  اينزوج به طالق نمايد يا از       
استمرار زوجيت بر دادگاه محرز شود و زن نيز خواهان طالق باشد حاكم بايد لزومـاً شـوهر                  

اختيـار  . زوجه را طالق دهـد    ،  خود،  را اجبار به طالق نمايد و در صورت ميسر نشدن اجبار          
الحـاكم ولـي     «ي  قاعدهحاكم در طالق دادن زوجه در اثر امتناع شوهر از طالق دادن از باب               

تواند مـستقيماً از جانـب خـود          مي چون شوهر ممتنع از طالق است حاكم      . باشد  مي »الممتنع
  . هدزوجه را طالق د

 مصاديق عسر و حرج مرزبندي مـشخص نداشـتند و           14/8/70 اصالحي   1130 ي  مادهدر  
گوناگون قضات در اين زمينه گرديد و       هاي    و استنباط ها    دادگاهاي    موجب برخوردهاي سليقه  

در نهايت منجر به صدور آراء متشتت در خصوص احراز عسر و حرج و به تبـع آن صـدور                    
طـرح  «از نمايندگان مجلس طرحي با عنوان       اي    اعث گرديد عده  اين امر ب  . حكم طالق گرديد  

به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد كردند كـه        »  قانون مدني  1130 ي  مادهالحاق يك تبصره به     
صورت تمثيلي ذكر شده بود كه از جملـه         ه   مورد از مصاديق عسر و حرج ب       7 ،در اين تبصره  

 ماه و اعتياد به يكي از انواع مواد مخـدر           6 توان به ترك خانواده توسط زوج به مدت         مي آنها
بر ايـن تبـصره پيـشنهاداتي جهـت اصـالح آن پيـشنهاد شـد و پـس از اعمـال                      . اشاره نمود 

 به تصويب مجلس شوراي اسالمي      18/2/79اصالحات جزئيات طرح به شرح زير در تاريخ         
  : رسيد
 14/8/1370ي مصوب    قانون مدن  1130 ي  مادهيك تبصره به شرح ذيل به       :  واحده ي  ماده«

  : الحاق گرديد
 ي  ادامهوجود آمدن وضعيتي كه     ه  عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از ب         : تبصره

زندگي را براي زوجه با مشقت همـراه سـاخته و محـق آن مـشكل باشـد و مـوارد ذيـل در                        
  .  توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب گردد،صورت احراز

  .  حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه،سر توسط زوجترك عمدي هم  ـ1
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  اعتياد مضرب يكي از انواع مواد مخدر   ـ2
  استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان او به تأديه نفقه   ـ3
 ديگري كه دوام زناشويي     ي  ابتالء زوج به امراض مسري صعب العالج يا هر عارضه           ـ4

  . و سالمت زوجه را به خطر اندازد
  . يم بودن زوج به نحوي كه مانع اوالددار شدن زوجه شودعق  ـ5
، اخالقـي ،  رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفاً با توجه به اوضاع اجتماعي             سوء  ـ6

  . روحي و از نظر زماني و مكاني براي زوجه قابل تحمل نباشد
  . اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت  ـ7
كه منافي با مصالح    اي    تور دادگاه در مورد منع اشغال به كار يا حرفه         عدم رعايت دس    ـ8

  . خانوادگي يا حيثيت زوجه باشد
 در اثـر ارتكـاب جرائمـي كـه مغـاير بـا حيثيـت                ،محكوميت قطعي زوج به حـبس       ـ9

  .»خانوادگي و شئون زوجه باشد
 او به پرداخـت     امتناع شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه مبني بر الزام             

 قـانون   1129 ي  ماده موجب  بهباشد كه     مي ناتواني شوهر از دادن نفقه از ديگر مواردي        يا   نفقه
در صورت استنكاف شـوهر     «: دارد  مي اين ماده مقرر  . دهد  مي مدني به زن حق تقاضاي طالق     
 بـراي   توانـد   مـي  زن،   حكم محكمه و الزام او به دادن نفقـه         ياز دادن نفقه و عدم امكان اجرا      

همچنـين اسـت در     . نمايـد   مـي   شوهر را اجبار به طـالق      ،طالق به حاكم رجوع كند و حاكم      
  .»صورت عجز شوهر از دادن نفقه

] مـرد بايـد  [«: در اين خـصوص وجـود دارد كـه فرمودنـد     )ع(روايتي از امام جعفر صادق    
 امـام   طـور   همين 1.ازيدبيند زن را به مقدار كفايت به او بدهد و اال بين اين دو جدايي                ي  نفقه
شخصي كه زني داشته باشد اما لباس و طعام او را مهيا نكرده باشـد حـق                 «فرمايند   مي )ع(باقر
  .»ازدبيندباشد كه بين آنها جدايي   ميامام

                                                      
  .223ص ، 1باب ، ابواب النفقات، 15ج ، يعهوسائل الش، حر عاملي. 1
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باشد  مي) امام ( حاكم ي   حق طالق و جدايي بر عهده      كه  ايندر اين روايات به صراحت از       
  . سخن گفته شده است
ناتواني سابق بر عقـد     : رداخت نفقه نيز به دو صورت قابل تصور است        ناتواني شوهر از پ   

 قانون مـدني آمـده راجـع بـه          1129 ي  مادهرسد آنچه در     مي نظر  به 1و ناتواني ال حق بر عقد     
اي كه پس از وقوع نكاح ايجـاد        عجر الحق بر عقد نكاح است يعني ناتواني از پرداخت نفقه          

ف استنكاف از دادن نفقه ذكر شده اسـت كـه مربـوط بـه     زيرا اين ناتواني در ردي    . شده است 
بـر ايـن    . باشد و عجر يا قدرت قبل از عقد هيچ تأثيري در صحت آن نـدارد              بعد از نكاح مي   

اساس در صورتي كه مرد هنگام ازدواج قادر به پرداخت نفقه بوده اما بعدها به علتي نـاتوان                  
تواند در صورتي كه اجبـار مـرد بـه          مي زن   ،1129 ي  ماده موجب  به از پرداخت گرديده است   
  . نمايدتقاضاي طالق كند و حاكم شوهر را اجبار به طالق مي، پرداخت نفقه مؤثر نباشد

 مفقـود شـدن زوج    ،  باشـد   مـي   سومين موردي كه مجوز درخواست طـالق از سـوي زن          
سبه مديري  داند كه از غيبت او مدت بالن        مي  غايب مفقود االثر را كسي     1011،ي  ماده. باشد مي

طبـق  ،  هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب باشـد        . خبري نباشد وجه     هيچ گذشته و از او به    
  . تواند تقاضاي طالق كند  مي مقرر كرده زن او1029 ي مادهآنچه قانون مدني در 

شود آن است كه آيا حاكم بايد در ايـن مـورد زن را طـالق                  مي سؤالي كه در اينجا مطرح    
بسياري از فقهـاء در ايـن       ؟  باشد  نمي  وفات نگه دارد و نيازي به طالق       ي  هدهد يا زن بايد عد    

 وفات  ي  عده طالق است نه     ي  عده زن هم    ي  عدهحاكم بايد طالق بدهد و      : اند  خصوص گفته 
و مستند آن رواياتي است كه در بعضي تصريح به طالق شده و در بعضي ديگر در صـورت                   

   2.ه وي داده شده استحق رجوع ب،  شوهر در زمان عدهي مراجعه
رسـد    مـي  نظـر   بـه  امـا    ، تصريح به طالق نموده است     1030 و   1029قانون مدني در مواد     

 در اينجا واقـع   كه  توان گفت طالقي     مي.  وفات سنجيده است   ي  عده زن را طبق احكام      ي  عده
 وفات است امـا در ديگـر خـصوصيات بايـد ماننـد              ي  عدهشود تنها از جهت مدت مانند        مي

                                                      
  .223ص ، حقوق خانواده، محمد جعفر جعفري لنگرودي. 1
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 ي  عـده : فرماينـد   مـي  نيـز در ايـن خـصوص       )هر(امـام خمينـي   . جعي با آن عمل شود    طالق ر 
  1.» وفات باشدي عدهاگر چه به اندازه ،  طالق استي عدهشده بعد از طالق  واقع

البتـه  . مبتنـي بـر فقـه اماميـه اسـت         ،   غايـب  ي  مقررات قانون مدني در مورد طالق زوجه      
شود ولـي فقهـا از فحـص از حـال             نمي يدهتشريفات مذكور در قانون مدني دركتب فقهي د       

شـيوه خاصـي بـراي آن       ،  و قانون مدني هم با توجه به مقتضيات زمـان         اند    غايب سخن گفته  
 فحص و جـستجو در      ي  اين شيوه . مقرر داشته است كه با اصول و قواعد فقهي منافاتي ندارد          

 هرگاه يك سـال از       اين ماده  موجب  به.  قانون مدني مورد تصريح قرار گرفته است       23 ي  ماده
دادگـاه بـه درخواسـت    ،  نيايـد  دسـت   بـه تاريخ انتشار اولين اعالن بگذرد و خبري از غايـب           

  . كند  ميخواهان حكم به طالق صادر
   شرط توكيل طالق در ضمن عقد الزم: ج

 شوهر از حق طالق و عدم اعمال نابجـاي آن           ي  استفاده  سوءروش ديگر در جلوگيري از      
باشد كه عبارت از شـرط توكيـل طـالق در             مي  قراردادي در اين خصوص    يها  راهاستفاده از   

هر چند برخي از فقهاي اماميه قائل به عدم صـحت توكيـل زن در               . باشد  مي ضمن عقد الزم  
 مـشهور   2.انـد   و تنها در صورت غيبت مرد چنين حقي را براي زوجه پذيرفتـه            اند    طالق شده 

و معتقدند كه اگر مرد بـه شـروطي كـه در            اند    هقائل به جواز شرط توكيل در طالق شد       ،  فقها
. تواند با شرط وكالت در طالق خود را مطلقـه سـازد             مي طالق قرار داده شده عمل نكند زن      

روايـات نيـز ظهـوري در عـدم         . كنـد   مـي   جواز نيز جواز وكالت زن را اقتـضاء        ي  اطالق ادله 
ايـن شـرط از شـروط        )قدس سـره  ( در يك استفتاء از امام خميني     . صحت وكالت زن ندارد   

بدين وسيله زنان خودشان زمـام طـالق را بـه           «كه  اند    جايز به شمار آمده است و تعبير كرده       
ورت مطلـق وكيـل   ه صـ توانند ضمن عقد نكاح شرط كنند ببه اين معني كه مي   . دست گيرند 

در طالق باشند يعني هر موقع كه دلشان خواست طالق بگيرند يا به صورت مـشروط يعنـي                  
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زن وكيـل باشـد كـه خـود را طـالق            ،  شوهر بدرفتاري كرد يا مـثالً زن ديگـري گرفـت          اگر  
  1.»...دهد

توانـد    نمـي  از آنجا كه طالق منحصراً در انحصار شوهر است و زن جز در موارد خاصي              
تواند اقدام مؤثري در جهت جلوگيري        مي درج حق توكيل زن در طالق     ،  مطلقه سازد  خود را 

از آنجـا كـه     .  از طالق و امتناع از اعمال فشارهاي نابجا بر زنان باشد            مردان ي  استفاده  سوءاز  
را منحل نمايند الزم اسـت شـرط         توانند آن   مي وكالت عقدي جايز است و هر يك از طرفين        

توكيل در طالق ضمن عقد نكاح يا عقد الزم ديگري درج شود تا عقد وكالـت از ايـن عقـد                     
  . قابل عزل شود غيركسب لزوم نمايد و

  : وكالت زوجه در طالق به يكي از اشكال زير ممكن است واقع شود
در اين صورت هـر وقـت       :  مطلق و خالي از هر گونه قيد و شرط باشد          طور  بهـ وكالت   1

م قـرارداد   .  ق 10 ي  مـاده  موجـب   بـه اين وكالـت    . تواند خود را مطلقه سازد      مي زن اراده كند  
 زوجـه را  ،وكالت از شـوهر ه خص ثالث ب كه شوهر يا شآن استصحيح و نافذ است و مثل      

در اين وكالت اگر نوع طالق در وكالت ذكر گرديده باشد به همـان نـوع و                 . طالق داده باشد  
منصرف به طـالق سـاده اسـت و نبايـد از آن             ،  اگر نوع طالق معين نشده باشد اطالق طالق       

  . تجاوز شود
 قانوني با منع خاصي مواجـه       اعطاي وكالت عام يا مطلق به زن در طالق اگر چه از لحاظ            

، خالي از اشـكال نباشـد     ،  رسد كه به لحاظ حفظ اساس و بنيان خانواده         مي نظر  بهنيست ولي   
سازد كه هر وقت تصميم گرفت بتواند خود را مطلقه سـازد              مي زيرا چنين وكالتي زن را قادر     

بر خالف نظم    ،توان گفت شيوع چنين عملي     مي. و خانه و همسر و فرزندان خود را رها كند         
سـازد و     مي متزلزل،  عمومي بوده و خانواده را كه سلول اوليه اجتماع و موجب بقاء آن است             

كند   مي رعايت نظم عمومي ايجاب   ،  از آنجا كه رعايت نظم عمومي بر هر توافقي مقدم است          
 در عمـل نيـز اعطـاي      . كه طرفين نتوانند هر توافقي را بين خود معتبر و الزم االجـرا بداننـد              

  . باشد  نميوكالت مطلق و خالي از هر گونه قيد و شرط به زن در طالق خود چندان مرسوم
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ـ وكالت مشروط به تحقق امري در خارج است بدون آنكه اثبـات ايـن امـر در دادگـاه                    2
ماننـد  . باشـد   مي به تشخيص خود زن   ،  اعمال وكالت از طرف زن در چنين حالتي       . الزم باشد 

توانـد بـه زنـدگي        نمـي  دهد كه هرگاه تـشخيص دهـد كـه ديگـر          آنكه شوهر به زن وكالت      
حالت زن بدون آنكـه نيـاز بـه اثبـات        در اين . زناشويي با مرد ادامه دهد خود را مطلقه سازد        

در اين فرض چنانچـه زوج بتوانـد        . تواند خود را مطلقه سازد      مي شرط در دادگاه داشته باشد    
ق متوقف بر آن بوده در واقـع محقـق نبـوده و       كه اجراي طال   در دادگاه اثبات نمايد كه امري     

توانـد حكـم بـه        مـي  دادگـاه ،  اقدام به طالق خويش نموده    ،  زن خارج از حدود وكالت خود     
  . بطالن چنين طالقي صادر كند

 ـ وكالت زوجه در طالق مـشروط بـه تحقـق امـري در خـارج و اثبـات آن در دادگـاه                      3
تواند خـود     نمي در دادگاه احراز و اثبات نشود زن      باشد بنابراين تا زماني كه تحقق آن امر          مي

اوالً تحقق شرط و ثانياً اثبات      : در حقيقت اعمال وكالت متوقف بر دو امر است        . را مطلقه كند  
 طرفين عقـد ازدواج   «: دارد  مي  قانون مدني در اين خصوص بيان      1119 ي  ماده 1.آن در دادگاه  

زبور نباشد درضـمن عقـد ازدواج يـا عقـد           توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد م         مي
زن وكيل و وكيل در     .. . شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد       كه  اينالزم ديگر بنمايند مثل     

  ،توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي
 اين ماده هر امري كه مخـالف بـا مقتـضاي عقـد ازدواج           موجب  به .» خود را مطلقه سازد   

تواند در ضمن نكاح شرط شود و از جمله اين امور اشتراط حق وكالت زوجـه در                   مي نباشد
 پس از اثبات    اين صورت در  . باشد  مي طالق به شرط تحقق برخي امور و احراز آن در دادگاه          

  . گردد  ميحكم مبني بر طالق از طرف دادگاه صادر، تحقق شرط در محكمه
شوند و به زن حق       مي شروط ضمن عقد نكاح درج    وان  عن   به كنونيهاي    آنچه در عقد نامه   

دهد نيز مشروط به تحقـق يكـي از مـوارد دوازده گانـه                مي  طالق را  ي  اجازهتقاضاي صدور   
  : اين موارد عبارتند از. باشد  ميمذكور در اين عقدنامه و اثبات تحقق آن در محكمه
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نوان و عدم امكـان او بـه         ماه به هر ع    6استنكاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت            ـ1
 6 زن را بـه مـدت        ي  تأديه نفقه و همچنين در مواردي كه شوهر ساير حقوق واجبه          

  . ماه وفا نكند و اجبار او به ايفاء ممكن نباشد
قابـل   غير  زندگي را براي زوجه    ي  ادامهبه حدي كه    ،  معاشرت زوج   سوء رفتار يا  سوء  ـ2

  . تحمل سازد
بـه نحـوي كـه دوام زناشـويي بـراي زوجـه             ،  العـالج ابتالء زوج به امراض صـعب         ـ3

  .  باشدآميز مخاطره
  . جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد  ـ4
عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبـق نظـر دادگـاه                ـ5

  . صالح منافي با مصالح خانودگي و حيثيت زوجه باشد
به جزاي نقـدي    ،   سال حبس يا بيشتر    5حكم قطعي به مجازات     محكوميت شوهر به      ـ6

 سال يا بيشتر منتهي شود و حكم مجـازات در           5كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به         
  . حال اجرا باشد

ابتالء زوج به هرگونه اعتياد مـضري كـه بـه تـشخيص دادگـاه بـه اسـاس زنـدگي                       ـ7
  . جه دشوار باشد زندگي براي زوي ادامهخانوادگي خلل وارد آورد و 

 زندگي خانواده را بدون عذر موجه ترك كند يا شش ماه بدون عذر موجـه از                 ،زوج  ـ8
  . نظر دادگاه غيبت نمايد

 هر گونه مجازات اعم از حد و        يمحكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرا          ـ9
   .تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد

زوجه از شوهر خود بـه جهـت عقـيم          ،   سال حبس  5در صورتي كه پس از گذشت         ـ10
  . صاحب فرزند نشود، عوارض جسماني ديگر زوج يا بودن

 زوجـه بـه     ي   مـاه پـس از مراجعـه       6در صورتي كه زوج مفقود االثر شود و ظـرف             ـ11
  . دادگاه پيدا نشود



 214

 به تشخيص دادگاه نسبت بـه       زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا          ـ12
  . همسران خود اجراي عدالت ننمايد

تواند با مراجعه به دادگاه و اثبـات        زوجه مي ،  در صورت تخلف از هر يك از اين شروط        
تواند هر زمان در ضمن عقـد         مي زوج،  عالوه بر اين مورد   . خود را مطلقه نمايد   ،  تحقق شرط 

  .  خود را مطلقه نمايد،مري در خارجالزمي به زوجه وكالت دهد كه در صورت تحقق ا

   حق طالق ي ظالمانهي جلوگيري از اعمال ها روش: گفتار دوم

  از حق كننده  استفاده سوءنظر  سلب اثر مورد: الف

 سـلب اثـري كـه مـد نظـر و مطلـوب              ، كه قبالً به فراخـور بحـث اشـاره شـد           طور  همان
هـر  . شـود   مي نت اجراي طبيعي گفته   ازحق قرار گرفته است اصطالحاً ضما     كننده    استفاده  سوء

برد كـه     مي را به شكلي به كار    ن  ءاستفاده نمايد يا آ   وكس كه به نوعي ازحقوق قانوني خود س       
گـردد بايـد بـه        مـي  باعث تجاوز به حقوق فردي و جمعي سايرين شده يا باعث ضرر ايشان            

 كـردن عمـل   ممكن است از طريق مسدود اين دفع ضرر و تجاوز. نحوي با او برخورد گردد  
و محو آثار آن صورت گيرد و جايي كه آثار آن به كلي قابل محو نباشد حكـم بـه پرداخـت                      

از طريـق      معمـوالً    اين ضمانت اجرا در امور حقـوقي      . خسارت و مجازات فرد خاصي گردد     
 است كه غرض    پذير  امكانگذار  عدم نفوذ يا به دستور مستقيم قانون      ،  انفساخ،  حق فسخ ،  ابطال

بـه نظـر   . ازحق بـوده اسـت  كننده  استفاده سوءاثر نمودن مطلوب و منظور   بي ر يك از وضع ه  
. باشـد   مي945و 944ان از مصاديق اين ضمانت اجرا در قانون مدني مواد       دان  حقوقاز  اي    عده

بـدين  .  سايراحكام دانـسته   ي   از حق را حاكم بر ادله      استفاده  سوءگذار در اين مواد دليل       قانون
 طالق حق شوهراست ولي از آنجا كه طالق در مرض مـوت حكايـت از                صورت كه اگر چه   

 از چنين طالقي از نقطه نظـر ارث رفـع اثـر             944 ي  مادهد اضرار بر زوجه دارد به استناد        صق
رغـم   ي نيز از عقد نكاح در مرض مـوت علـ      945 ي   ماده در. برد  مي شده و زن از شوهر ارث     

ه در مرض موت به عقد نكـاح مـردي درآمـده و             رفع اثر شده و زني را ك      ،  اصل آزادي اراده  
  . ارث محروم نموده است مرد قبل از نزديكي با آن بميرد از
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و بـا   انـد     با توجه به اين مواد و ساير موادي كه به چنين ضمانت اجراهايي تصريح نموده              
و  و به استناد فتاوي معتبـر        گذار  قانونعنايت به وحدت مالك مواد قانون مدني و نظر نهايي           

 از حق طالق    استفاده  سوءرسد درخصوص     مي نظر  بهمنابع معتبر اسالمي و نيز اصول حقوقي        
بر اين اسـاس در صـورتي كـه اثبـات شـود             . ي را اعمال نمود   ينيز بتوان چنين ضمانت اجرا    

با قصد اضرار به زوجه صورت پذيرفته در صـورت جمـع بـودن تمـام                 يا   طالق بدون سبب  
حداقل از برخـي از      يا   دانست اعتبار  بي توان طالق واقع شده را     ي م استفاده از حق  وءاركان س 

   1.آثارآن كاست و بدين وسيله ازگسستن كانون خانواده جلوگيري كرد
مرد را مانند گذشته ملـزم بـه پرداخـت پـولي            ،  توان پس از وقوع طالق      مي  مثال عنوان  به

ـ       . شبيه نفقه به زوجه نمود     ين ضـمانت اجراهـايي بايـد بـا         البته بايد توجه نمود كه اعمال چن
احتياط كامل صورت گيرد و نبايد به نحوي باشد كه با اجراي قوانين مربوط به نظم عمـومي                  

  . منافات پيدا كند
   از حق طالقاستفاده سوءجبران خسارات ناشي از : ب

 از حق ازموجبـات مـسئوليت مـدني اسـت           استفاده  سوءدر كشورهاي اروپايي از آنجا كه       
پرداخـت   معمـوالً    گردد كـه    مي ي آن نيز بر اساس قواعد مسئوليت مدني تعيين        ضمانت اجرا 

  2.باشد  ميبار زيانغرامت و متوقف كردن اعمال 
اروپـايي  هـاي     مسلم باشدو وقوع ضرر اثبات شـود دادگـاه        ،   از حق  استفاده  سوءلذا وقتي   

باشـد    مـي  بـه صـورت نقـد     معموالً  ،اين جبران خسارت  . دهند  مي حكم به پرداخت خسارت   
در ايـن كـشورها ضـمانت       . نقدي هم وجود دارد    غير هرچند در مواردي هم جبران خسارت     

به ويژه فقـه      اما در حقوق اسالم    . از حق تنها جبران خسارت وارده است       استفاده  سوءاجراي  
توانـد جـايز      مـي  شود كـه ازجملـه      مي اماميه ضمانت اجراي آن به تناسب هر مورد مشخص        

در . ري حق فسخ يا حق مراجعه به دادگاه بـراي انحـالل عقـد باشـد               شدن عقد الزم و برقرا    
كنـد و     مي بجا اعمال  نا حق خود را به صورت    ،  از حق كننده    استفاده  سوءعين آنكه از آنجا كه      
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كند لذا امكان طـرح مـسئوليت مـدني و الـزام بـه                مي در اين مسير به ديگران خساراتي وارد      
برخـي از   ي    كه به عقيده    وجود دارد خصوصاً آن    جبران خسارت طبق قواعد مسئوليت مدني     

تحـت عنـاوين    ،  فقهاي اماميه از جمله شيخ انصاري و پيروان ايـشان در مـواردي كـه ضـرر                
 الضرر جبران خسارت    ي  قاعدهراهي وجود دارد تا به استناد       ،  گيرد  نمي اتالف و تسبيب قرار   

 خسارتي به طرف مقابـل وارد       ،ق از حق طال   استفاده  سوء بر اين اساس چنانچه در اثر        1.گردد
جبـران ايـن خـسارت      .  جبران خسارت وجود داشـته باشـد       ي  مطالبه بايد امكان     گردد اصوالً 

باشد بلكه به تناسب خسارتي كه وارد شده است جبـران آن              نمي الزاماً از طريق پرداخت پول    
خـسارت از   قانون مدني مقرر شـده نـوعي جبـران         944 ي  مادهآنچه در   . متفاوت خواهد بود  

 از طـرق ديگـر جبـران خـسارت         باشد  مي از حق كننده    استفاده  سوءطريق سلب اثر مورد نظر      
  . اعتبار داشتن طالق واقع شده اشاره نمود  بيتوان به مي

پـس از   ،   قانون اصالح مقررات مربوط بـه طـالق        ي  واحده ي  مادهدر كشور ما به موجب      
 دادگاه مرد را ملزم به ايفـاي يـك          ،باشدوقوع طالق چنانچه درخواست طالق از سوي زوج         

آيا ايفاي اين تعهـدات مـالي بـه معنـاي جبـران             . نمايد  مي در قبال زوجه   دسته تعهدات مالي  
،  جبران خسارت وارده ناشي از طالق      ي  مطالبهخسارتي است كه از طالق به زن وارد شده يا           

  . با چنين تعهداتي متفاوت است
 قـانون اصـالح مقـررات مربـوط بـه طـالق مـصوب          ي واحـده  ي  مـاده  6ي  مطابق تبصره 

مبني ،  پس ازطالق درصورت درخواست زوجه     (: مجمع تشخيص مصلحت نظام    28/8/1371
دادگـاه بـدواً از طريـق       ،   وي نبوده اسـت    ي  عهده به  الزحمه كارهايي كه شرعاً     حق ي  مطالبهبر  

،  امكـان تـصالح    نمايـد و در صـوت عـدم        زوجه اقدام مـي    ي   خواسته تأمينتصالح نسبت به    
طبـق آن   ،  شرطي شـده باشـد    ،  چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج الزم در خصوص امور مالي          

هر گاه طالق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي           ،  صورت در غير اين  . شودعمل مي 
دادگـاه بـه    ،  اخالق و رفتـار وي نباشـد      وءوظايف همسري يا س    طالق ناشي از تخلف زن از     

  :  خواهد كردترتيب زير عمل
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به دستور زوج و بـا عـدم        ،   وي نبوده  ي  چنانچه زوجه كارهايي راكه شرعاً به عهده      ) الف
 المثـل  اجـرت  دادگاه ،قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه اين وضع ثابت و محرز گردد      

 انجام گرفته را با جلب نظر كارشناس يا به كمك عوامل ديگر محاسبه و زوج                 كه كارهايي را 
  . نمايد  ميرا به پرداخت آن ملزم

با توجه به سـنوات زنـدگي مـشترك و نـوع كارهـايي را كـه                 ،  در غير مورد بند الف    ) ب
دادگاه مبلغـي را از بـاب بخـشش بـراي           ،   شوهر انجام داده وسع مالي زوج      ي  زوجه در خانه  

  .نمايد  ميزوجه تعيين
 ي  يي كه شـرعاً بـر عهـده        كارها ي  الزحمه  حقبه موجب اين تبصره در صورتي كه زوجه         

درصـورتي كـه    . كنـد   مـي   بـين طـرفين    ي  مطالبه كند ابتدا دادگاه سعي در مصالحه      ،  وي نبوده 
بايد به شروط ضمن عقدي كه به موجب عقد نكاح يا عقد خـارج الزم               . مصالحه واقع نشود  

نكـاح هـم از     هـاي     از جمله شروط ضمن عقد كه در قبالـه        . بين طرفين مقرر شده عمل شود     
هـر گـاه    ... «  كـه  آن است .  و با تصويب در شوراي عالي قضايي درج شده است          1362ل  سا

تقاضاي طالق ناشي از تخلـف      ،  طالق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه         
رفتار وي نبوده زوج مكلف است تـا نـصف دارايـي موجـود              وءزن از وظايف همسري يا س     

 آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بال عوض بـه             دست بهخود را كه در ايام زناشويي با او         
  .»زوجه منتقل نمايد

 نكاح آمده باشـد و شـوهر        ي  در قباله ) تنصيف دارايي  (در صورتي كه شرط مالي مذكور     
رسـد    نمي  واحده ي   ماده 6 ي  تبصرهنوبت به اجراي بند الف و ب         را امضا كرده باشد    ذيل آن 

  . باشد  نميالبه و نحله قابل مطالمثل اجرتلذا 
شـرط ضـمن    ،  اما در صورتي كه بين طرفين صلح واقع نشود و در خصوص امـور مـالي               

البتـه اجـراي ايـن    . شود  ميعقدي بين طرفين مقرر نشده باشد طبق بند الف اين تبصره عمل  
خوست زوجـه نباشـدو دوم      ااول آنكه طالق به در    : بند مشروط به وجود دو شرط شده است       

  . اخالق و رفتار وي نباشد  سوء ناشي از تخلف زن از وظايف همسر ياآنكه تقاضاي طالق
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 كارهـايي را كـه در زمـان    المثل اجرتتواند پس از طالق   ميطبق بند الف اين تبصره زن 
تـصويب  . زناشوئي به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است از وي مطالبه نمايـد                 

ك شدن قانون حمايت خانواده گامي مؤثر در جهـت          گرچه پس از مترو   ،  اين بند و بند بعدي    
پناهگاه خـانوادگي خـود     ،  جبران خسارت مادي و معنوي زناني است كه پس از وقوع طالق           

  : اما ايراداتي هم بر آن وارد استاند  را از دست داده
 كار رفتـه كـه    ه   طوالني با قيود و شرايط بسيار براي بيان مفهومي ب          ي  اول آنكه يك جمله   

  : ان آن را در يك سطر خالصه نمودتو مي
 دسـتور شـوهر و بـدون قـصد تبـرع در           ه  واجبي را كه ب    غير تواند اجرت كارهاي    مي زن«

 ي  نتيجـه چـه   ،  بجـا  نا  از ايـن تفـصيل     .»دوران زوجيت انجام داده پس از طالق مطالبه نمايـد         
رح شده و   آيا جز اين است كه آنچه در اين تبصره براي زوجه مط           ؟  حقوقي به بار آمده است    

 قانون مدني با عبارتي موجز و بليـغ و          336 ي   ماده دريافت آن متضمن قيود بسياري است در      
 ي  مـاده بدون وجود چنين قيودي در بحث قواعد عمومي استيفاء آورده شده است به موجب               

 و بر طبق قواعد عمومي استيفاء هركس كه كاري با ارزش براي ديگري و به دسـتور او                   336
آيـا آنچـه در بنـد الـف          1.او مطالبـه نمايـد     خود را از   حق دارد بدل منافع كار    ،  هدد  مي انجام

 مقرر گرديـده از حقـوق زن بـه عمـل            336 ي  ماده آمده حمايتي مازاد بر آنچه در        6ي  تبصره
 چنين حمايتي را منوط به قيـود و شـرايط بـسياري از جملـه درخواسـت                  ،آورده يا برعكس  

غيرواجـب و   ــ     زوجـه  ي  مطالبه،  رفتار او   سوء هي زن و عدم   گنا  بي اثبات،  شوهر براي طالق  
  ؟ خره وقوع طالق نموده استغيرتبرعي بودن عمل و باأل

 يـا   المثـل   اجرت ي  مطالبهتواند    مي كاري كه زن نسبت به آن     ،   قيود مذكور  هثانياً با توجه ب   
بر اين  . نبوده است  او او    ي   كارهايي باشد كه شرعاً بر عهده      ي   بنمايد بايد در زمره    الزحمه  حق

 مطلوب خانواده و حسن معاشـرت       ي   همراهي در اداره   ،اساس كارهايي نظير تربيت فرزندان    
اي   الزحمه  حقالجرم  . باشد  مي گرددو جز كارهاي واجب او      مي چون از وظايف زن محسوب    
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بـر    مذكور براي امر واجـب كـه شـرعاً         ي  مادهنيز به آن تعلق نخواهد گرفت زيرا به موجب          
  .  اجرت نمودي مطالبهتوان   نمي زوجه بودهي عهده

ثابت نمودن دستور مرد و قصد عدم تبرع زن امري مـشكل و حتـي               ،  گذشته از اين مورد   
جـز مهربـاني و   اي  اين است كه خدمت همسر يا مادر انگيزه        ها،  رسم خانواده . باشد  مي محال

 امري ناروا تلقـي   ،  ن تكاليف  اجراي اي  ي  درباره» الزحمه  حق«فداكاري ندارد و سخن گفتن از       
همسر يا مادر سعي در انجـام هـر كـاري جهـت برقـراري آرامـش در                  عنوان     به زن. گردد مي

و ظاهر اين است كه زحمات و خدمات خود را به رايگان و به قصد تبـرع                  نمايد  مي خانواده
حكومت نيز  » عدم تبرع «دهد چنين ظهوري بر اصل عملي         مي در اختيار اعضاي خانواده قرار    

بر خالف ظاهر است و نياز به اثبات دارد اثبات قصد           ،  لذا ادعاي عدم وجود قصد تبرع     . دارد
 المثـل   اجـرت  ي  مطالبـه عدم تبرع و دشواري اثبات آن مسيري دشوار و گاه محال را جهـت               

  . دهد  ميپيش روي زن قرار
مالي كـه  اگر واجبات شرعي و خدماتي كه برحسب ظاهر تبرعي است و اع          ،  بدين ترتيب 

 خارج گـردد تنهـا      6 ي   تبصره  الف دستور مستقيم شوهر انجام نگرفته است از مشمول بند         هب
  . گردد  ميماند كه مشمول اين تبصره  ميخدمات استثنايي و نادري باقي

 هر چنـد در پـي آن بـوده كـه از حقـوق زن پـس از طـالق                     الذكر  فوق قانون   6 ي  تبصره
موانـع مهمـي در راه      ،   تقييدات و شروط متعدد    بيني  پيشا  حمايت به عمل آورد اما در واقع ب       

توانـست آن را طبـق قواعـد عمـومي        مـي  حقي كـه زن   . وجود آورده است  ه  استيفاء حق او ب   
  . با قيود كمتري مطالبه كند) م.  ق336 ي ماده (استيفاء

ه  قانوني مدني ب   336 ي  ماده قانون الحاق يك تبصره به       موجب  به 1386در سال   اي    تبصره
 وي نبوده   ي   به عهده   چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً     « آن   موجب  بهاين ماده اضافه شد كه      

 باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده اسـت و               المثل  اجرتو عرفاً براي آن كار      
 كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخـت          المثل  اجرتدادگاه  ،  براي دادگاه نيز ثابت شود    

 قـانون   ي   واحـده  ي  مـاده  65 ي   تفاوتي كه اين تبصره با بند الـف تبـصره          .»نمايد  مي آن حكم 
 المثـل   اجـرت  ي  مطالبـه اصالح مقررات مربوط به طالق دارد در آن است كه در اين تبـصره               
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توانـد حتـي در       مي منوط به درخواست طالق از سوي زوج يا نشوز زوجه نشده است و زن             
در . كنـد   مـي   درخواسـت طـالق    1130 و   1129،  1029د مـواد    صورتي كه خودش بـه اسـتنا      

  كارهايي كه انجام داده مطالبه نمايد حتـي        المثل  اجرتصورت وجود شرايط مقرر در تبصره       
كـه   تواند در حين زندگي مشترك و بـدون آن          مي ني ز   توان گفت با توجه به اطالق ماده       مي

 وي نبوده ولـي بـه دسـتور         ي   به عهده   كارهايي كه شرعĤً   المثل  اجرتطالقي واقع شده باشد     
  . زوج و بدون قصد تبرع انجام داده است از وي مطالبه كند

 بـه جـاي     6 ي  تبـصره هر چند در اين تبصره اغلب شرايط و قيودات مذكور در بند الف              
 به وقوع طالق برداشته شده است اما مقيد         المثل  اجرت ي  مطالبهباقي است و تنها منوط بودن       

 به درخواست طالق از سوي زوج و عدم نشوز زوجه گامي مؤثر             المثل  اجرت ي  مطالبهنشدن  
  . گردد كه در جا خود قابل حمايت است  ميدر جهت حفظ حقوق زنان محسوب

ي كـه شـوهر بـه موجـب         المثلـ   اجـرت گردد آن اسـت كـه         مي سؤالي كه در اينجا مطرح    
آيـا  ؟  چـه مـاهيتي دارد    م موظف است به همسرش پرداخت نمايـد         .  ق 336 ي  ماده ي  تبصره

شود اجرت زماتي است كه زن در منزل شوهر متحمل شده يا نوعي جبران                مي آنچه پرداخت 
 ضرري ناروا ديده است يا آنكه ماهيت آن پرداخت          ،باشد كه بر اثر طالق      مي خسارت از زني  

  ؟ باشد  مينوعي مقرري از جانب شوهر به همسرش
 آنچه كه بـه زن      ، واحده آمده  ي  ماده 6 ي  بصرهت آنچه در    موجب  بهممكن است گفته شود     

 كارهايي است كه در منزل شـوهر انجـام داده اسـت و بابـت                ي  الزحمه  حقشود    مي پرداخت
 او نبوده و به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده است به وي تعلـق                  ي  آنچه به عهده  

اي جز مهربـاني     انگيزه ،مادرهاي ما مرسوم آن است كه خدمت همسر يا          در خانواده . گيردمي
 اجـراي ايـن تكـاليف اخالقـي         ي  دربـاره » الزحمـه   حـق «و فداكاري ندارد و سخن گفـتن از         

در موردي كـه شخـصي   . نارواست و با شأن و جايگاه واالي همسري و مادري تناسب ندارد          
بگيـر  عدم تبرع در مورد او وجود دارد لذا اجير يا مزد           دهد اصل   مي كاري براي ديگري انجام   

 اما استناد به اين     . اجرت كند  ي  مطالبهتواند نسبت به كاري كه انجام داده          مي بر طبق اين اصل   
زيرا ظاهر  . تواند كافي باشد  شود نمي اصل در خصوص زحماتي كه مادر يا همسر متحمل مي         
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اي جز مهرباني و فداكاري نداشـته       است كه وي انگيزه   گونه     اين عرفي در مورد مادر و همسر     
  1.حكومت دارد) عدم تبرع (اماره است و بر اصل عملي، ت و اين ظاهراس

اثبـات  . بنابراين زن است كه بايد اثبات كند آنچه انجام داده با قصد عدم تبرع بوده اسـت        
 نظـر  چنين قصدي نيز در روابط زوجين به قدري دشوار است كه بيشتر شبيه امري محال بـه                

 زن  ي   اگر در كارهايي كه شـرعاً بـه عهـده          الذكر  فوق  مواد موجب  بهدر نهايت آنكه    . رسد مي
تنهـا  ،  تبرعـي اسـت اجرتـي بـر زن تعلـق نگيـرد      ،باشد و خدماتي كه بـر حـسب ظـاهر       مي

  . گردد  ميماند كه مشمول اين مواد  ميهاي استثنايي و نادري باقي خدمت
 مـل گمان بايد قدر زحماتي كـه زن در خـانواده و بـه خـاطر همـسر و فرزنـدان متح                    بي

شود دانست و از او حمايت كرد ولي بايد اين حمايت و قدر شناسي را به لباسي آراست                   مي
عنـوان  . بگير تلقي كرد   كه آنان را اجير و دستمزد       مقام مادر و همسر باشد نه آن       ي  كه شايسته 

دريغ همسر و مادر عنـوان مناسـبي نيـست و           هاي بي  دادن به زحمات و فداكاري     الزحمه  حق
  . تر آراستت قانون از زحمات زنان را به لباسي زيبندهبايد حماي

 ي تبـصره  بـه  ان با توجه دان  حقوقبا توجه به ايراداتي كه بر ديدگاه فوق وارد است برخي            
 معتقدنـد آنچـه     ، را پس از طالق مقرر نموده اسـت        المثل  اجرت ي  مطالبه واحده كه    ي  ماده 6
باشـد كـه      مـي  ي جبـران خـسارت از زنـي       شود نـوع    مي  اين تبصره به زن پرداخته     موجب  به

اين ضرر بايد   . ناخواسته در دام طالق گرفتار شده و از انحالل نكاح ضرري ناروا ديده است             
عنوان جبران خسارت دادن    .  قواعد مسئوليت مدني جبران شود     موجب  بهبه طريقي مناسب و     

مـسري و مـادري      است كه با شئونات ه     همينگردد    مي به آنچه پس از طالق به زن پرداخت       
 ي  مـاده تعبيري كه در    . سازد  نمي  دستمزد بگير يا اجير    ي  زن نيز تناسب دارد و او را هم مرتبه        

 هم بـه كـار رفتـه بـود تـا حـدودي شـبيه جبـران                  1353 قانون حمايت خانواده مصوب      11
هر تواند به تقاضاي      مي دادگاه«: در اين ماده مقرر شده بود     . باشد مي ديده  زيانخسارت از زن    

رفتار و قـصور      سوء كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به        در صورتي ،  يك از طرفين  
او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقـرري                ،  طرف ديگر باشد  
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 اين ديدگاه چون مقرري در      موجب  به .»... متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد       ي  ماهانه
رفتـار و قـصور طـرف         سوء د كه گواهي عدم امكان سازش مستند به       شو  مي صورتي پرداخت 

  از ديده  زيانتوان گفت مبناي وضع اين ماده نيز جبران خسارت از شخص              مي ديگر باشد لذا  
  . باشد  ميرفتار و قصور طرف ديگر سوء

 واحـده   ي  مـاده  6 ي  تبصرهتواند پذيرفته شود زيرا بر خالف آنچه در           نمي اما اين ديدگاه  
 منوط به صدور گواهي     المثل  اجرت ي  مطالبه قانون مدني    336 ي  ماده ي  تبصره موجب  بهده  آم

توانـد در     مـي  ً اشاره شـد زن       كه قبال  طور  همانباشد و     نمي عدم امكان سازش يا حكم طالق     
 وي نبوده اما به دستور شوهر       ي  عهده كارهايي را كه بر      المثل  اجرتحين زندگي مشترك نيز     

مـؤخر  ،   اخيـر  ي  تبـصره  كـه   ايـن با توجه به    . رع انجام داده است مطالبه نمايد     و بدون قصد تب   
در حـين   . باشـد   مـي   واحده در اين خـصوص     ي  ماده 6 ي  تبصرهباشد ناسخ     مي التصويب نيز 

تواند داشته باشد زيرا مبنـاي    نمي عنوان جبران خسارت   المثل  اجرت ي  مطالبهزندگي مشترك   
حالل خانواده به زن وارد شده است و تا زماني كـه زن             جبران خسارت ضرري است كه از ان      

 المثـل   اجرتكه گفته شود پرداخت      شود مگر آن    نمي چنين خسارتي ايجاد  ،  طالق داده نشده  
باشد كه زن در طول زندگي مشترك تحمـل نمـوده            هايي مي   در واقع جبران فشارها و سختي     

ها در چنين صورتي اسـت      تن. است و در اثر آن متحمل صدمات روحي و جسمي شده است           
البته پرداخت چنين   .  به زن را نوعي جبران خسارت دانست       المثل  اجرتتوان پرداخت     مي كه

خسارتي به زن به معناي آن نيست كه هر خسارتي كه بـه زن وارد شـده باشـد بـا پرداخـت              
 ايـن   ،ديگري هم بـه زن وارد شـده باشـد         هاي    انيشود بلكه هر گاه ز      مي  جبران المثل  اجرت

ن شـوهرش   شـت  نامشروع دا  ي  رابطهمانند آنكه زن در اثر      . هم قابل مطالبه خواهند بود     ها  زيان
  . ي معنوي شده باشدها زيانبا ديگري يا در اثر توهين و تحقير او متحمل 

 قانون مـدني    336 ي  ماده ي  تبصرهتوان در خصوص داشتن       مي توجيه و تفسير ديگري كه    
 پرداخـت نـوعي مقـرري بـه زن        ،   در هر دو ماده    المثل  رتاجبيان نمود آن است كه پرداخت       

كار رفته بود البته در قـانون  ه  قانون حمايت خانواده نيز ب11 ي  مادهتعبير مقرري در    . باشد مي
نمود كه گواهي عدم امكـان        مي  دادگاه در صورتي حكم به پرداخت مقرري       ،حمايت خانواده 
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 رفتـار و قـصور يكـي از زوجـين باشـد            وء س سازش صادر شده باشد و اين گواهي مستند به        
 قابـل   ي  نكتـه . و تمكن مالي طرف ديگر محـرز شـود        كننده    بايد عدم بضاعت تقاضا   عالوه    به

 توجه در اين ماده آن بود كه پرداخت مقرري ماهيانه اختـصاص بـه زن نداشـت و مـرد نيـز                     
. بـه كنـد   توانست در صورت وجود شرايط پرداخت چنين مقرري را از طرف ديگـر مطال              مي

گرفت تا    مي  قانون حمايت خانواده مقرري پرداخت     11 ي  مادهبنابراين مواردي كه به موجب      
م و حتـي    .  ق 336 ي  مـاده  ي  تبـصره  موجـب   بـه حدود زيادي متفاوت از مواردي است كـه         

زيرا چنين پراختـي تنهـا      . شد  مي المثل  اجرت مرد ملزم به پرداخت      ، واحده ي  ماده 6 ي  تبصره
عـالوه     بـه  .تواند از همسرش تقاضاي پرداخت مقرري كند        نمي گيرد و مرد   مي به زن صورت  

. استطاعت يا عدم استطاعت مالي مرد تأثيري در استحقاق زن نسبت بـه آن نخواهـد داشـت                 
 مقرر داشته منوط به     336 ي  ماده ي  تبصره نيز طبق آنچه     المثل  اجرتصدور حكم به پرداخت     

  . باشد  نميرفتار و قصور زوج  سوءم طالق ياصدور گواهي عدم امكان سازش يا حك
 بايـد بـر زن   الـذكر  فـوق  ي تبـصره با توجه به آنچه گفته شد در صورتي كه آنچه موجب      

پرداخت گردد را نوعي مقرري بدانيم پرداخت آن منوط به رعايت شرايطي است كه در ايـن                 
گردد ديگر با مـشكل      ي م  عنوان مقرري دادن به آنچه به زن پرداخت        .ماده مقرر گرديده است   

شود زيرا پرداخت مقرري منوط به صدور گواهي عدم           نمي جبران خسارت داشتن آن مواجه    
. باشـد   نمـي  باشد و ديگر نيازي به اثبـات ورود خـسارت ناشـي از طـالق                نمي امكان سازش 

با شئونات مادري و همسري زن منافاتي ندارد و موجب اجيـر يـا              » مقرري« عنوان   طور  همين
  . گردد  نميد بگير محسوب شدن ويدستمز

پرداخـت نفقـه محـدود بـه        . پرداخت مقرري به زن با پرداخت نفقه به او متفاوت اسـت           
عـالوه    بـه .دوران زندگي مشترك است و پس از جدايي زن و شوهر ديگر قابل مطالبه نيست         

 او  شـود بـه     مـي   ناميـده   »تمكـين « زن اسـت و بـه اصـطالح          ي  وظيفهنفقه در مقابل آنچه كه      
تواند   مي زن  مقرري محدود به دوران زندگي مشترك نيست و        حالي كه در  . شودپرداخت مي 

 .)م.  ق 336 ي  مـاده  ي  تبـصره با توجـه بـه اطـالق         (را مطالبه كند   پس از وقوع طالق نيز آن     
 كه در تبصره نيـز مقـرر گرديـده در ازاء كارهـايي كـه شـرعاً بـر                    طور  همانپرداخت مقرري   
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اي وده مقرري باش   شرعي ي  وظيفهچه   گردد و در خصوص آن     پرداخت مي   زن نبوده  ي  عهده
باشـد و موجـب تـداوم        تمكين زن مي   ي  وظيفه در راستاي    اين كار گيرد بلكه   به او تعلق نمي   

  .گردد زن ميي نفقه
 كارهاي انجام شـده توسـط زن بـه دليـل قيـود              المثل  اجرتاز آنجا كه حكم به پرداخت       

 قـانون   6 ي  تبـصره لـذا بـه موجـب بنـد ب          . رسد  مي نظر  بهمشكل  متعدد ممكن است امري     
 در غيـر مـورد الـف و در صـورت عـدم اثبـات                گذار  قانوناصالح مقررات مربوط به طالق      

. زوج را پس از طالق به پرداخت مبلغي از باب بخشش ملزم كرده است             ،  شرايط الزم در آن   
، ست و در حقـوق سـنتي مـا        نوعي بخشش اجباري است كه نهاد جديدي ا       ،  موضوع بند ب  

اوالً :  صدور حكم در خصوص نحله منوط به وجـود چنـد شـرط اسـت               .سابقه نداشته است  
كه طالق ناشي از تخلـف زن از         شرط ديگر آن  . زوجه نباشد ،  طالق ي  كننده  كه درخواست  آن

در صـورتي كـه زن      ،  با حصول اين شـرايط    . اخالق و رفتار او نباشد      سوء وظايف همسري يا  
. يا دادگاه درخواست او را نپذيرفتـه باشـد          مطالبه نكرده  المثل  اجرتواجب   غير ارهايبابت ك 
 شـوهر  ي با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهـايي كـه زوجـه در خانـه                ... «دادگاه  

 نحله بـه زن   عنوان     به مرد را محكوم به پرداخت مبلغي     ،  »...انجام داده است و وسع مالي زوج      
  . كند مي

 يـا عـدم پـذيرش درخواسـت او توسـط            المثل  اجرتعنوان     به  مبلغي ي  مطالبهشرط عدم   
 و نحله بر خالف مهر و نفقه حق طبيعي و ذاتي زوجـه              المثل  اجرتدهد كه     مي نشان،  دادگاه

هـا    با مصلحت انديشي سعي در جبـران برخـي نارسـايي           گذار  قانونبلكه  . آيد  نمي به حساب 
او را ملـزم بـه      ،  ر دو بر شوهر امري سـنگين بـوده        براي زوجه نموده است و چون تحميل ه       

آيـات  ،  رسد مبناي شرعي حكم به پرداخت نحله        مي نظر  به. پرداخت يكي از آنها نموده است     
 2 برخي از فقهـاي اماميـه      1بسياري از فقهاي اهل سنت    . و روايات مربوط به متعه طالق باشد      

متعـه  عنـوان      بـه   از طـالق مبلغـي را      معتقدند كه زوج بايد پس    ،   بقره 242 ي  آيهبنا به داللت    
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طالق به زن بپردازد چه در عقد نكاح براي زوجه به مهري تعيين شده باشد يا نشده باشـد و                    
 ي  سوره236 ي آيهبعضي از محققان معاصر شيعه به استناد     . چه زوجه مدخوله باشد يا نباشد     

 مبلغـي ديگـر   ،   زن ي  اجبـه عالوه بر حقوق و   ،  كه مرد بايد پس از طالق     اند    بقره تصريح كرده  
اما اكثر فقهاي اماميـه و بعـضي از فقهـاي اهـل سـنت                1.گذاري به او بپردازد    سپاسعنوان    به

اسـت كـه صـداق      اي    مدخولـه  غير مخصوص مطلقه ،   بقره ي   سوره 236 ي  مادهمعتقدند حكم   
 كـه در    به نظر ايشان پرداخت متعه برساير زنان به دليل آيات و رواياتي           ،  براي او تعيين نشده   

   2.شود  مياين زمينه نقل شده حمل براستحباب
 همان فكـر جبـران      ي  الزام شوهر به پرداخت نحله نيز دنباله      «ان  دان  حقوقبه نظر برخي از     

شـود    مـي  پس آنچه به زن داده    ،   شوهر از اختيار طالق است     ي  استفاده  سوءخسارت در مورد    
  3.»حق اوست نه بخشش

و مرد را پس از طـالق ملـزم         اند    ه برخي از فقها بيان داشته     رسد با توجه به آنچ      مي نظر  به
ديـدگاه قابـل    ،  ديـدگاه اخيـر   ،  انـد  دانـسته اش    به پرداخت مبلغي مازاد بر ساير حقوق واجبـه        

 كه قبالً اشاره شد بـا شـئون      طور  همانكه عنوان جبران خسارت      خصوصاً آن . باشدتري    قبول
گـردد    مـي  ين اسـاس آنچـه بـه زن پرداخـت         مادري و همسري زن تناسب بيشتري دارد بر ا        

باشد زيرا از جهت حقوقي ايـن ايـراد بـر آن              نمي است كه از جانب شوهر    اي    هبه بخشش يا 
توان مرد را اجبـار بـه آن          نمي وارد است كه هبه عقد است و نياز به توافق طرفين دارد و لذا             

بلكه بايد گفت   . شود مي  درصورتي كه نحله پس از احراز شرايط مرد اجبار به پرداخت           ،كرد
زيرا پرداخت آن بـه منظـور جبـران خـساراتي           . حق زن است نه عطايي از جانب مرد       ،  نحله

است كه در اثر طالق به او وارد شده است وابـستگي ميـزان نحلـه بـه طـول دوران زنـدگي                     
دهد كه منظـور      مي كه نشان ،  نوع كارهايي كه زوجه انجام داده و وضع مالي شوهر         ،  زناشويي

ي مادي و معنوي زني است كه ناخواسته در دام طالق افتـاده و              ها  زيان نيز جبران    گذار  انونق
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به همين جهت است كه شوهر به دادن نحلـه        . رها شده است  ،  پناه  بي اينك شكست خورده و   
 او در ايجاد تعهد يا ميزان او در ايجاد تعهد يا ميـزان او هـيچ تـأثيري                   ي  ارادهشود و     مي الزام

  . ندارد
 از زن بـه عمـل آورده        6 ي  تبصره حمايتي كه بند ب      رغم  علي كه   آن است نكته قابل ذكر    

توانـد وسـيله     مـي ،   طالق به درخواست زن نباشد     كه  ايناما شرط مذكور در اين ماده مبني بر         
بدين صورت كه براي فـرار از       . گر و ستمگر را فراهم نمايد      استفاده برخي شوهران حيله   وءس

وني زن از جمله مهريه يا نحله بر فشارهاي خود بر زوجـه بيفزايـد و زن                 پرداخت حقوق قان  
چنان تحت فشارهاي روحي يا جسمي قرار دهند كه زن خود اقـدام بـه دادخـواهي و                   را آن 

،  يـا نحلـه    المثل  اجرتدرخواست طالق نمايد و در نتيجه از برخي از حقوق مالي خود نظير              
 طالق نمايد اثبات چنين فشارهايي بر زوجـه امـري           وقتي زن اقدام به تقاضاي    . محروم گردد 

مشكل است و حتي اثبات آن در غالب موارد در ماهيت امر تأثيري نخواهد داشت و در هـر                   
 مـذكور از نحلـه محـروم        ي  تبـصره صورت به صرف درخواست زن براي طالق به موجـب           

ر بـر زن را     جسمي و روحي توسط شـوه     هاي    چنين امري راه وارد آوردن ضربه     . خواهد شد 
  . هزينه هموار خواهد كرد  بيجهت رسيدن به طالقي

 يـا   هاي روا شـده بـر او       چنين ايرادي در جايي كه زن به دليل عسر و حرج و شدت ظلم             
در چنين  . نمايد نيز وارد است     مي اقدام به درخواست طالق   ،   شرط ضمن عقد نكاح    موجب  به

د و مرد را مجبور به طـالق زن كنـد بـه             مواردي حتي اگر دادگاه حق را به جانب زوجه بدان         
در صـورتي كـه مـستقالً دادخواسـت         ،   درخواست طالق از سوي زن داده شده       كه  اينصرف  
  و نحلـه   المثـل   اجـرت  داده نشده باشد زن را محروم از حقـوقي چـون             المثل  اجرت ي  مطالبه

انواده در  اين درحالي است كه تبعات و آثار طالق و محـروم شـدن از پناهگـاه خـ                 . نمايد مي
ي مـادي و معنـوي ناشـي از طـالق در چنـين              هـا   زيانكند و     مي مورد چنين زناني نيز صدق    

 صدور حكم نسبت به نحله را نيـز         گذار  قانونمواردي نيز وجود خواهد داشت شايسته است        
 آمد منوط به درخواست طالق از سوي شوهر ننمايـد           المثل  اجرتهمانند آنچه در خصوص     
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 المثـل   اجـرت  ي  مطالبـه كند ولي به جهتي       مي زن ناچاراً تقاضاي طالق   و حتي در فرضي كه      
  . كند حكم به نحله صادر نمايد نمي

   از حق طالق استفاده سوءبررسي تطبيقي جبران خسارت ناشي از : مبحث پنجم

كننده   كه متناسب با نيازهاي فرد دريافت     اي    عالوه بر مقرري  ،  در قوانين بعضي از كشورها    
، رود  مـي  گردد و در واقع نـوعي نفقـه بـه شـمار             مي بيني  كننده پيش   الي پرداخت و امكانات م  

 شده اسـت ايـن غرامـت        بيني  پيشصراحت  ه   از طالق نيز ب    ديده  زيانجبران خسارت همسر    
متناسب با زياني است كه از طالق بـه يكـي از زوجـين وارد آمـده اسـت و امكانـات مـالي                        

 ي  مـاده  .در تعيين مزان اين خـسارت دخـالتي نـدارد          كننده  و نيازهاي دريافت  كننده    پرداخت
  : دارد  مي اصالحي قانون مدني فرانسه در اين زمينه مقرر266
، هنگامي كه حكم طالق بر علت تقصير انحصاري يكـي از زوجـين صـادر شـده باشـد                  «

مادي يا معنوي كه انحالل نكاح بـه همـسر       هاي    همسر مقصر ممكن است به جبران خسارت      
  .»محكوم گردد كند  ميديگر وارد

در قانون ازدواج سوئد نيز مانند بعضي ديگر از كشورهاي اروپايي ممكن اسـت پـس از                 
 خود در مدتي معـين يـا گـاهي تـا            ي  طالق يكي از همسران ناگزير باشد به همسر جدا شده         

 آوردن كـار يـا تهيـه        دسـت   بـه بـراي   ،   آموزش ي  ادامهنياز شخص به    . نفقه بدهد ،  پايان عمر 
-فرصـت ،  داري و تدبير منزل   به ويژه نسبت به بانواني كه در راه بچه        ،  ات افزايش درآمد  مقدم

اند و نيز بـه دشـواري افتـادن همـسر طـالق             هاي تحصيلي يا فعاليت كاري را از دست داده        
حضانت فرزند و پيري ممكـن اسـت        ،  براي گذران زندگي به اسبابي از جمله بيماري       ،  گرفته
 او را از    ي  نفقـه حـق   ،   شخص ي  حتي ازدواج دوباره  . انفاق تلقي شود  از موجبات   هايي    نمونه

  1.برد  نميبين
 كشورهاي اسالمي نيز تدابيري بـراي حمايـت از زن مطلقـه             ي  در قوانين احوال شخصيه   

  : انديشيده شده است
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 كـرده   استفاده  سوء طالقي كه در آن شوهر از حق خود در طالق            ،در حقوق كشور سوريه   
 شـده   بينـي   پيش زن خود را طالق داده باشد تحت عنوان طالق التعسف            ،جهو بدون دليل مو   

راطالق اش    هرگاه مرد زوجه  « اين كشور    ي   قانون احوال شخصيه   117 ي  ماده موجب  به. است
زن خـود   ،   از حق  استفاده  سوءدهد و براي قاضي آشكار شود كه زوج بدون علت موجه و با              

، توانـد   مـي  قاضـي ،  شـود   مي دچار تنگدستي و مشقت   زن  ،   طالق ي  نتيجهرا طالق داده و در      
حكـم بـه    ،   او ي  اسـتفاده   سـوء دهنـده و ميـزان       با توجه به وضع طـالق     ،   عده ي  نفقهعالوه بر   

  .»... امثال زوجه بدهدي نفقه سال 3پرداخت خسارتي به ميزان حداكثر 
ت اسـت  كه به معناي جبـران خـسار  » تعريض« مذكور از پرداختن مبلغ به      ي  مادهدر متن   

 ي   سـوره  28 و   49ان اين كشور در خصوص اين مـاده بـه آيـات             دان  حقوق. تعبير شده است  
 و بـا توجـه بـه آن مطلقـه مدخولـه و            انـد     احزاب كه در مورد متعه طالق است استناد كـرده         

خواه در عقد نكاح مهري براي او تعيين شده باشد يـا            ،  اند مدخوله را مستحق متعه دانسته    غير
نيز چنين حكمـي مقـرر       3 و كويت  2 كشورهاي مصر  ي  ر قانون احوال شخصيه    د 1.نشده باشد 

 مكـرر قـانون     18 ي  مـاده در  . اند  گرديده با اين تفاوت كه متعه مختص زوجه مدخوله دانسته         
را بدون رضايت او و بـدون       اش     زوجه مدخوله  ،هرگاه مرد «: احوال شخصيه مصر آمده است    

 مقدار  .مستحق متعه است  ،   دوران عده  ي  نفقهوه بر    زوجه عال  ، او طالق دهد   ي  سببي از ناحيه  
 دو سال خواهد بود كه با توجه به قدرت مـالي شـوهر و مـدت                 ي  متعه حداقل به ميزان نفقه    

  .»شود  ميزناشويي تعيين
 قـانون حمايـت     11 ي  مـاده  تونس مقرراتـي شـبيه       ي   قانون احوال شخصيه   31 ي  مادهدر  

ي حاصل از طالق وضع شده است و هر يـك از زن و             ها  زيان در مورد جبران     1353خانواده  
 غرامت مالي دانسته    ي  مطالبه طرف ديگر مستحق     ي  ارادهشوهر را در صورت وقوع طالق به        

  . است
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  ، معاشرت  سوءمسئوليت مدني ناشي از

  عدم معاضدت و عدم وفاداري 



  
  
  
  
  

  ��� اول 
   بر حسن معاشرت در آيات و رواياتتأكيد

   بر حسن معاشرت در آيات قرآن كريمتأكيد: اولمبحث 

از جمله حقوق و تكاليف متقابل زن و شوهر رعايت حسن معاشرت نسبت به يكـديگر                
 ايـن   ،تنها شامل سكونت مشترك زن و شوهر نيست       ،   زندگي مشترك در معناي واقعي     .است

عقد نكاح نـسبت    آنان با پذيرش      . گيرد  مي  شئون زندگي زن و شوهر را در بر        ي  همهاشتراك  
كه در غم و شادي با يكديگر شريك باشند و بار مسئوليت زندگي             اند    به يكديگر متعهد شده   

آنها بايد در اين مسير با همديگر همدل باشند وبا يكـديگر            . را با هم بر دوش كشند      مشترك
، د و از اموري كه سـبب ايجـاد كـدورت          ن و مسالمت و صميميت رفتار نماي      رفتاري  خوشبا  
  . دنشود پرهيز نماي  ميغم و اندوه در ديگري، هكين

و  رفتـاري   خـوش  ،مـودت ،  در قرآن كريم و روايات نيز با ذكر تعـابيري چـون مـساوات             
براي درك ديـدگاه عميـق      .  شده است  تأكيدبين زن و شوهر     اي    آرامش بر وجود چنين رابطه      

 است به برخـي از      مناسب،   روايات بر وجود حسن معاشرت در روابط زوجين        تأكيدقرآن و   
  :اشاره كنيماند  آيات و رواياتي كه در اين خصوص وارد شده

اي در روابـط بـين زوجـين        وظيفـه عنوان     به  استقرار اصل معروف را    ،آياتي از قرآن كريم   
 غالب اين آيات خطـاب بـه مـردان در جهـت رعايـت حـسن معاشـرت در           .سازد  مي مطرح

  : شود  ميدر اينجا به بعضي از آنها اشاره. استبرقراري روابط انساني و اخالقي با همسر 
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  . با همسران خود با اخالق نيكو معاشرت نماييد1 »وعاشروهن بالمعروف«
  : سه معني بيان شده است» ائتمرو« درباره 2»وأتمرا بينكم بالمعروف«ديگر  ي آيه

و معناي دوم هريك ديگـري را بـه نيكـويي فراخوانـدن             . معناي اول مشاوره كردن است    
معنايي كـه از    .  آنگاه كه گفته و دستوري نيكو باشد       ،پذيرش گفته و امر يكديگر    ،  سومين معنا 

اسالم بر انعطاف و برخورد منطقي و       تأكيد  شود    مي مجموع اين معاني با توجه به آيه فهميده       
  . صميمي بين زن و شوهر است

ل آمده و منظور آن اسـت        معناي قب  تأكيد نيز در    3»هن لباس لكم و أنتم لباس لهنّ       «ي  آيه
 عيـوب يكـديگر و محـافظ و حـامي           ي  كه هر يك از زن و شوهر همچون لبـاس پوشـاننده           

 حيثيت وشرف و دين همديگر و عـين حـال هـر يـك مـأمن و پناهگـاه ديگـري محـسوب                 
  . شود مي

اسـت  اي     بـراي زنـان حقـوق شايـسته        4»و لَهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف     «:  ديگر ي  آيه
ي    در اينجـانيز بـا ذكـر كلمـه         .في كه ايشان نسبت به همسرانشان بر عهده دارنـد         مطابق وظاي 

 اصل معروف را بنيان روابط متقابـل زن و مـرد در اسـتقرار حـق و تكليـف قـرار                    » معروف«
  . داند  ميزوجين الزم طرفيني براي  وظيفهعنوان   بهدهد و رعايت معروف را مي

حوهنّ بمعــروف و ال تمــسكوهن ضــراراً فامــسكوهنّ بــالمعروف أوســر«:  ديگــري آيــه
 اشاره به اين دارد كه يا با صميميت و اخالق نيكو همسران را نگه داريد و زنـدگي                   5»لتعتدوا

 سازش و آرامش بين     ي   زمينه گونه  هيچزناشويي را با مالطفت و شايستگي ادامه دهيد يا اگر           
و اذيـت و انتقـام جـويي از          رشما نيست با رفتاري منطقي و معقول و به دور از هرگونـه آزا             

مبادا به قصد ضرر رساندن يا تعدي به        : فرمايد  مي سپس خطاب به مردان   .يكديگر جدا شويد  
  . را نگه داريد ايشان، حقوق و آبروي آنان
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زيـرا ظلمـي كـه بـه        ،  به ظلم به خويشتن تعبير شده است        آيه از چنين اقدامي    ي  ادامهدر  
گيرد و آنان را چه در اين دنيا يا چه در دنيـاي               مي را فرا آن مردان   ،  شود سرانجام   مي همسران

  . سوزاند  ميديگر در آتش ظلم خود
و من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده               «:  ديگر ي  آيه

زناني براي شما آفريد تـا در       ،  هاي خداوند آن است كه از جنس خودتان        از نشانه  1.»و رحمه 
در اين آيه روابط بين زوجـين و        . محبت و رحمت قرار داد     ر آنها آرامش يابيد و بين شما      كنا

مـسلماً روابطـي كـه نـشأت گرفتـه از           ،   آرامش آنان دانـسته اسـت      ي  مايهبا هم بودن آنها را      
در . گـردد  آرامش و تسكين خاطر آنان مي      ي  مايهصميميت و همدلي حاكم بين زوجين باشد        

زوجـين اشـاره شـده      ي    دهنده عامل ارتباط عنوان     به  وجود محبت و رحمت    به  آيه نيز  ي  ادامه
  . است

وامنه  و ان اردتم استبدال زوجٍ مكان زوج وآتيتم احديهن قنطاراً فال تأخذوا           «:  ديگر ي  آيه
هاي واهي متعـرّض   اين آيه مورد اتهام قرار دادن و به بهانه      2.»شيئاً أتأخذونه بهتاناً و اثماً مبيناً     

او را در تنگنـا قـرار دادن را كـه           ،  و حيثيت همسر شدن و براي گذشتن از حقوقي مالي         آبرو  
 ي  واسـطه    بـه  شـما : فرمايـد كند و مي  شديداً نفي مي  ،  معاشرت هستند   سوء همگي از مصاديق  

   3.ايد كه اين پيوند و ميثاق با اين نوع از رفتار موافقت نداردازدواج پيوند محكمي بسته

  بر حسن معاشرت در روايات  تأكيد: مبحث دوم

 معـصومين در خـصوص ابـراز محبـت و عالقـه بـه همـسر و                  ي  روايات بسياري از ائمه   
 و مساعدت و احترام متقابل آنان به يكديگر وارد شده است كه براي جلـوگيري                رويي  خوش

  : كنيم  ميكالم به ذكر چند مورد از آن بسندهي  از اطاله
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بايد او را اكرام و احتـرام نمايـد         ،  كند  مي ه همسري اختيار  هر مردي ك  «: فرمود )ع(امام باقر 
   1.»كند حق ندارد زن خود را ضايع سازدهركه ازدواج مي. باعث نشاط شما هستند زنان شما

آن حـضرت   ؟  زن چـه حقـي بـر مـرد دارد         ... «: در روايتي ديگر حوالء از پيغمبر پرسـيد       
حتـي   (نان كه خيال كردم مرد حق نـدارد چ،  كرد  مي ها را  جبرئيل همواره سفارش زن   : فرمود

  2.»به او بگويد» اوه«) آميزي مثل  توهيني كوچكترين كلمه
 خـود را ضـايع      ي  همين يك گناه براي مرد كافي است كه خـانواده         «: فرمود )ع(امام صادق 

  3.»سازد
تـر    رفتـار  همسرش از همه خوش    بهترين شما آن كسي است كه با      «: فرمود )ص(پيامبر اكرم 

  .»رفتارترم  خوش شما با همسرمي همهو من از  باشد
آن است كه بداني خداوند او را بـراي تـو            )شوهر (حق زن بر تو   ... «: فرمود )ع(امام سجاد 

باشد و بر تو واجب       مي پس بدان كه همسري او نعمتي الهي      ،   آرامش و انس قرار داده     ي  مايه
  4.»وستي نمايياست كه او را تكريم و احترام نمايي و با او رفاقت و د

نيكوترين آنها باشد و برتـرين      ،  مؤمنين از جهت اخالق   ترين    كامل«: فرمود )ص(پيامبر اكرم 
  5.»رفتارتر باشند شما كساني هستند كه با زن خود خوش

گونـه   همان،  كند  مي خداوند در مقابل آزاررساننده به زن غضب      ... «: فرمود )ص(پيامبر اكرم 
  6.»كند  ميغضب ) اوو در حمايت از( كه براي يتيم

 مـرد نيازمنـد سـه چيـز       ،  در ارتبـاط بـين زن و شـوهر        «: در روايتي فرمـود    )ع(امام صادق 
اخالقي   خوش  زن را جلب نمايد و     ي  تا محبت و عالقه   ،   با زن  رفتاري  خوش مدارا و : باشد مي

. يدستي بـا و    دست آوردن قلب او با پيراستن ظاهرش در مقابل ديدگان او و گشاده             به،  با زن 
                                                      

  ،5ج  ،  حـر عـاملي   ،  224ص،  103ج  ) .ق.ههـ  1403،   مؤسـسه الوفـاء    :بيروت(،  بحار االنوار ،  )عالمه (محمد باقر مجلسي  . 1
  .61ص     
  .68ص ، 17ج ، حر عاملي. 2

  .13ص ، 103ج ، عالمه مجلسي. 3

  .174ص ، 15حرالعاملي ج ، 5ص ، 74ج ، عالمه مجلسي. 4

  .226ص ، 103ج ، عالمه مجلسي. 5

  .164ص ، 104ج ، عالمه مجلسي. 6



 234

خود را از هر پليدي دور نگه       : نياز از سه ويژگي نيست      بي زن نيز در روابط خود با همسرش      
به وي اطمينان كند و متعهدبودن       دارد تا آنجايي كه شوهرش در هر حالتي خوش يا ناخوش          

ظاهري جذاب  ،  اظهار عشق و عالقه به همسر     ،  شوهر به او توجه نمايد    ،  زن تا به هنگام خطا    
  1.»دگان اودر برابر دي

 معـصومين تـا چـه       ي     آن است كه ائمه    ي  دهنده اين روايات و بسياري روايات ديگر نشان      
و بد رفتاري و اذيـت      اند     كرده تأكيد و نيكي كردن به همسر و تكريم او          رفتاري  خوشحد بر   

  . اند و آزار زن را به شدت مورد نكوهش قرار داده
،  روابـط زوجـين و عـدم رعايـت آن           حـسن معاشـرت در     ي  ين مواردي الزمه  نرعايت چ 

  . شود  ميمعاشرت محسوب  سوءمصداق
 كه پيوسته سعي بر آن اسـت  آن استنكته قابل توجه در سياق آيات و روايات ذكر شده          

ي كه بر حسن خلق و تكريم مـردان نـسبت بـه    تأكيدكه در مرد ايجاد و القاء عاطفه نمايد و   
 و احتـرام نـسبت بـه شـوهر     رفتاري خوشن بر زنان شده است به مراتب بيشتر از سفارش ز   

نوع مسئوليت مرد در زنـدگي و       ،  رسد علت چنين سياقي در آيات و روايات        نظر مي  به. است
و توانمنـدي بيـشتر بـدني و حـسن           او با مسائل سخت و خشن و حوادث مختلف        گيري    در

وار و تا حـدي     قدرت گرايي در او باشد كه خواسته يا ناخواسته از او موجودي محكم و است              
 مسئوليتي كه بـر     رغم  علي آيات و روايات بر آن است كه مرد          تأكيدرو    از اين  .سازد  مي خشن

  . همواره سعي بر تعديل رفتار و تلطيف گفتار خويش بنمايد، عهده دارد
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  حسن معاشرت در روابط زوجين

  مفهوم حسن معاشرت : مبحث اول

 بلكه خانواده سازماني اسـت متـشكل از قواعـد           .قي نيست خانواده تنها يك سازمان حقو    
اخالقي است و قانون به تنهـايي    غلبه با اخالق وقواعد،حقوقي و اخالقي كه در اين اختالط     

 خـويش بـا هـم پيمـان         ي  اراده زن و مردي كه به اختيار و         .توانايي ايجاد نظم در آن را ندارد      
 دسـتيابي   .خانواده به سكينه وآرامش دست يابنـد      بندند در پي آنند كه با تشكيل          مي زناشويي

افراد خانواده بايد در جهـت       هر يك از  ،  شود  نمي به اين منظور تنها با تشكيل خانواده محقق       
. يي را بر دوش گيرند    ها  مسئوليتوظايف و   ،  هاي آن  به تعالي رساندن خانواده و نيل به آرمان       

بقـاي  ،  تربيت فرزندان صـالح   ،  همدليكسب آرامش و    ،  ها  مسئوليتانجام مطلوب وظايف و     
نوع خاصي از رفتار زوجين نـسبت بـه يكـديگر را            ،  خانواده و سرانجام به تعالي رساندن آن      

  . شود  ميگفته» حسن معاشرت«كند كه اصطالحاً به آن   ميطلب
عالوه بر ايجـاد مـانع در رسـيدن         ،  مخالفت زوجين با يكديگر   ،  تخاصم،  مرافعه،  در مقابل 

پاشـي ايـن     دهد و موجبات فـرو      مي بقاي خانواده را نيز در معرض خطر قرار       ،  افبه اين اهد  
ديگـر سـكينه و آرامـشي كـه زوجـين از      ،   با فروپاشي خـانواده    .كند  مي نهاد مقدس را فراهم   

  . وجود نخواهد داشت، تشكيل خانواده در پي آن بودند
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 مباركه نساء و از     ي   از سوره  19 ي  شريفه ي  آيهحسن معاشرت مفهومي قرآني است كه از        
 خداونـد بـه مـردان سـفارش         ،در اين آيه  . گرفته شده است  » و عاشروهنّ بالمعروف  «عبارت  

  . نموده كه با زنان خود به شكل معروف معاشرت داشته باشند
  : اند بيان نموده» معروف« تعابير مختلفي در بيان مفهوم ،مفسران قرآن

، حكـم شـرع   ،  ند كه متضمن هـدايت عقـل      دا  مي  مفسران معروف را همان چيزي     زيكي ا 
 يكـي ديگـر از مفـسران در    1.حـسنه و آداب اسـت     هـاي     سنت،  خلق نيكو ،  محاسن،  فضيلت
مقصود همزيستي مطابق با فرمان خداوند اسـت كـه اداي      «نويسد    مي الذكر  فوق ي  آيهتوضيح  

سـت  معـروف آن ا   ،  پرداخت نفقه و سخن زيبـا     ،  وري جنسي  مانند حق بهره  ،  حقوق زن باشد  
بـا آنـان بـه      .. .رو باشد  كه آزار جسمي و گفتاري به زن روا ندارد و در رويارويي با او گشاده              

نفقه و خوبي سخن و رفتار مـورد        ،  اعم از انصاف در قسمت    ،  نيكي در آميزد و حقوق ايشان     
   2.»ادا شود حكم شارع

رويـي و   گـشاده  ،رفتار و گفتار نيك   ،  شود در تفاسير باال عالوه بر حق و عدل        مالحظه مي 
توجـه  . لحاظ شده اسـت   » معروف« مفهوم   ي  رعايت معيارهاي اخالقي و ارزش نيز در حوزه       

انـد بـه شـيوه و       و آياتي كه به آن اشاره كرده      » معروف«به اين نكته نيز اهميت دارد كه تعبير         
  . سازد كه باهيچ تفسير و تخصيصي سازگاري نداردسبكي است كه قانوني عام و كلي را مي

 مفاهيمي كه از حسن معاشرت ارائه شد بيان دقيق مفهوم           رغم  عليلبته بايد توجه داشت     ا
 تمـدن و    ي   زيـرا عـادات و رسـوم اجتمـاعي و درجـه            .باشد  نمي پذير  امكانحسن معاشرت   

ايـن  . آورد  مـي  اخالق مذهبي در هر مكان و زماني مفهوم خاصي از حسن معاشرت بوجـود             
ديگـر  اي    و از هر منطقـه بـه منطقـه         از هر زمان به هر زمان     مفهوم تابع زمان و مكان است و        

ست از هر رفتار ياگفتاري      ا معاشرت عبارت   سوء ،توان گفت   مي  ولي به اجمال   .متفاوت است 
مـشاجره و   ،  ايـراد ضـرب   ،  شـود ماننـد ناسـزاگويي       مي كه از نظر اجتماعي توهين محسوب     
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ده و اقتضاي محبـت و همـدلي بـين دو      اموري كه با عشق و احترام به كانون خانوا         يا   ،تحقير
  1.اعتنايي به همسر و ترك خانواده  بيهمسر منافات دارد مانند

 ديگر آنكه مفهوم حسن معاشرت در روابط زوجين با حسن معاشرت نـسبت بـه                ي  نكته
،  منظور از حسن معاشرت نـسبت بـه دوسـتان و افـراد جامعـه              .ساير اشخاص متفاوت است   

باشد و اين حد از حـسن معاشـرت در روابـط زوجـين كـافي                  مي حس تفاهم و حسن خلق    
معاشـرت در روابـط زوجـين        كـه حـسن    كند زناشويي ايجاب مي   ي  رابطهبقاي  . بود نخواهد
 و لـذا    است  متعارف طور  بهكه از آن جمله داشتن روابط جنسي         باشد داشتهتر    گستردهمعنايي  

رفتـار  » حـسن معاشـرت    «ي  وظيفـه  يك از زوجين كه از انجام آن امتناع نمايد بر خالف           هر
  .كرده است

  حسن معاشرت در قوانين و مقررات : مبحث دوم

 روابط زوجيـت    ، صحت واقع شد   طور  بههمين كه نكاح    «:  قانون مدني  1102 ي  مادهوفق  
 در  .»شـود بين طرفين موجود و حقوق و تكـاليف زوجيـت در مقابـل همـديگر برقـرار مـي                  

مقـصود از روابـط     «انـد   ي استادان حقـوق گفتـه     خصوص حدود شمول روابط زوجيت بعض     
تـر     معنايي گسترده  گذار  قانونرسد منظور    مي نظر  به ولي   2».زوجيت همان مسائل جنسي است    

و محدود   گيرد بوده و مطلق روابط بين زوجين اعم از روابط مالي و غيرمالي آنان را دربر مي               
  . ات سازگار نيستكردن آن به مسائل جنسي با معناي لغوي و عرفي اين كلم

حقوق و تكاليف زوجيـت بـين       ،   زوجيت بين طرفين   ي  رابطهبا انعقاد نكاح و با برقراري       
گردد برخي از اين حقوق و تكاليف متقابلند و از حقوق و تكاليف متقابـل زن                  مي آنها برقرار 

ي آنها حق و تكليـف حـسن معاشـرت زوجـين در               شوند كه از جمله     مي و شوهر محسوب  
 قـانون   1103 ي  ماده . بعد صراحتاً به آن اشاره شده است       ي  مادهباشد كه در      مي كديگربرابر ي 

  : دارد  ميمدني مقرر
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 بـه موجـب ايـن مـاده         گـذار   قانون. »زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند        «
اولين تكليف مشترك زن و مرد را داشتن حسن معاشرت نسبت به يكديگر دانسته است ذكر                

 بـراي   گـذار   قانوننشانگر اهميتي است كه     ،  اولين تكليف متقابل زوجين   عنوان     به اين تكليف 
عدم توجه به چنين تكليفي     . حسن معاشرت و نقش اساسي آن در تحكيم خانواده قائل است          

 30 ي  مـاده در  . دهـد   مـي  توسط هر يك از زوجين بقاء خانواده را مورد تهديـد جـدي قـرار              
حـق و مـسئوليت سـكونت مـشترك و          « نيز   83 مصوب   ي زنان ها  مسئوليتمنشور حقوق و    

 امنيت رواني درروابط با همـسر و حـق اعتـراض و طـرح دعـوا در                  تأمينحسن معاشرت و    
  . »معاشرت همسر مورد تصريح قرار گرفته است  سوءمراجع قانوني در صورت

 حـسن   ي  گردد نيز به نوعي الزمـه       مي ساير حقوق و تكاليفي كه در روابط زوجين مطرح        
مـصداق  ،  گردد و تخلف از انجام هر يـك از آن تكـاليف             مي عاشرت بين زوجين محسوب   م

 بر اين اساس تكليف زوجين به معاضدت در تشييد مباني خـانواده و              .باشد  مي سوءمعاشرت
از ،  اطاعت زن از شوهر و انفاق نسبت به زوجـه         ،  وفاداري نسبت به يكديگر   ،   فرزندان تتربي

اقـدامي بـرخالف    ،  گـردد و نقـض هـر يـك از تكـاليف             مي لوازم حسن معاشرت محسوب   
  . شود  مي حسن معاشرت محسوبي وظيفه

» سوء معاشرت «شايسته است براي آشنايي بيشتر با مواردي كه ممكن است تحت عنوان             
  .  وضمانت اجراي هر يك را مورد بررسي قرار دهيممعاشرت  سوءمطرح گردد مصاديقي از
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  اشرت و مسئوليت مدني ناشي از آنمع  سوءمصاديق

  معاشرت در معناي خاص و مسئوليت مدني ناشي از آن   سوء:مبحث اول

تـوان بـه دقـت تعيـين نمـود و عـادات و                نمي  هر چند موارد و لوازم حسن معاشرت را       
 مفهومي خـاص از     ، تمدن و اعتقادات مذهبي در هر زمان و مكان         ي  رسوم اجتماعي و درجه   

 كلي در بسياري جوامـع و       طور  بهكه   توان به مواردي    مي  ولي .دهد  مي رائها» حسن معاشرت «
  . اشاره نموداند  شده  ميمعاشرت محسوب  سوءمصاديقعنوان   بهدر اعصار مختلف

 اما از نظـر     ، اخالقي و ارشادي دارد    ي  جنبههر چند كه تكليف مربوط به حسن معاشرت         
 البته بايد توجه داشت     .نت اجرا نمانده است   حقوقي نيز در قوانين مدني و جزايي بدون ضما        

كه توسل به ضمانت اجراهاي حقوقي و رجوع بـه مقامـات قـضايي صـرفاً بايـد بـه هنگـام                      
در صورتي كـه زن بـه هـر شـكل           . آخرين چاره مورد استفاده قرار گيرد     عنوان     به ضرورت و 

 د يا بـه درخواسـت او      اعم از آنكه با شوهر خود بدرفتاري نماي       ،  معاشرت نمايد   اقدام به سوء  
اعتنايي كند يا به شكلي موجبات عدم رضايت او را فراهم نمايـد و عمـل او بـدون هـيچ                      بي

: دارد  مـي   قانون مدني كه مقرر    1108 ي  ماده موجب   به .و موجهي صورت گيرد    دليل مشروع 
 ،»هرگاه زن بدون مانع شرعي از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بـود               «

توانـد از     مـي  شـوهر ،  عـالوه   بـه . شود  مي ناشزه محسوب شده و حق او در گرقتن نفقه ساقط         
  . طريق مراجع قضايي زن را ملزم به انجام وظيفه كند
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به دادگاه  ،  تواند  مي معاشرت و بدرفتاري نمايد زن      سوء اگر شوهر اقدام به   ،  از طرف ديگر  
 منـشور   30 ي  ماده .ن معاشرت نمايد  مراجعه كرده و با طرح شكايت شوهر را مجبور به حس          

 ي زنان نيز به حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قـانوني در صـورت               ها  مسئوليتحقوق و   
مـؤثر نباشـد و مـرد همچنـان بـه           ،  هرگاه اين اقـدام   . معاشرت همسر اشاره نموده است     سوء
قابـل   غير معاشرت چنان باشد كه زندگي را براي زن         سوء معاشرت خود ادامه دهد و اين       سوء

 8 ي مـاده  4بنـد  . او به اين استناد حق دارد از دادگاه درخواسـت طـالق نمايـد    ،  تحمل سازد 
معاشرت هر يك    سوء يا   رفتار  سوء -4... «: دارد  مي قانون حمايت خانواده در اين مورد اشعار      

 ي  مـاده » قابـل تحمـل نمايـد      غير  زندگي را براي طرف ديگـر      ي  ادامهاز زوجين به حدي كه      
در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر       «:  قانون مدني نيز در اين خصوص بيان دارد        1130

چنانچـه عـسر و   ، تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طالق كند         مي حرج زوجه باشد وي   
و در  توانـد زوج را اجبـار بـه طـالق نمايـد       مـي دادگـاه ، حرج مذكور در محكمه ثابت شود 

 قـانون  4بنـد  » شـود   مـي به اذن حاكم شـرع طـالق داده   صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه   
  نيز به ضرب و شتم يا هر گونه        1381 قانون مدني مصوب     1130 ي  مادهالحاق يك تبصره به     

يكـي از   عنوان     به رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد             سوء
درگيـري و   ،  عـالي كـشور هـم      در آراء ديـوان      .مصاديق عسر و حرج تـصريح كـرده اسـت         

معاشـرت ذكـر شـده        سـوء  مـصاديق  و مواردي از اين قبيل از      بدرفتاري ايراد ضرب و جرح    
   1.است

موجب ،  يك از زن و شوهر     معاشرت هر   سوء در صورتي كه  ،  در كنار اين ضمانت اجراها    
 قواعـد   موجـب   بـه زيـان    ي  كننـده   وارد،  ورود زيان جسمي يا معنوي به طـرف ديگـر گـردد           

طريـق جبـران ايـن      . وليت مدني مسئول جبران خـسارتي اسـت كـه وارد نمـوده اسـت              مسئ
 قانون مسئوليت مدني با توجه به اوضاع و احوال قـضيه            3 ي  ماده موجب  بهتواند    مي خسارت

 محـروم نمـودن شـوهر يـا زن          ،تعيين گردد كه ممكن است به شكل پرداخـت مبلغـي پـول            
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 رف ديگر به مدت معين يا سلب برخـي از حقـوق           زيان از سكونت مشترك با ط      ي  كننده  وارد
  . او باشد

ان در چنين مواردي قائل شدن بـه مـسئوليت مـدني منـوط بـه                دان  حقوقبه نظر برخي از     
منوط كردن جبران خسارت بـه اثبـات تقـصير          . زيان است  ي  كننده  احراز و اثبات تقصير وارد    

كند كـه خـود موجـب         مي  ايجاد هديد  زيانزيان مانعي بزرگ در جبران خسارت        ي  كننده  وارد
ن به اثبـات نرسـيده يـا امكـان اثبـات            آگردد كه تقصير مرتكب در        مي عدم جبران خساراتي  

توان تقصير مرتكب را در محيطي چون خـانواده كـه شـاهدي               مي  چگونه .تقصير نبوده است  
ـ      ؟  برروابط زوجين جز خودشان وجود ندارد اثبات نمود        ات مقيد كردن جبران خسارت به اثب

رسـد در     مـي  نظـر   بـه . امري دشوار و گاه محال است     ه  منوط كردن آن ب   ،  تقصير در اين موارد   
توان قائل به مسئوليت محض شد و صـرف           مي مواردي نظيرسوء معاشرت در روابط زوجين     

 خـسارت كـافي     ي  مطالبـه  سببيت بين ارتكاب عمـل و وقـوع ضـرر را بـراي               ي  رابطهاثبات  
 .چنين مواردي صرف خسارت را اماره تقصير محسوب نمـود         توان در      دست كم مي   .دانست

آنجا كه در محيط خانواده مرد داراي قدرت و اختيار بيشتري است اثبات تقـصير زوج در                  از
  لـذا عـدالت تـوزيعي      .باشـد   مـي  خسارت وارده توسط زوجـه امـري دشـوار و گـاه محـال             

سببيت بين ارتكاب عمل    كند در خسارت وارده به زوجه صرف اثبات           مي ايجاب )اجتماعي(
 ايـن  در زوج تقـصير  الزامـي بـه اثبـات      د و زوجـه   شـو مـسئوليت زوج     و وقوع ضرر موجب   

  . باشد خصوص نداشته
معاشـرت زوج يـا       سـوء   قانون براي  موجب  بهضمانت اجراهايي است كه     ،  آنچه گفته شد  

  چنين ضمانت اجراهايي بـر هـر گفتـار يـا عملـي كـه مـصداق                 .وضع گرديده است  ،  زوجه
،  البته مصاديق سوءمعاشـرت بـه تناسـب مـورد          .مترتب خواهد بود  ،  معاشرت قرار گيرد   سوء

معاشـرت ذكـر      سوء ضمانت اجراي عنوان     به ممكن است ضمانت اجراهاي ديگري جز آنچه      
  . گرديد داشته باشد كه در هر مورد به آن خواهيم پرداخت
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  مصاديق حسن معاشرت و ضمانت اجراي آن : مبحث دوم

  معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزند : اولگفتار 

 يكي از وظايف متقابل زوجين معاضـدت در تـشييد مبـاني خـانواده و تربيـت فرزنـدان                  
زوجين بايد در تـشييد مبـاني   «: دارد  مي قانون مدني در اين زمينه مقرر 1104 ي  ماده. باشد مي

  .»دخانواده و تربيت اوالد خود به يكديگر معاضدت نماين
   معاضـدت زوجـين در تـشييد مبـاني خـانواده           -1:  شـده  تأكيـد در اين ماده بـر دو امـر         

  .  معاضدت زوجين در تربيت فرزند-2
  معاضدت در تشييد مباني خانواده و ضمانت اجراي آن ) الف

تالش زن و مرد در نزديـك سـاختن مـنش و            ،  مراد از معاضدت در تشييد مباني خانواده      
كه ارتباط صميمي و تفـاهم آن دو در         اي    به گونه  به يكديگر است  شان   روش و خلق و خوي    

هـدف   1يكي شدن و وحدت و در نتيجه استحكام پيوند زناشويي حاصل شود           ،  ابعاد مختلف 
.  سـعادت و رفـاه خـانواده اسـت         تأميناصلي ازدواج همكاري و اشتراك مساعي زوجين در         

 وهر در امـور خـانواده محقـق       همراهـي و اشـتراك زن و شـ        ،  چنين هدفي تنها بـا همفكـري      
  . شود مي

معاضدت زوجين به يكديگر و تعيين حدود آن امري عرفي است و حدود آن با توجه به                 
مثـال ممكـن اسـت بنـا بـه          عنوان    به. شود  مي عرف و عادت و مقتضيات زمان و مكان تعيين        

  .  باشد مرد يا زني هاي خانه به عهده خريد لوازم و نيازمندي، مقتضيات زمان و مكان
شود آن است كه هـيچ يـك از زوجـين حـق               مي كه از اين تكليف متقابل ناشي     اي    نتيجه

 ي مطالبـه ، دهـد   مـي ندارد بابت كارهايي كه براي تشييد مباني خانواده و تربيـت اوالد انجـام     
  . دستمزد نمايد
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 1104 ي  مـاده  آيـا تكليفـي كـه در         كـه   ايني مطرح شود و آن      سؤالدر اينجا ممكن است     
زوجين مقرر گرديده تنها يك دستور اخالقي است يا داراي ضـمانت            ي    نون مدني بر عهده   قا

  ؟ باشد  مياجراي حقوقي نيز
 ي  مـاده معتقدند حكـم    اي    عده. ان اختالف نظر وجود دارد    دان  حقوقدر اين خصوص بين     

ايـشان در    1.باشـد   نمـي  صرفاً يك دستور اخالقي است و داراي ضمانت اجراء قـانوني          ،  فوق
توان گفت كه ايـن مـاده داراي ضـمانت            نمي با توجه به منابع فقهي    اند    توجيه نظر خود گفته   
  زيرا مصاديق نشوز در فقه مـشخص گرديـده و صـرفاً افعـالي از قبيـل                 ،اجراي قانوني است  

رفتار و ارتكاب عمل ناروا يا عدم اطاعت زن از شوهر در امـور واجـب از نظـر فقهـي                      سوء
 به عبارت ديگر خودداري زوجه از انجام اموري كـه بـر او واجـب               .شود  مي نشوز محسوب 

 لـذا امتنـاع از انجـام كارهـاي منـزل و تربيـت اوالد از                 .آيـد   نمي نشوز به حساب  ،  باشد نمي
 ي  نتيجـه در  . شود  نمي شود و عدم انجام آن نشوز محسوب        نمي وظايف شرعي زن محسوب   

  . ه است اخالقي تربيت را مطرح نمودي جنبه مزبور ي ماده
 ان معتقدند كه اين مـاده صـرفاً يـك دسـتور اخالقـي             دان  حقوقديگر از   اي    در مقابل عده  

و انـد     نيز قائـل بـه تفـصيل شـده        اي    عده 2.باشد بلكه داراي ضمانت اجراي قانوني است       نمي
معتقدند در مورد عدم معاضدت زوجين در تربيت اوالد ضمانت اجرايي نداريم اما در مـورد                

  3.توان قائل به ضمانت اجرا شد مي، در تشييد مباني خانوادهعدم معاضدت 
تري باشد زيرا عدم معاضدت در تشييد مبـاني         نظر صحيح ،  رسد نظر دسته دوم    مي نظر  به 

گردد و لذا ضـمانت اجراهـايي       معاشرت محسوب مي    سوء خانواده و تربيت اوالد از مصاديق     
 بنابراين هر يك از زوجين از ايفـاء         .معاشرت آمد اينجا هم صادق است       سوء كه در خصوص  

تواند الزام او را به ايفاء وظيفه از دادگـاه          طرف ديگر مي  ،   معاضدت خودداري نمايد   ي  وظيفه
متخلف باشد اقـدام او نـشوز محـسوب         ،  در صورتي كه الزام ممكن نشد اگر زن        .مطالبه كند 
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 ممكن است اين اقدام     متخلف باشد ،   در صورتي كه مرد    .شود او ساقط مي   ي  نفقهشده و حق    
  . مرد موجب عسر و حرج زوجه گرديده و مستند درخواست طالق از طرف زن قرار گيرد

  معاضدت در تربيت فرزندان و ضمانت اجراي آن) ب

  معاضدت در تربيت فرزندان  ـ1
 1178 ي  ماده. است زوجين معاشرت در روابط    حسن ي الزمه اوالد نيز  در تربيت  معاضدت

ابوين مكلفند كه در حدود توانايي خـود بـه تربيـت           «: دارد  مي  اين زمينه مقرر   قانون مدني در  
تربيـت اوالد در    . »اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنهـا را مهمـل بگذارنـد              

  .نيست پذير امكانمعاضدت زوجين  و كه بدون كمك رود مي شمار از وظايف مهمي به خانواده
به منظور نگاهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر اعطـا كـرده              از حق و تكليفي كه قانون       

آميختـه  هـم      بـه   حق و تكليـف    ،در حضانت . شود  مي ياد» حضانت«است اصطالحاً با عنوان     
 در عمل بـه دشـواري     . توان آن را به دو عنصر نگاهداري و تربيت طفل تجزيه نمود             مي است

 مـستقيم نـاظر بـه       طـور   بـه آنچه  ،  ن وجود توان بين اين دو عنصر مرزي ترسيم نمود با اي          مي
 غـذا و    ي   نيازهاي مـادي و معنـوي اوسـت ماننـد تهيـه            تأمينپذيرفتن كودك و پرستاري و      

هـدايت او   ،   ولـي  . كارهاي مربوط بـه نگاهـداري اسـت        ي  در زمره ،  مسكن و لباس و پرستار    
 تحـصيل   ي  وسيله تأمين زندگي و عادات و رسوم آن و         ي  شناساندن محيط و آموختن تجربه    

  .  در شمار تكاليف مربوطه به تربيت كودك استها اينو مانند 
تـوان بـه      مـي   آنهـا  ي   شرايطي را براي حضانت الزم دانسته است كه از جملـه           گذار  قانون

شايـستگي  ) م.  ق 1173 ي  مـاده مـستفاد از     (توانايي عملي  ،)م.  ق 1170 ي  ماده (داشتن عقل 
 و اسالم ) م.  ق 1170 ي  ماده (واج مادر با شخص ديگر    عدم ازد  ،)م.  ق 1173 ي  ماده (اخالقي

  . اشاره نمود) م.  ق1192 ي ماده(
 مادر  ي   قانون مدني حضانت فرزندان تا سن هفت سالگي بر عهده          1169 ي  ماده موجب  به

الزم بـه ذكـر    . پدر نسبت به حضانت الويت خواهـد داشـت        ،  خواهد بود و پس از اين مدت      
كننـد و گرنـه       مي حالتي است كه زوجين جدا از يكديگر زندگي       است كه اين ماده مربوط به       

 نيـازي بـه واگـذاري       نماينـد   مـي در صورتي كه ايشان با هم و به صـورت مـشترك زنـدگي               
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 1210 ي  مـاده  1 ي  تبـصره  در حقوق ايـران طبـق        .حضانت فرزند به يكي از همسران نيست      
 سال تمـام  15بعد از رسيدن به  سال تمام قمري و پسر       9قانون مدني دختر بعد از رسيدن به        

 شود و به ايشان بعد از رسيدن به سنين مذكور طفل يا صغير اطـالق                مي قمري بالغ محسوب  
 15 سال قمري در دختـر و        9لذا حضانت كه اختصاص به اطفال دارد بعد از سن           . گردد نمي

  . يابد  ميشود و مدت آن پايان  ميسال قمري در پسر ساقط
  : و تكليف نگاهداريـ ضمانت اجراي حق 2

  : ـ ضمانت اجراي مدني
تكليـف  ،  عالوه بر آنكه حق پدر و مادر اسـت        ،  گفتيم كه نگاهداري و پرستاري از فرزند      

اي   تكليف زوجـين در ايـن خـصوص قاعـده         )  قانون مدني  1168 ي  ماده. (باشد  مي ايشان نيز 
 ي  ي در زمينـه    قـانون مـدن    1172 ي  مـاده . تـوان بـرخالف آن توافـق كـرد          نمي امري است و  

هيچ يـك از ابـوين حـق ندارنـد در مـدتي كـه            «: نگاهداري فرزندان چنين مقرر داشته است     
در صـورت امتنـاع يكـي از        .  آنهاست از نگاهداري او امتنـاع كننـد        ي  حضانت طفل به عهده   

به تقاضاي مـدعي     يا   حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقرباء            ،  ابوين
الزام كنـد و در     ،   اوست ي  نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده           ،  مالعمو

حضانت را به خرج پدر و هـر گـاه پـدر فـوت شـده                ،  صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد      
 اين ماده چنانكه پدر و مادري كه قانوناً حضانت بر           موجب  به. » كند تأمينبه خرج مادر    ،  باشد
تواند پدر يا مادر ممتنـع را الـزام بـه             مي دادگاه،  اهداري طفل امتناع كند    اوست از نگ   ي  عهده

 ولي اگر بـا ايـن وجـود شـخص بـر خـالف حكـم دادگـاه همچنـان از                      .انجام وظيفه نمايد  
 پـدر و    ي  تواند طفل را با هزينـه       مي دادگاه طبق اين ماده تنها    ،  نگاهداري طفل خودداري كند   

  . ي او به خرج مادر به ديگري واگذار نمايددر صورت فوت پدر يا عدم تمكن مال
  : اند اشكالي به شرح ذيل مطرح كرده1اندان حقوقدر مورد اين ماده يكي از 

 اوسـت از نگاهـداري امتنـاع نمايـد پـس از             ي  هرگاه مادر در مدتي كه حضانت به عهده       
خالف اصـول   شود و اين امـر ظـاهراً بـر          مي ي پدر نگاهداري   اجبار و عدم انجام آن به هزينه      
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بـه ايـن اشـكال      .  خود اوست  ي   انجام تكليف هر كسي بر عهده      ي  باشد كه هزينه    مي حقوقي
دار نگاهـداري    هـر يـك از ابـوين را عهـده       ،قانون: كهاند    پاسخ داده گونه     اين ننادا  حقوقاين  

 .صغير در تمام دوران قبل از رشد دانسته و مادر را براي مدتي اولـي از پـدر شـناخته اسـت                     
باشـد و چنانچـه       مـي  ييبراين حضانت با قيد اولويت براي مادر در مدت مقرر واجب كفا           بنا

 ي  وظيفـه  پـدر اصـالتاً داراي       ،مادر از آن امتناع كند و نتوان او را اجبار به انجام عمل نمـوده              
اگـر هـم پـدر      . شود  مي  او طفل حضانت   ي  حضانت است و هرگاه او نيز امتناع كند به هزينه         

. باشـد   مـي   او ي   حضانت تكليف منحصر مادر خواهد بود هزينـه بـه عهـده            مرده باشد چون  
 بينـي   پـيش شود قانون مدني ضمانت اجراي كافي در اين خصوص            مي  كه مالحظه  طور  همان

شود ضمانت اجراهاي مـؤثرتري       مي نكرده اما مقنن در مقررات ديگري كه ذيالً به آنها اشاره          
  .  كرده استبيني شپيبراي حمايت از طفل و تضمين حقوق وي 

  : ـ ضمانت اجراي كيفري
 ضمانت اجراي كيفـري     ، عالوه بر ضمانت اجراي مدني براي حضانت از طفل         گذار  قانون

 واحـده در    ي  مـاده  قانون مربوط به حضانت كه بـه صـورت           موجب  به. نيز مقرر نموده است   
م آن دادگـاه    چنانچه به حكم دادگاه مدني خـاص يـا قـائم مقـا            « به تصويب رسيد     65تيرماه  

 كسي قرار گيرد و پدر يا مادر يا شخص ديگري مانع اجراي حكـم               ي  حضانت طفل به عهده   
 وي را ملزم به عدم ممانعـت        ،حكم ي  كننده  دادگاه صادر ،  شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد      

نمايد و در صورت مخالفت به حبس تـا اجـراي حكـم محكـوم خواهـد                   مي يا استرداد طفل  
 ورزد ابتـدا الـزام بـه اسـترداد طفـل            مـي  ن ماده شخصي كه از استرداد طفل امتناع        در اي  .»شد
 اجبار بـه انجـام      ي  وسيلهعنوان     به در صورت مخالفت و عدم تمكين به حكم دادگاه        . شود مي

حـبس در اينجـا     . گـردد   مـي  محكوم به حبس تا اجـراي حكـم       ،  تعهد و اجراي حكم دادگاه    
 بـه همـين     .گـردد   مـي   اجبار به انجام تعهد محسوب     ي  وسيلهعنوان     به  كيفري ندارد و   ي  جنبه

  1.يابد  ميجهت ميزان حبس معلوم نيست و تا زمان اجراي حكم ادامه
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 نيز مقرراتي جهت حمايـت از طفـل و          1375 قانون مجازات اسالمي مصوب      632 ي  ماده
ن اگـر كـسي از داد     «به موجب ايـن مـاده       .  حق حضانت است آورده است     ي  كسي كه دارنده  

حق مطالبه دارنـد امتنـاع        طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً              
كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانـصد هـزار                      

  .»ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد
: توان گفـت    مي 1365 ي  واحده ي  هماد قانون مجازات اسالمي با      632 ي  ماده ي  در مقايسه 

از ،   ناظر به جرم امتناع از دادن طفل به اشخاصي كـه قانونـاً حـق مطالبـه دارنـد                   632 ي  ماده
 ناظر به اخـالل در      1365 ي  واحده ي  ماده در حالي كه     .باشد  مي  حق حضانت  ي  جمله دارنده 

  1. استحكم دادگاه راجع به حضانت و تعيين مجازات براي ممانعت از اجراي آن
 نگاهداري خود كوتـاهي كـرده و طفـل نـاتوان از             ي  وظيفهدر مورد پدر يا مادري كه در        

  قانون مجازات اسالمي مقرر    633 ي  ماده ،محافظت خود را در محلي خالي از سكنه رها كند         
هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قـادر بـه محافظـت                  «: دارد مي

محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا                 باشد در     نمي خود
 اين مـاده    ي  ادامه در   .»... شد جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد          

حتي رها كردن طفل در محل داراي سكنه هم جرم تلقي شده و تا نـصف مجـازات فـوق را                
م سبب وارد آمدن صدمه يا آسيبي بـه طفـل شـود يـا               در صورتي كه اين اقدا    . خواهد داشت 

عالوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يـا پرداخـت         كننده    رها،  منجر به فوت او شود    
  . شود  ميديه يا ارش نيز محكوم

واگيردار مصوب  هاي    آميزشي و بيماري  هاي     قانون طرز جلوگيري از بيماري     6 ي  مادهدر  
 آنـان   ي   يا سرپرست صـغير يـا سـفيه يـا ديوانـه در معالجـه               اگر ولي «:  نيز آمده است   1320

 نگاهداري ي  اقدام والدين در معالجه و درمان به موقع اطفال الزمه         .»مسامحه كند مجرم است   
 ي   مـسامحه هـر يـك از والـدين در معالجـه            ،باشد لذا در قانون فوق      مي و حضانت از ايشان   

  . جرم محسوب شده است، طفل
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هـر گـاه دادگـاه خـانواده        «: دارد  مـي  ايت خانواده در اين رابطه مقرر      قانون حم  14 ي  ماده
تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حـضانت                 

حق شود او را براي هـر بـار تخلـف بـه               ذي خودداري كرده يا مانع مالقات طفل با اشخاص       
در صورت تكـرار بـه حـداكثر مبلـغ مـذكور       پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و           

تواند عالوه بر محكوميت مزبـور حـضانت     ميدادگاه در صورت اقتضاء. محكوم خواهد كرد  
در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيـب مـتهم            . طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد      

  . چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود
توانند طفل را     نمي پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده           : 1 ي  رهتبص

 به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر بين طرفين يا غير از محل اقامت قبل از وقـوع طـالق                   
به خارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه               يا  

  . از دادگاه
 به صندوق حمايت خانواده كه از طـرف         11 ي  مادهوجوه موضوع اين ماده و      : 2 ي  تبصره

نفع   ذي نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص     . شود پرداخت خواهد شد     مي دولت تأسيس 
  .»است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيداي  نامه طبق آيين

 بنابراين در حـال     .ستاين ماده در حال حاضر به قوت خود باقي است و نسخ نگرديده ا             
  . توان استناد كرد  ميحاضر نيز در خصوص ضمانت اجراي حضانت به اين ماده

 اين ماده مقرر شده است كه وجوه موضوع اين ماده بـه صـندوق حمايـت             2 ي  تبصرهدر  
رسـد ايـن      مـي  نظـر   بهخانواده پرداخت خواهد شد چون امروزه چنين صندوقي وجود ندارد           

  .  دولت واريز گرددي شود بايد به خزانه  مي نقدي تلقيوجوه كه يك نوع جزاي
از توجه به قوانيني كه در خصوص حـضانت و ضـمانت اجـراي نگهـداري و حـضانت                   

گردد كه هدف اصلي اين مقررات حمايت از طفـل اسـت تـا              اند روشن مي  اطفال وضع شده  
ف ديگر كه   هد. اي نگهداري شود  كودك از نظر جسمي و روحي در وضع مناسب و شايسته          

حفظ و حمايت حقوق كساني است كه به موجـب قـانون يـا بـه           ،  ي تبعي و فرعي دارد    جنبه
  . حكم دادگاه حضانت طفل را بر عهده دارند
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 گـذار   قـانون در كنار ضمانت اجراهايي كه در خصوص نگاهداري از كودك وجـود دارد              
 1174 ي  مـاده  موجـب   به. ضمانت اجراهايي در خصوص حق مالقات طفل مقرر كرده است         

ابوين در يك منزل سـكونت      ،  قانون مدني در صورتي كه به علت طالق يا به هر جهت ديگر            
باشد حق مالقات طفل خود را        نمي هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او        ،  نداشته باشند 

گر چه قانون مدني حق مالقات را براي ابوين شناخته است ولي اين حق منحصر به                » ...دارد
  1.مادر نيست و اجداد پدري و مادري نيز نبايد از اين حق محروم شوندپدر و 
 قانون حمايت خانواده كه بـه آن اشـاره شـد نيـز در صـورتي كـه دادگـاه                     14 ي  مادهدر  

تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محـول شـده مـانع مالقـات طفـل بـا اشـخاص                      
در  ي از هـزار تـا ده هـزار ريـال           او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغـ          ،شود  مي حق ذي

تواند   مي  دادگاه در صورت اقتضاء    .صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد        
  »...حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد، عالوه بر محكوميت مزبور

  :  ـ ضمانت اجراي حق و تكليف تربيت كودك3
 ي  وظيفـه  مادر نيست؛ نوعي تكليـف و        حضانت كودك تنها حق پدر و     ،  چنانچه گفته شد  

 تربيت مناسـب او     ، معاش كودك  تأمين گذشته از نگاهداري و      .اخالقي و اجتماعي نيز هست    
در اصطالح حقوقي تربيت به معنـاي پـرورش         . باشد حضانت مي  ي  وظيفه حق و    ي  نيز الزمه 

ماده زندگي  پدر و مادر بايستي فرزند خويش را آ       . روحي و اخالقي طفل استعمال شده است      
و تحصيل او نظارت مـستمر داشـته باشـند و سـنن        ها    اجتماعي سازند و بر رفتار و معاشرت      

تـوان در حقـوق    اخالقـي را بـه دشـواري مـي     ي  وظيفـه اين  . ملي و مذهبي را به او بياموزند      
اعتنـا    بـي  قانون به ايجاد حق و تكليف پدر و مـادر در ايـن بـاب              ،  تضمين كرد با وجود اين    

  2.ستنمانده ا
 جهاني حقوق بشر به پدر و مادر حق داده است نوع تعليماتي را كه بايد بـه                  ي  در اعالميه 

توانند مذهب فرزند خود و محيط آموزش         مي پدر و مادر  . كودك آنان داده شود انتخاب كنند     
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  او را بعـد از سـن دوازده سـال بكـار گمارنـد              ،روحي او را برگزينند و به منظور كار آموزي        
يا استفاده از حكـم دادگـاه         تنبيه ي  وسيله  بهو در صورت لزوم او را       )  قانون كار  16و   2مواد  (

  . وادار به اطاعت از خود سازند
ابوين مكلف هستند كه در حدود توانـايي خـود          «: دارد  مي  قانون مدني مقرر   1178 ي  ماده

 در ايـن    .»رنـد به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذا              
اين تربيت بايـد بـا در نظـر         . ماده صراحتاً تربيت اطفال تكليف پدر و مادر دانسته شده است          

در ايـن مـاده     . گرفتن شرايط و مقتضيات موجود و با رعايت مصلحت كودك صورت پذيرد           
. در مورد ضمانت اجراي مدني و مسئوليت ناشي از تخلف پدر و مادر تصريحي نشده است               

عالقـه  . ريح به ضمانت اجرا به معناي مسئول نبودن و مصون بودن ايشان نيست            اين عدم تص  
بـا  . و محبت طبيعي پدر و مادر به فرزند بهترين ضمانت اجراي تكاليف اخالقي آنـان اسـت    

 1173 ي  مـاده مطابق  .  ضمانت اجراهايي براي اين تكليف شناخته است       گذار  قانونوجود اين   
 مواظبت يا انحطاط اخالقي پدر يـا مـادري كـه طفـل تحـت                هرگاه در اثر عدم   «قانون مدني   

 محكمـه ،  تربيت اخالقي طفـل در معـرض خطـر باشـد           يا   صحت جسماني ،  حضانت اوست 
 قضايي هر   ي  تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه               مي

 ماده به مـصاديقي از      ي  دامها در   .»تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند         
تـوان بـه      مي عدم مواظبت يا انحطاط اخالقي والدين اشاره شده است كه از جمله اين موارد             

 از طفل يا اجبار او به ورود در مـشاغل     استفاده  سوء،  اشتهار والدين به فساد اخالقي و فحشاء      
 خارج از حـد     تكدي گري و قاچاق و تكرار ضرب و جرح        ،  ضد اخالقي مانند فساد و فحشا     

  . متعارف والدين اشاره نمود
ابوين در تعليمات اجباري فرزنـد خـود نيـز از مـصاديق عـدم معاضـدت در                  ي    مسامحه

 وسـايل و    تـأمين  قـانون    4 ي  مـاده  موجـب   بـه  گـذار   قانونشود كه     مي تربيت اوالد محسوب  
 بـراي ايـن تخلـف ضـمانت         22/5/1353موجبات تحصيل اطفال و جوانان ايرانـي مـصوب          

اگر ولي طفل در موعد مقرر بـه موجـب          « اين ماده    موجب  به. اجراي حقوقي قائل شده است    
كـودك خـود را بـراي تحـصيل مـنظم بـه             ،  بدون داشتن عذر موجه   ،  قانون تعليمات اجباري  
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جبران تخلف و مسامحه بـه پرداخـت جريمـه و    عنوان   به عالوه بر اجبار وي   ،دبستان نسپارد 
يال و به انجام تكاليف خـود محكـوم خواهـد شـد و اگـر از                 جزاي نقدي تا دويست هزار ر     

 سـال را از     18كـودك يـا نوجـوان كمتـر از          ،  پس از اجراي حكم    يا   اجراي حكم امتناع كند   
 معـاش و    ي   هزينـه  تـأمين از يك تا سـه سـال و         ) تعزير (اي  تحصيل باز دارد به حبس جنحه     

  .»تحصيل كودك و نوجوان محكوم خواهد شد
تـوجهي والـدين درنگهـداري و تربيـت فرزنـدان و              بي  در اثر مسامحه و     چنانچه عالوه  به

 قـانون مـسئوليت     1 ي  مـاده  موجـب   بـه  خسارتي به كودك وارد شود       ،انجام تكليف حضانت  
 خسارت وارده بر آيند و بـه طريـق مناسـب خـسارت وارده را جبـران                  ي  عهدهمدني بايد از    

يد مبـاني خـانواده و تربيـت اوالد از          الزم به ذكر است كـه عـدم معاضـدت در تـشي            . نمايند
  بنـابراين ضـمانت اجراهـايي كـه در خـصوص           .گـردد   مـي  معاشرت محسوب   سوء مصاديق

تواند اعمال شود كـه بـراي خـودداري از         مي  در اينجا هم   ،معاشرت آمد متناسب با مورد     سوء
  . شود  مي كالم از ذكر مجدد آن امتناعي اطاله
  ال فرزند در برابر اشخاص ثالث ـ مسئوليت والدين نسبت به اعم4

كسي كه  «دارد   مي  قانون مسئوليت مدني در خصوص مسئوليت پدر و مادر مقرر          7 ي  ماده
باشـد در     مـي   او ي  عهـده  قانوناً يا برحسب قرارداد به       ،نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير     

مجنـون يـا     ي  ناحيـه صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبـران زيـان وارده از              
 در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشـد                .باشد  مي صغير

از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد بـه نحـوي                    
 ايـن مـاده     موجـب   بـه » .نباشـد كننـده     صورت گيرد كه موجب عـسرت و تنگدسـتي جبـران          

تقصير كرده باشند بـا     ،  ر صورتي است كه در نگهداري يا مواظبت كودك        مسئوليت والدين د  
حال چنانچه والدين استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيـان وارده را نداشـته باشـند و                   اين

در ،   قـانون مـدني    1216 ي  ماده. كودك مالي از خود داشته باشد از مال او جبران خواهد شد           
داند در بدو امر ممكن است ايـن          مي دك را ضامن  خود كو ،  صورت ورود ضرر توسط كودك    

 مطلـق  طور به زيرا در اين ماده كودك . قانون مسئوليت مدني منافات پيدا كند     7 ي  مادهماده با   
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 قانون مسئوليت مدني والدين     7 ي  مادهدر صورت ورود ضرر ضامن تلقي شده است ولي در           
عت جبـران ضـرر توسـط       در صورت تقصير ضامن هستند و تنهـا در صـورت عـدم اسـتطا              

تـوان آنهـا را بـدين         مـي  براي رفع تعارض دو ماده    . از مال كودك جبران خواهد شد     ،  والدين
گونه تفسيركرد كه در صورتي كه زيان وارده در اثر تقصير در نگاهداري يـا مواظبـت ايجـاد                   

 قـانون   7 ي  مـاده تواند براي جبـران زيـان هـم بـه ضـمان موضـوع                 مي ديده  زيان،  شده باشد 
 ي مطالبـه  از كـودك   1216 ي  مـاده مسئوليت مدني رجوع نمايد و هـم بـا توجـه بـه اطـالق                

 اقامه نخستين دعوي عليه والدين را منـوط بـدين شـرط دانـسته كـه                 7 ي  ماده. خسارت كند 
سرپرست استطاعت جبران زيان وارده را داشـته باشـد و در صـورتي كـه چنـين اسـتطاعتي                    

بنابراين در صورت تقصير هـر يـك از         . آيد  مي  به عمل  جبران خسارت از مال كودك    ،  نباشد
را در اين خصوص    1216 ي  ماده،  7 ي  مادهضمان او بر مسئوليت صغير مقدم است و         ،  والدين

 در قالب قواعد عمومي مسئوليت مـدني      ،  مسئوليت پدر و مادر در اينجا     . تخصيص زده است  
خـود هـستند تقـصير يكـي از         ضامن جبران خسارت ناشي از تقصير         زيرا والدين  ،گنجد مي

لذا ضـمان   . شود  مي موجبات مسئوليت مدني است و مسئوليت پدر و مادر بر اين مبنا توجيه            
نبوده است بلكه تقصير ايشان موجب مـسئوليت آنـان          ) كودك (پدر و مادر ناشي از فعل غير      

  . گرديده است
 عرفـي ميـان     ي  ابطـه رتوان گفت     مي ،البته در مورد زياني كه توسط صغير مميز وارد شده         

 تقصير پدر و مادر را بـا        ي  رابطه كافي قوي هست كه بتواند       ي  عمل او و ورود ضرر به اندازه      
 قانون مسئوليت مـدني تفكيكـي بـين         7 ي  ماده در   گذار  قانونحال   با اين . آن حادثه قطع كند   

نـسته  پـدر و مـادر را مـسئول دا        ،  مميز ننموده و در صورت تقصير والـدين        غير صغير مميز و  
 عرفي موجود ميان عمل صغير مميز و ورود ضرر بايـد گفـت              ي  رابطهپس با توجه به     . است

ضمان پدر و مادر نسبت به ضرري كه توسط صغير مميز وارد شده نوعي مسئوليت ناشي از                 
فايده اسـتناد بـه مـاده قـانون مـسئوليت           . كند بر آنان تحميل مي    گذار  قانونفعل غير است كه     

مميزي كه در اثر تقـصير والـدين         غير ين امر است و گرنه در خصوص صغير       مدني نيز در هم   
 قانون  1 ي  مادهتوان مسئوليت والدين را با توجه به قواعد عمومي و            مي،  كند  مي ضرري وارد 
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از آنجا كه فعل صغير مميـز سـبب نزديـك ورود ضـرر اسـت                . مسئوليت مدني استنباط كرد   
خود مسئول ضـررهاي وارد بـه اشـخاص باشـد           ،  وكند كه ا    مي اجراي قواعد عمومي ايجاب   

  . به كودك مميز رجوع كنند، توانند پس از جبران خسارت واردهبنابراين والدين كودك مي
 عرفـي بـين عمـل       ي  رابطهگردد آن است كه آيا براي احراز          مي سؤالي كه در اينجا مطرح    

 ي رابطها صرف وجود صغير و زيان وارده ارتكاب تقصير از سوي كودك نيز ضرورت دارد ي          
 نظـر   بـه ؟  باشـد   نمـي  عليت بين عمل صغير و زيان وارده كافي است و نيازي به اثبات تقصير             

در صـورتي كـه عمـل       . رسد در اين مورد بايد بين مورد اتالف و تسبيب تمايز قائل شـد              مي
 هـر «: دارد  مـي   قانون مدني كـه مقـرر      328 ي  ماده موجب  بهكودك منجر به اتالف مالي گردد       

 از روي عمد تلف كـرده باشـد يـا           كه  ايناعم از   .. .كس مال غير را تلف كند ضامن آن است        
 طـور   بـه باشد و كـافي اسـت شخـصي           نمي تقصير شرط ايجاد مسئوليت مدني    » ...بدون عمد 

بنابراين در صورتي مسئوليت والدين را ناشي از مسئوليت كـودك           . مستقيم مالي را تلف كند    
 در مسئوليت والدين ندارد و همين كه مباشرت صغير در وقوع حادثه             تقصير او نقشي  ،  بدانيم

پدر يا مادر يـا هـر دو         ،مباالتي والدين باشد    بي  ناشي از تقصير و    ي  اثبات شود و وقوع حادثه    
  . مسئول خسارت وارده خواهند بود

ما اگر كودك مسبب ايجاد خسارت باشدآيا مسئوليت پدر و مادر مشروط به ايـن اسـت                 ا
ودك يا ديوانه مرتكب تقصير شده باشد يا حتـي در صـورت عـدم وجـود تقـصير نيـز                     كه ك 

هـاي   ال در حقوق فرانسه نيز مطرح بوده است و پاسـخ          ؤاين س ؟  والدين مسئول خواهند بود   
كه فعل  اند     گروهي ضمان پدر و مادر را مشروط به اين دانسته          .مختلفي به آن داده شده است     
 گروهي معتقدند داليل معاف شدن كودك از مـسئوليت          1.ع باشد ارتكابي نامتعارف يا نامشرو   
 بينـي   پـيش  زيرا ضمان ايشان بدين منظـور در قـانون           .شود  نمي مانع از مسئوليت پدر و مادر     

انـد پـدر و مـادر     كردهتأييدبرخي ديگر  2.شده است كه جبران عدم مسئوليت كودك را بكند 

                                                      
1. Mazeaud et Tunc, Traité theorique et pratique de la Responsabilite civil, Detictuelle et  
    contractuelle, Second edition, volume 1. Paris: 1965-1983 N.763 
2. Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil francais, Second edition. T1. Par 

savatier, 1952, T. II. Par Rouast, 1952: N. 630. 
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 بتـوان تقـصيري را بـه كـودك          بار  زيان فعل   گيرند كه در ارتكاب     مي در صورتي مسئول قرار   
 ضمني داللت برلزوم تقـصير      طور  بهپدر و مادر    » تقصير در مواظبت  « لزوم وجود    1.نسبت داد 

 كوتـاهي   ي  نتيجـه  در   كه  اينخطاي پدر و مادر عبارت است از        . كند  مي  كودك نيز  ي  ناحيهاز  
  . دان در مواظبت و تربيت فرزند مانع از ارتكاب تقصير او نشده

قـانون   موجـب   به زيرا. رسد نظر اخير با مباني حقوق ما سازگاري بيشتري دارد          مي نظر  به
 است كه وي مرتكـب تقـصير        پذير  امكانانتساب ضرر كودك در صورتي      ،  در تسبيب ،  مدني

در چنين صورتي است كه پدر و مادري كـه          . شده باشد و عملي نامتعارف از او سرزده باشد        
بنابراين . صير كرده باشند مسئول خسارت ناشي از عمل او خواهند بود          در نگهداري فرزند تق   

دار حضانت كودك را ضامن خـسارات ناشـي از عمـل            توان پدر يا مادر عهده    در صورتي مي  
خواه اين مسئوليت ماننـد     . كودك دانست كه كودك طبق قواعد مسئوليت مدني مسئول باشد         

  . بدون تقصير ايجاد شود، اتالفتسبيب مشروط به تقصير كودك باشد يا مانند 
كنند در فرض شايع و معمول كـه پـدر   مسئوليتي كه پدر و مادر در اين خصوص پيدا مي    

مـسئوليت  ،   حضانت از كودك را به عهـده دارنـد         ،كنند و به اشتراك   و مادر با هم زندگي مي     
 در  زيرا بر طبق قواعد عمومي مسئوليت مـدني در جـايي كـه چنـد سـبب                . باشدتضامني مي 

 در تقسيم مسئوليت بين ايشان و       2. مسئوالن متضامناً مسئولند   ي  همهورود ضرر دخالت دارند     
 ي  مـاده رجوع هر يك به ديگري در قانون حكم خاصي وجود ندارد اما با توجـه بـه مـالك                    

هر گـاه چنـد نفـر بـا هـم سـبب آسـيب يـا                 «: دارد قانون مجازات اسالمي كه مقرر مي      365
توان گفت در اين مورد نيز هر يـك         مي» .دار خواهند بود    تساوي عهده  طور  بهخسارتي شوند   

  . از پدر و مادر نسبت به نيمي از خسارت حق رجوع به طرف ديگر را دارد
  بررسي تطبيقي حضانت و مسئوليت ناشي از آن ) ج

 نظـر   بـه . پرداختـه اسـت   بحث حـضانت طفـل       قانون مدني فرانسه به      387 و   371موارد  
حـق و   عنـوان      بـه  حق و براي پدر   عنوان     به براي مادر ،   در حقوق اين كشور    رسد حضانت  مي

                                                      
1. Ibid. N. 1099 

  .562هاي خارج از قرارداد، ص  ، حقوق مدني؛ الزامناصر كاتوزيان. 2
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 قانون مدني فرانـسه بـه والـدين         203 ي  مادهامر تربيت به موجب     . شود  مي تكليف محسوب 
  . سپرده شده است

طبيعت واليت ابـويني بـه شـرح زيـر ذكـر شـده اسـت                ،  1970در قانون جديد مصوب     
سالمت و اخالق طفل    ،  است كه به منظور حمايت از امنيت      واليت ابويني مربوط به والدين      «

 والدين در قبـال مراقبـت و تربيـت طفـل داراي حقـوق و تكـاليف مقـرر               . برقرار شده است  
،  واليت ابويني يك سازمان حمايتي براي حمايت از طفل است نه به نفع والـدين               .»باشند مي

تعلـيم و تربيـت     ،  وانند امـر نگهـداري    شود تا بت    مي اين حق امكاناتي است كه به والدين داده       
  1.طفل را اداره كنند

اعراض از اين حق و واگذاري و متوقف ساختن آن با شرايط خاص و آن هـم از طريـق                    
هاي اداري و قضايي كـه       در كنار نظارت  ) م فرانسه .  ق 376 ي  ماده ( است پذير  امكانتفصيلي  

همواره اصرار بر اين است     ،  رفته شده بر اعمال اين حق و انجام تكليف ناشي از آن در نظر گ            
  .  والدين طفل انجام گيردي وسيله بهكه اين امر 

دار  عهده براي پدري كه مدت سه ماه از حضانت طفل خود اعراض كرده و شخص ثالثي              
رود و   علت عدم اجرا از بـين نمـي        حق پدر به  «رأي داده شد كه     ،   بود گرديدهامر حضانت او    

   2.» را بخواهد مخصوصاً زماني كه قطع عالقه نكرده باشدتواند حضانت خودپدر مي
 نگهداري او را به پدر يـا مـادر واگـذار كنـد و در                ،قاضي بايد با توجه به مصلحت طفل      

حضانت به شخص ثالثي كه ترجيحاً از ميـان         ) همانند انحرافات اخالقي آنها    (موارد استثنايي 
 تربيتـي   ي  م امكان بـه يـك موسـسه       خويشان طفل است واگذار خواهد شد و در صورت عد         

 ملـل و    ي  جامعـه  توسـط    1924 حقوق كودك كـه در سـال         ي  در اعالميه . محول خواهد شد  
 ميالدي به تصويب سـازمان ملـل متحـد          1948 حقوق بشر كه در سال       ي  متعاقب آن اعالميه  

 ي  در هـيچ يـك از مـواد اعالميـه         . رسيد موادي در خصوص حمايت از كودك آورده اسـت         
،  پـدر و مـادر     ي  وظيفـه  .دك سخني از تنبيه و تاديب كودك به ميان نيامـده اسـت            حقوق كو 

                                                      
1. Mazeaud, Henri, Ieonet Jean, Lecans de droit civil, TI Volume 2, 4 ed, 1967, N1195 
2. Ibid 
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تربيـت و  « يـا  »خـاص ي هـا  حمايـت مراقبـت و  «دولت و اجتماع در قبال كودك با كلمـات          
آن است كه مراقبت و پرورش صحيح به        ي    دهنده اين امر نشان  . بيان شده است  » مراقبت ويژه 

  1.ديب گرددتواند جايگزين تنبيه و تأ  ميخوبي
اسـت بـين   اي  حضانت رابطـه  «: تعريف شده است  گونه     اين حضانت،  در قوانين انگلستان  

تعليم و تربيـت    ،   نفقه تأمين،  و فردي كه حق اراده    ) شود  مي كه مولي عليه ناميده    (يك كودك 
البته اين اختيارات قاعدتاً توسـط والـدين كـه          . و فراهم كردن وسايل رفاه كودك را داراست       

هـر گـاه    ،  با وجود اين  . شود  مي  كودك هستند نيز اعمال    ي  حمايت و اداره  ،  ه مراقبت مكلف ب 
 ي  مـسئله  ،يكي از والدين فوت كرده يا قادر يا مايل به اعمال اين اختيارات و تكاليف نيست               

هر كـودك بايـد سرپرسـتي داشـته         . به شكل يك قيم مطرح خواهد شد      ،  تعيين يك جانشين  
 مـيالدي   1973 و   1971 بنابر قانون حضانت صغار مصوب       .»ت كند باشد كه از منافع او حماي     

 اگر اختالفي بين    . يكسان حق دارند از كودكانشان مراقبت و مواظبت كنند         طور  بهپدر و مادر    
اي   ممكن است درخواست نامـه    ،  راجع به طالق اتفاق بيفتد    هاي    والدين بروز كند يا رسيدگي    

. كنـد   مـي  دادگاه اوضاع و احوال قـضيه را بررسـي        به محضر دادگاه داده شود در اين حالت         
ين تـر   مهـم آن هم با در نظر گرفتن اين نكته كـه           . گيرد  مي  موضوع حضانت تصميم   ي  درباره

  . رفاه و آسايش كودك است، مالحظات

  وفاداري: گفتار دوم

   مفهوم وفاداريـ1

 نظـر   امـا بـه    نـشده اسـت   اي    اگرچه در قانون مدني صراحتاً به اين تكليف متقابـل اشـاره           
 بدين جهت بوده كه اين امر از بديهيات يك زنـدگي خـانوادگي              گذار  قانون سكوت   ،رسد مي

 به ويژه در عرف وفرهنگ ما كه متأثر از دين واالي اسالم اسـت               .گردد  مي مطلوب محسوب 
زشتي وقبح ترك ايـن   2. و سفارش زيادي بر اين تكليف شده است       تأكيدو در منابع فقهي ما      

                                                      
  .470ص ، )1374، ان بي: تهران(، روانشناسي تربيتي، علي شريعتمداري. ك.ر. 1

  كـه مفـسران در ايـن عبـارت    » ...فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفـظ اهللا       « سوره نساء آمده است      34ي    در آيه . 2

 .نندكو اموال شوهر را از حرام حفظ ) عرض (زنان در غياب همسر بايد حقوق او را رعايت و ناموساند كه  كرده تعبير    
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 .نگـذارده اسـت     در قـوانين خـصوصي بـاقي       تأكيـد رهنگ اسالمي جايي را براي      عمل در ف  
شـود و     مي  وفاداري از لوازم مهم حسن معاشرت در روابط زوجين محسوب          كه  اينمضافاً بر   

منظور از وفاداري آن است كه هر يك        . شود  مي معاشرت محسوب   سوء نآهر گونه تخلف از     
كه بين ايشان شـكل گرفتـه       اي    داشته باشد و به رابطه     نامشروع با ديگري ن    ي  رابطهاز زوجين   

سبب برقراري اعتماد و ارتباط سالم بين       ،   در روابط زوجين   مسئلهرعايت اين   . خيانت ننمايد 
  . شدآنان و وفاداري متقابل ايشان نسبت به يكديگر و سرانجام ايجاد عفت اجتماعي خواهد 

 شود بلكـه    نمي  در خانواده محسوب   تنها نقض يك دستور اخالقي    ،  تخلف از اين تكليف   
غرامتـي سـنگين    ،  شود و عالوه بر عقوبت اخروي       مي تعدي به حدود الهي محسوب    عنوان    به

  . در پي دارد كه در قسمت بعد به آن خواهيم پرداخت
   مسئوليت مدني ناشي از عدم وفاداريـ2

باشد در    نمي آن به اين تكليف به معناي بدون ضمانت اجرا بودن           گذار  قانونعدم تصريح   
شـوهر خـود      زن و مرد از حيث مجازات اين تخلف برابر نيستند زني كه بـه              ،حقوق فرانسه 

گـاه   ولي مجازات مرد هيچ   ،  شود  مي خيانت كند در همه حال مجرم است و به زندان محكوم          
 مـستمر در    ي  رابطـه كند و مخصوص موردي اسـت كـه مـرد بـا زنـي                 نمي از غرامت تجاوز  
در . همخوابـه در منـزل خـويش نگهـدارد        عنـوان      به يعني زني را  :  برقرار كند  اقامتگاه زوجين 

 قانون مجازات اسالمي    موجب  به .حقوق ايران از حيث مجازات تفاوتي بين زن و مرد نيست          
 مـشروع دارد يـا زن شـوهرداري        نا ي  رابطـه كه بـا زن ديگـر       ) محصن (هليأمجازات مرد مت  

ممكن است در صورت وجود     ،  روع برقرار كرده است    نامش ي  رابطهكه با مرد ديگر     ) محصنه(
اهميت تكليف مربـوط بـه وفـاداري و         ،  شرايط تا اعدام نيز تعيين شود همين شدت مجازات        

  . دهد  ميارتباط آن با نظم عمومي را به خوبي نشان
از جـرائم عمـومي       نامشروع هر يك از زن و شوهر بـا فـرد ديگـر             ي  رابطه،   در حقوق ما  

شود تنها زن يا شوهر را تحـت          مي كه از چنين جرائمي وارد    اي     زيرا لطمه  .شود  مي محسوب
بيند و عفت اجتماعي حاكم بر جامعه را          مي از اين جرائم لطمه     جامعه نيز  .دهد  نمي  قرار تأثير
  پدر و مادرشان و شايد بيـشتر ازآنهـا از چنـين            ي   فرزندان خانواده نيز به اندازه     .كند  مي متأثر
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متعاقب چنين جرائمـي     معموالً    از متزلزل شدن خانواده كه     .بينند  مي تي صدمه عفتي و خيان   بي
بر ايـن اسـاس بايـد       . شود   مي  به جسم و روح فرزندان وارد      ناپذير  جبراندهد لطماتي     مي رخ

داراي ،  نقض تكليف وفاداري توسط هر يـك از زوجـين عـالوه بـر عقوبـت كيفـري                 ،  گفت
 شوهري كـه بـدون توجـه بـه قداسـت و احتـرام               باشد زن يا    مي ضمانت اجراي حقوقي هم   

كند و با اقـدام تقـصيرآميز خـود        مي خانواده و جايگاه وفاداري در اين كانون اقدام به خيانت         
 قـانون   2 و   1 مـواد    موجـب   بـه گـردد     مـي  موجب بروز صدماتي در طرف مقابل يا فرزنـدان        

 اين اساس همـسر      بر .مسئوليت مدني ضامن خسارات و صدماتي است كه وارد نموده است          
تواند جبران خـسارت مـادي و معنـوي           مي يا فرزندي كه از چنين خيانتي متحمل زيان شده        

  . خود را از طرف خطا كار مطالبه كند
 چنين تخلفي در صورتي كه از سوي زن واقع شده باشد نشوز محـسوب               كه  اينمضافاً بر   

 طالق  ي  مطالبهدليل مناسبي بر    الوه  ع   به برد و   مي شده و استحقاق او را در گرفتن نفقه از بين         
هرچند مرد به موجب قانون در اعمال حق طالق الزامي به توجيـه آن       (.باشد مي از سوي مرد  

توانـد الـزام      مي در صورتي كه نقض تكليف وفاداري از سوي مرد واقع شده باشد زن             )ندارد
كـار خـود دسـت بـر نـدارد      از دادگاه مطالبه نمايد و هرگاه مرد از      ،  او را به ترك اين تخلف     

 توانـد تحـت عنـوان       مـي  زنيـد   آ ورت عـادت در   ص  هب ورابطه نامشروع با زنان ديگر براي او      
محكوميـت قطعـي    عـالوه      بـه  .معاشرت و عسر و حرج از دادگاه تقاضاي طـالق نمايـد            سوء

 نامشروع نيز از آنجاكه بـا حيثيـت و شـئون خـانوادگي طـرف                ي  رابطهشوهر به جرم داشتن     
توانـد مـستند      مـي  ،خالف است درصورتي كه موجب عـسر و حـرج بـراي زن شـود              ديگر م 

  . درخواست طالق همسر قرار گيرد
 ،زيـرا نكـاح  . تجاوز از حكم قانون است نه تخلف از قرارداد نكـاح   ،  مبناي اين مسئوليت  

شود   مي  آثار چنين عقدي به حكم قانون بر طرفين تحميل         .تنها يك قرارداد خصوصي نيست    
 البته  .1گيرد  مي ي قهري قرار  ها  مسئوليت ي   جهت مسئوليت همسر خطا كار در زمره       به همين 

چنانچه حق طالق زوجه در صورت خيانت همـسر يامحكوميـت قطعـي او در ضـمن عقـد                   

                                                      
  .223ص ناصر كاتوزيان، حقوق مدني خانواده؛ . 1
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مسئوليت همـسرخطاكار مـسئوليتي     اين صورت،   نكاح يا عقد الزم ديگر شرط شده باشد در          
  . قراردادي خواهد بود

   و مسالمت ييرو خوش: گفتار سوم

   و مسالمت در آيات و رواياترويي خوش ـ1

مبنا و اساس زندگي مـشترك بـر        ،   كه قبالً اشاره شد در آيات و روايات متعدد         طور  همان
 و مسالمت زن و شوهر با يكديگر بنيان گذاشته شـده            رويي  خوشمهر و محبت و رحمت و       

شرت جنسي در حد متعـارف و       مبا،   شوهر نسبت به زن و احترام به او        رفتاري  خوشاست و   
پرهيـز از آزار    ،  متقابالً اطاعت زن از شوهر در تمام امـور شـرعي و اخالقـي و تمكـين از او                  

شوهر و تندخويي نسبت به او از لوازم حسن معاشرت زن و شوهر نسبت به يكديگر تلقـي                  
  . شده است

دادن يكـديگر  تحت فشار قـرار  ، شوهر با يكديگر  ناسزاگويي و مجادله و مخالفت زن و      
گردد   مي معاشرت زوجين محسوب    سوء و به اغتشاش كشاندن كانون زندگي از موارد صريح        

كند حتي ممكن است كل زنـدگي خـانوادگي و            مي كه تبعات آن نه تنها زن و شوهر را متأثر         
  . آن را با خطرات جدي مواجه سازد بقاء

  داشـتن رفتـار    طـور   همـين  صراحتاً ضرب و شـتم همـسر و        )ص(در روايتي از پيامبر اكرم    
  : مناسب با او مورد نهي قرار گرفته استنا

ضـرب   ي  واسطه   به نه ايشان را  ،  ي رفتاري خود با همسران    ها  روشدر  «: فرمايند  مي ايشان
   1.»مورد اذيت قرار دهيد و نه بازشتي و رفتار قبيح با آنان برخورد نماييد

ضـرب داراي   گونـه      ايـن  نزنيـد كـه   هرگز باچوب همسرتان را     «در روايات ديگري آمده     
ي ديگري چون منع از تغذيه و       ها  روشبلكه در تخلفات و تنبيه همسرانتان از        ،  قصاص است 

كـه ايـن روش موجـب          )با ندادن نفقه آنان را مورد مؤاخذه قـرار دهيـد           (لباس استفاده كنيد  
   2.»راحتي در دنيا و آخرت است

                                                      
  .ال تضربوهنّ و ال تقبحوهنّ):ص (پيامبر اكرم. 1

  .بالجوع و العري و ال تضربون نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص و لكن اضربوهنّ. 2
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  منع از ضرب و شـتم زنـان وارد شـده            خصوص دراز اين روايات و روايات ديگري كه        
كارگيري روشي است كـه زن را        ه ب 1،توان دريافت كه احتماالًَ مراد از ضرب در قرآن كريم          مي

 اين روش چنانكه از متن روايت استنباط شد الزاماً به معناي تنبيـه بـدني              . به اصالح برگرداند  
 چنانچـه مالحظـه     .باشداش    هتواند به صورت محروم كردن زن از حق نفق          مي باشد بلكه  نمي
 به زوجـه حتـي در مـواردي كـه زن مرتكـب تخلـف يـا                 معاشرت نسبت   سوء امتناع از   ،  شد

هم شده باشد هم سفارش شده است چه برسد به آنكه زن تخلفـي نيـز مرتكـب                  اي    فرمانينا
  . نشده باشد و از اطاعت نسبت به همسرش خودداري ننموده باشد

اني محكم و استمرار آن تنها سكونت مشترك طرفين و تعامـل            براي ايجاد بني  ،  به هر حال  
و مهربـاني بـا      رفتـاري   خـوش بلكه الزم است زن و شـوهر بـا          ،  كند  نمي ظاهري آنان كفايت  

و اعمـال و گفتـاري كـه سـبب ايجـاد             آزار يكديگر   يكديگر برخورد نمايند و از بدرفتاري و      
  . گردد پرهيز نمايند  ميكدورت و كينه

  مدني ناشي از بدرفتاري و ضرب و شتم مسئوليت ـ2

، جهت پايبند نمودن زوجـين بـه تعامـل مثبـت بـا يكـديگر و داشـتن حـسن معاشـرت                     
تـر    و كارآمـد  تـر     و اعتقادي به مراتب نسبت به راهكارهاي حقوقي مؤثر         اخالقيهاي    راهكار

توانـد بـر خـانواده حكومـت نمايـد و ضـمانت               نمـي  هيچ نيرويي جز اخالق و ايمان     . است
توانـد عـشق و محبـت را در خـانواده       نميگذار باشدتأثيراجراهاي حقوقي هر چقدر هم كه      

 از همين روست كه     . و مسالمت بايكديگر وادار كند     رفتاري  خوشبرقرار كند و زوجين را به       
توصـيه بـه رجـوع بـه قـوانين          ،  صورت ايجاد اختالف و شقاق بـين زوجـين         قرآن حتي در  

بلكـه حـل مـشكل را در صـورت     ، كنـد   نمـي  اده به محـاكم   حكومتي و كشاندن مشكل خانو    
به دو ريش سفيد و داور از بستگان زن و مرد كه داراي نيت پـاك و صـفا و                  ،  ناتواني زوجين 

اگـر داوران قـصد اصـالح داشـته     «فرمايـد    ميصميميت اخالقي باشند واگذار نموده است و   
  2.»نمايد  مي شوهر الفت ايجادبين زن و،  آن دوي وسيله بهكند و   ميباشند خداوند كمك

                                                      
  .34آيه ، نساءقرآن كريم، . 1

  .»إن يريد اصالحاً يوفق اهللا بينهما«:35آيه ، نساءقرآن كريم، . 2



 261

با اين حال درخصوص بـدرفتاري زوجـين ياضـرب و شـتم برقـراري ضـمانت اجـراي                   
 تواند  ميكند  ميدر عين آنكه تا حدودي خسارت وارده به هر يك از ايشان را جبران            حقوقي

  . عاملي بازدارنده از وقوع چنين رفتارهاي نامطلوبي محسوب شودعنوان  به
 كـه در    طـور   همـان آزار همـسر بنمايـد        و اذيـت و     اقدام به بـدرفتاري    ،زندر صورتي كه    

 البتـه   .باشـد  مـي اش    سلب حـق نفقـه    ،  نقل شد ضمانت اجراي تخلف او      )ص(روايتي از پيامبر  
معاشـرت را از دادگـاه        سـوء  تواند در چنين صورتي الزام زوجه به ترك بدخلقي و           مي شوهر

  . مطالبه كند
توانـد ابتـدائĤً از     ميزن، ضرب و شتم از جانب مرد واقع شود  در صورتي كه بدرفتاري و      

در صورتي كه اين اقدام مـؤثر نيفتـاد و          . دادگاه الزام او را به ترك آن عمل از دادگاه بخواهد          
 را بـراي زوجـه دشـوار يـا محـال سـازد             همچنان ادامه يابد تا جايي كه تحمل آن        اين رفتار 

چنانچه در اثر ضرب    عالوه     به . طالق نمايد  ي  مطالبهدگاه  تواند به استناد عسر و حرج از دا        مي
صدمه يا جراحت جسماني به زوجه وارد شـود بـه پرداخـت ديـه يـا قـصاص         ،  و شتم زوج  

در هـر حالـت چنانچـه از        . جراحت يا نقص عضوي كه ايجاد كـرده محكـوم خواهـد شـد             
 يا مالي وارد    معنوي،   جسمي ي  بدرفتاري يا ضرب وشتم هر يك از زوجين به ديگري صدمه          

  . شود مرتكب به موجب قواعد مسئوليت مدني ملزم به جبران خسارت خواهد شد
باشـد و مـواردي نظيـر سـكونت           نمي مصاديق حسن معاشرت محدود به موارد ذكر شده       

گيـرد كـه بـه       مـي رعايت احترام متقابل و تمكين زوجه نسبت به شوهر را نيز در بر            ،  مشترك
 كالم از ذكر آنها     ي  هاي گذشته و جلوگيري از اطاله      ها در فصل  جهت پرداختن به برخي از آن     

 كه قبالً اشاره شد ذكر دقيق مصاديق حسن معاشرت و بـه تبـع               طور  همان. كنيم  مي خودداري
مفاهيمي عرفي هستند و قلمرو آن بـا        ،  باشد زيرا اين مفاهيم     نمي پذير  امكانمعاشرت    آن سوء 

هـا و مكانهـاي       و اعتقادات مذهبي افـراد در زمـان         تمدن ي  توجه به عادات و رسوم و درجه      
  . مختلف متفاوت خواهد بود
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  بررسي تطبيقي حسن معاشرت

اشاراتي ،  در قوانين كشورهاي اسالمي به تكليف حسن معاشرت زوجين به صورت گذرا           
ن مـثالً در    باشد تـا زنـا      مي در قوانين اين كشورها اين تكليف بيشتر متوجه مردان        . شده است 

 زوج اسـت كـه بـا        ي  عهدهبر  « كشور اردن آمده است كه       ي   قانون احوال شخصيه   39 ي  ماده
ـ   حقـوق  1.»...زوجه حسن معاشرت داشته و با او به نيكي رفتار كند           از «: ان لبنـان معتقدنـد    دان

 كه بـا او بـا عـدالت و از روي احـسان و نيكـي رفتـار                   آن است جمله حقوق زوجه بر زوج      
نكنـد و او را     دار    خدشـه را    كـه احـساسات او     آن اسـت  انواع احسان   ترين    از آشكار .. .نمايد

 ي  ايشان در خصوص معاضـدت و مـشاركت زوجـين در اداره            2.»باگفتار و كردارش نرنجاند   
، شود طبيعـت شـركت      مي مشاركتي بين زن و مرد محسوب     ،  ازدواج«: گويند  مي امور خانواده 

مردي كه با همـسرش در      . ..ه مشاركت در امور خاصي را     اقتضاي مشاركت تام و كامل دارد ن      
مـردم بـه    تـرين     كنـد شايـسته     نمـي  مـشاركت ) هـا  و راحتي ها    سختي (شئون مختلف زندگي  

ـ   حقوق جالبي كه    ي   نكته 3.»زندگي و مشكالت آن است    هاي    سختي ان ايـن كـشور مـورد       دان
بـط حـسنه و حـسن        كه يكـي از عـواملي كـه سـبب ايجـاد روا             آن است  ،اند توجه قرار داده  
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بـدين معنـا كـه هرگـاه        . اند  نرمش و تسامح بين زوجين دانسته     ،  شود  مي معاشرت در خانواده  
كار برد شايسته است كه طرف ديگر با تسامح برخورد كنـد             همناسبي ب  نا يكي از زوجين كالم   

   1.نگيرد و به گفتار نامناسب ادامه ندهد و دنبال كالم او را
  اين كشور بر اظهار محبت و مودت مرد نـسبت بـه همـسرش               علماي تأكيد ديگر   ي  نكته

باشد كه زن خالصانه بودن آن را احساس        اي     اين اظهار محبت و عالقه بايد به گونه        .باشد مي
 دقت  2باشد  نمي كافي او حمايت مادي صرف از زن در ابراز محبت و اخالص نسبت به           . كند

جاي تحـسين   ،  اشرت در روابط زوجين   ان لبنان به چگونگي حسن مع     دان  حقوق و توجه ويژه  
و بـا   انـد     دارد آنان با ظرافت و نكته سنجي به تعامالت و روابط بـين زوجـين توجـه نمـوده                  

 رفتارهـاي   بينـي   پـيش  وقـوع آن را بـا        ي  احتمالي اختالف پيشاپيش زمينه   هاي    شناخت ريشه 
  . اند مناسب در هر موقعيت از بين برده

 شـده اسـت     تأكيدرحسن معاشرت در روابط زوجين      در حقوق امارت متحده عربي نيز ب      
حـسن  «: اندايشان در تعريف حسن معاشرت گفته     اند    آن را از حقوق متقابل زوجين دانسته        و

برخورد و رفتار با همسر خود با بزرگـواري و           ،   كه مرد در گفتار    آن است معاشرت عبارت از    
  3.»...ن با او مالطفت داشته باشدرفتار باشد و در سخن گفت با او خوش. احسان رفتار نمايد

را امتنـاع هـر       آن ي  امام شافعي رعايت معروف را در جماع نيز الزم دانسته است و الزمه            
 بنابراين بنا بـه نظـر       4.يك از زوجين از عملي كه طرف ديگر از آن كراهت دارد دانسته است             

اي    زناشويي به گونه   ي رابطه برقراري   ، حسن معاشرت در روابط زوجين     ي  الزمه  ،  امام شافعي 
  . يا شوهر با كراهت و ناپسندي صورت نپذيرد است كه از جانب هيچ يك از زن

 با توجه به آنچه كه ازحقوق كشورهاي اسالمي در خصوص حسن معاشـرت گفتـه شـد                
شـود    مي  حسن معاشرت محسوب   ي  الزمه،  توان دريافت كه اكثر مواردي كه در حقوق ما         مي
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 با اين تفاوت كـه      ،آيد  مي  حسن معاشرت بين زوجين به حساب      ي  مهدر اين كشورها نيز الز    
  . دانند تا زن  ميآنان تكليف حسن معاشرت را بيشتر متوجه مرد

كه در حقوق   اند    به مواردي از حسن معاشرت اشاره كرده       ان لبنان دان  حقوقاز  اي    البته عده 
ـ   حقوق .ايسته است ما و حتي ساير كشورهاي اسالمي كمتر به آن پرداخته شده است ش             ان دان

نيز با دقت و ظرافت بيشتر به روابط زوجين پرداخته و راهكارهاي مناسبي جهت ايجاد و                 ما
اخـتالف و كـدورت بـين زوجـين         هاي    تداوم روابط مسالمت آميز و پيشگيري از بروز زمينه        

ت و   مسلماً زمينه سازي اخالقي و آشنا كردن زوجـين بـه لـوازم حـسن معاشـر                 .ارائه نمايند 
  .چگونگي تعامل با يكديگر در اين رابطه بسيار راهگشا خواهد بود



  ي ديگرها مسئوليت



  
  
  
  
  

  ��� اول 
   در نكاحمسئوليت مدني ناشي از تدليس

    در نكاحتدليس: مبحث اول

  تدليس در نكاح در حقوق ايران : گفتار اول

 قـانون   438 ي  ماده (. شود تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله         
تدليس در صورتي محقق است كه باعث مخفي ماندن عيبي شود كه در فـرد موجـود                 ) مدني

به عبـارت ديگـر     . باشد  نمي است يا موجب نماياندن صفتي شود كه در واقع در وي موجود           
تدليس اظهار يا اعالم صفتي است كه موجب كمال فرد شود يا آنكه وصف يـا امـري را كـه                     

  .  نقصان وي باشد مخفي نمايدموجب
توانـد بـه      مـي  اين عمليات . بنابراين براي تحقق تدليس الزم است عملياتي صورت گيرد        

خورد و تمايل به انعقـاد        مي در اثر اين عمليات طرف مقابل فريب      . شكل گفتار يا افعال باشد    
  . كند  ميقرارداد پيدا

 كمال يا نداشـتن نقـص       ي   الزمه تدليس بايد در اوصافي صورت گيرد كه در نظر زوجين         
ـ          ،در تدليس . است ،  نـوعي و كلـي دارد      ي  ه بر خالف خيار عيب كه عيوب موجب فسخ جنب

آنان مورد نظر است و بايد اعمالي انجـام شـود كـه             هاي    مفاد قصد مشترك طرفين و خواسته     
ر  خود دارد و به خاطر آن حاضـ        ي  آيندهزن يا شوهر را در باب تصوري كه نسبت به همسر            
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خواه نبودن آن صفات به نظر عرف يا قانون عيب محـسوب            ،  فريب دهد ،  به نكاح شده است   
  1.بشود يا در شمار عيوب نباشد

 رسـد   مـي  نظـر   تدليس در بحث نكاح استعمال نشده است ولي به         ي  در قانون مدني كلمه   
 مقـرر ايـن مـاده     .  قانون مـدني اسـتنباط كـرد       1128 ي  مادهتوان وجود خيار تدليس را از        مي
هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلـوم شـود كـه                    «: دارد مي

 خواه وصف   ؛براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود      ،  طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده     
  .»مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد

 ولي چـون در تـدليس نيـز تظـاهر بـه             حكم اين ماده ناظر به خيار تخلف از شرط است         
شود كه مورد توجه طرف مقابل است و بدين وسـيله او را               مي داشتن وصفي يا نداشتن عيبي    

 قـانون مـدني     1128 ي  مادهرسد اركان اين خيار قابل تطبيق با حكم           مي نظر  به،  دهد  مي فريب
  . باشد

نيـت و قـصد فريـب        ء سو كند كه   مي  تدليس هنگامي صدق   ،اندان  حقوقاز ديدگاه برخي    
 خود طرف ديگـر را فريـب داده   ي با اعمال منقلبانه  عمداً   وجود داشته باشد؛ يعني يك طرف     

  2.و ترغيب به ازدواج نموده باشد
 438 ي  مـاده از ديدگاه برخي ديگر شرط عمدي بودن تدليس بر خالف ظـاهر و اطـالق                

ـ            مي قانون مدني  ين عمـدي يـا غيرعمـدي بـودن         باشد و با توجه به اطالق اين ماده تفاوتي ب
  3.باشد  نميتدليس
نيت ضـرورت داشـته       سوء وجود نوعي قصد فريب و    ،  رسد براي تحقق تدليس     مي نظر  به
 طـور   بـه  .»عملياتي كه موجـب فريـب شـود       « خصوصاً عبارت    438 ي  مادهاز دقت در    . باشد

 تحقـق   ي  هزمـ  وجود قصد و نيـت قبلـي را ال         گذار  قانونشود كه     مي استنباطگونه     اين ضمني
  . چنين عملياتي دانسته است و به لحاظ بديهي بودن ذكري از آن نكرده است
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تدليس از عيوب رضا نيست و به همين دليل هم باعث بطالن يا عدم نفـوذ                ،  در حقوق ما  
، زنـد  برهم   تواند براي رفع ضرر خود عقد را        مي كسي كه فريب خورده است    . شود  نمي عقد

سـازد و بـه       مي از تدليس در شمار اشتباهاتي باشد كه اراده را معلول          اشتباه ناشي    كه  اينمگر  
  . حكم قانون موجب بطالن عقد است

 باشـد در صـحت و نفـوذ    كننده تعيينهر قدر هم اساسي و    ،  اشتباه در اوصاف طرف عقد    
  . تواند عقد را فسخ نمايد  ميعقد تأثيري ندارد و فريب خورده براي رفع ضرر خود تنها

. وجود داشته باشـد   ،   در نكاح نيز بايد شرايطي كه براي تحقق تدليس بيان شد           در تدليس 
خـواه بـا پنهـان      . بنابراين بايد يكي از زوجين با انجام عملياتي به عمد طرف ديگر را بفريبد             

كردن معايبي كه دارد و خواه با نماياندن صفاتي كه در او وجود ندارد طرف ديگر را مغـرور                   
  . ي سازدكرده و به نكاح راض

 كـه   ايـن تفاوتي بين   . بزند برهم   تواند نكاح را    مي در چنين مواردي شخص فريب خورده     
  . شود  ميفريب خورده زوج باشد يا زوجه وجود ندارد و در هر صورت حق فسخ ايجاد

 كميسيون استفتائات و مـشاورين حقـوقي شـوراي          ي  نظريهدر اين قسمت مناسب است      
  خود را بر خالف واقع كارمنـد       ، اگر مردي قبل از ازدواج     هك  اينعالي قضايي را در خصوص      

 خـود را    كـه   ايـن  يا   مهندس معرفي نمايد و بعد خالف آن كشف شود         يا   دكتر يا   ليسانسيهيا  
امراض صعب العالج مبتال بـوده       يا   هاي صرع  يسالم معرفي كند و در حالي كه قبالً به بيمار         

  .  بعد معلوم شود كه متاهل بوده مطرح شود خود را مجرد معرفي نموده وكه اين يا باشد
  ؟ باشد يا خيرآيا اين امر موجب صدق تدليس و ثبوت و ثبوت حق فسخ براي زوجه مي

 2 جلـد    295 ي   صـفحه  13 ي  با توجه به مسئله شماره    «: پاسخ كميسيون از اين قرار است     
فهـوم مخـالف     و بـا عنايـت بـه م        ي   ذيل همين مـسئله    ي  تحريرالوسيله مخصوصاً با مالحظه   

كند و حق فـسخ موجـود اسـت           مي  در دو مورد اول تدليس صدق      296 ي   صفحه 14ي  مسئله
زيرا كه در مثال اول هر يك از صفات مذكوره كه زوج خود را واجد آن صفات معرفي كرده                   

شود و عقد ازدواج نيز مبنياً عليها واقـع شـده اسـت و در                 مي عرفاً از صفات كمال محسوب    
رع و مرض مزمن و صعب العالج عرفاً نقص است و عقد ازدواج نيز طبعاً و                مثال دوم نيز ص   
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هـا واقـع گرديـده اسـت كـه در            به قرينه معرفي خود با سالمت مزاج مبني بر عدم آن نقص           
  . صورت انتفاء سالمت قبل ازدواج حق فسخ وجود دارد

د در ايـن    شو  مي در مورد مثال سوم اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات كمال محسوب            
 جلـد دوم تحريـر الوسـيله حـق          6/295 ي   صفحه 14 و   13 ي  مسئلهصورت زوجه به استناد     

 مرد ابتدا خود را مجرد معرفي كند يا بعـد از            كه  اينتقاضاي فسخ را دارد و فرقي نيست بين         
 .معلـوم اسـت    غير  و ليكن صفت كمال محسوب بودن تجرد بـه نظـر عـرف             سؤالپرسش و   

صـالح اسـت     موقوف و موكول به نظر و تشخيص مقامات قـضايي ذي  قضيهحل راهبنابراين  
  .»كه تا به چه صورتي تشخيص دهند

:  خـود آورده اسـت  21/7/1376 ـ  4124/7 ي نظريـه  حقوقي قوه قـضاييه نيـز در   ي اداره
اگر بعـد از ازدواج معلـوم شـود كـه بـا             ،  زوجي كه هنگام ازدواج شرط بكارت نموده باشد       «

داراي حـق  ،  بكارت سالم و موجود و از نوع حلقوي باشد ي  چند پرده هر  ،  زوجه جماع شده  
اكـراه  : لذا اوالً . همان نزديكي است  ،   اول ي   زيرا منظور از بكارت در درجه      ؛فسخ خواهد بود  

اگر به عنف هم باشد تأثيري در قـضيه نخواهـد داشـت و كماكـان                ،  زن و زايل شدن بكارت    
 بكارت چـه در اثـر بيمـاري باشـد يـا افتـادن از                ي  هازال: ثانياً. حق فسخ خواهد داشت   ،  زوج

  .»تأثيري در حق فسخ براي زوجه ندارداش  بلندي و غيره با عدم اطالع دختر و خانواده
 حقوقي از آنجايي كه بكـارت زوجـه هنگـام ازدواج شـرط شـده                ي  ارادهدر واقع به نظر     

 بيمـاري و عوامـل      ي  هنتيجـ است هر گونه تخلف از شرط خواه در اثر وقوع نزديكي يـا در               
  . گردد  ميديگر موجب ايجاد حق فسخ براي زوج

را نه تنها شـامل       حقوقي تفسير موسعي از واژه بكارت نموده است و آن          ي  ارادهدر واقع   
 بكارت زوجه در اثـر عوامـل نظيـر          ي  عدم وقوع نزديكي داشته است شامل مواردي كه پرده        

 ي   دختر يا خـانواده    كه  اينداند و لو      مي شده باشد نيز  افتادن از بلندي يا پرش يا بيماري ازاله         
 بكارت و قائل شـدن بـه حـق          ي  تفسير موسع از واژه   . خبر باشند   بي  بكارت وي  ي  او از ازاله  
 موارد ذكر شده با استثنايي بودن فسخ نكـاح و خـودداري از گـسترش دادن                 ي  همهفسخ در   

  . موارد فسخ نكاح به موارد مشكوك منافات دارد
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 بايـد  ،رسد حتي در مواردي كه بكارت زوجه در حين عقـد شـرط شـده باشـد        مي نظر به
 عدم وقوع نزديكي كرد و از تسري آن بـه سـاير مـوارد خـودداري                 برچنين شرطي را حمل     

 جنـسي   ي  رابطـه  كـه عـدم وجـود        آن است ظاهر از اشتراط چنين شرطي در حين عقد         . كرد
  .  بكارتي  الزاماً سالم بودن پردهسابق بر نكاح براي زوج واجد اهميت است نه

  تدليس در نكاح از ديدگاه فقها : گفتار دوم

دانند و در كتاب نكاح به تفصيل به اين           مي فقهاي اماميه تدليس را از موجبات فسخ نكاح       
  . اند بحث پرداخته

شهيد اول مرجع تدليس را اظهار كردن آنچه موجب كمال اسـت يـا پنهـان كـردن آنچـه          
  1.ست دانسته استموجب نقص ا

داند كه شخص با آگاهي از عيب موجود در مورد            مي شهيد ثاني تدليس را عبارت از اين      
  2.صفت كمالي را در زن ادعا كند در حالي كه زن فاقد آن صفت است يا آن سكوت كند

شيخ انصاري نيز تدليس را وانمود كردن صفت كمالي در زن در حالي كـه آن صـفت در                   
  . ندن نقصي در او دانسته استاو نيست يا پوشا

اما با توجه بـه     اند     آنكه در تعاريف ذكر شده غالباً تدليس را از جانب زن دانسته            رغم  علي
 فريـب خـورده   كه اينشود تفاوتي بين   ميآنچه كه از مباحث ايشان در اين خصوص استفاده  

  . شود  ميادزن باشد يا مرد وجود ندارد و در هر صورت براي فريب خورده حق فسخ ايج
  در ميــان فقهــاي اماميــه تنهــا ابــن ادريــس اســت كــه تــدليس را موجــب فــسخ نكــاح  

  . شافعي در اين خصوص با فقهاي اماميه هم عقيده است، از فقهاي عامه نيز. نمي داند
 اختالف نظري كه    3.دانند  مي فقهاي معاصر نيز تدليس در نكاح را موجب ايجاد حق فسخ          

  . خورد بيشتر از جهت قلمرو شمول و مفهوم تدليس است  ميچشمدر بين فقهاي معاصر به 
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  : توان به سه دسته تقسيم كردرسد نظرات اين فقها در خصوص تدليس را مي مينظر به
دانند و در غير از آن        مي  فسخ نكاح محقق   ،برخي فقها تدليس را عمدتاً در عيوب موجب       

برخـي  . انـد   ودن آن عيب را شرط دانسته     عيوب اشتراط عدم آن عيب و مبني بودن عقد بر نب          
مـصداق  ،  نيز صرف آنكه زن معايب خود را بپوشاند و خود را غير از آنچه هست نشان دهد                

خواه نبودن آن عيب يا وجود صفت كمال ضمن عقد شرط شده باشـد يـا                 ،اند  تدليس دانسته 
  . نشده باشد

در هر صورت آگـاهي     و  اند    برخي ديگر تدليس را منحصر در عيوب موجب فسخ نكرده         
  . اند مدلس به عيب و اعتقاد تدليس شونده به عدم وجود عيب را شرط دانسته

  تدليس در نكاح در حقوق تطبيقي : گفتار سوم

قبالً اشاره شد كه در حقوق ايران تدليس از عيوب رضا نيست و كسي كه فريب خـورده                  
زنـد   بـرهم     است عقد خـود را     تواند براي رفع ضرري كه از تدليس به او وارد آمده            مي است
سازد كـه     مي  اشتباه ناشي از تدليس در شمار اشتباهاتي باشد كه اراده را مخدوش            كه  اينمگر  

اشتباه در اوصاف طرف عقد در صحت عقد تأثيري         . به حكم قانون موجب بطالن عقد است      
م نيـز   در حقـوق ر   . تواند براي رفع ضرر خود عقـد را فـسخ نمايـد             مي خورده ندارد و فريب  

شود و به طرفي كه از تدليس متضرر گرديده اجازه داده             نمي تدليس از عيوب اراده محسوب    
در واقـع در    . را جبران كند   ناشي از آن  ي  ها  زيانبزند و بدين وسيله      برهم   است عقد نكاح را   

در حقـوق كنـوني     .  عقد به طرف مقابل است     زدن  برهم دادن حق ،  حقوق رم مجازات تدليس   
  1.عيب رضا در قراردادها مؤثر استعنوان   بهتدليس، ژيك و سوئيس و آلمانفرانسه و بل

 ي مـاده در . شود  مي وسيع عيب رضا محسوبي نظريهتدليس در حقوق فرانسه جزئي از     
 قانون مدني اين كشور تدليسي كه از لحاظ حقوقي مؤثر باشد تدليسي است كه يكـي                 1116

بـود طـرف      نمـي  اعمالگونه     اين  كه واضح باشد اگر    انجام دهد اي    از طرفين عمليات متقلبانه   
  . كرد  نميديگر عقد را منعقد
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 ي  ه بـه جهـت سـابق      طور  همين رضايي ندارد و     ي  هدر حقوق انگليس از آنجا كه عقد جنب       
عقـد   ي كننـده   بلكه عامل معيوب،آيد  نميتدليس عيب رضا به شمار، تاريخي حقوق انگليس 

شي از نقص در توافق طرفين نيست بلكه مـستند بـه حكـم              جا نا ن  عيب قرارداد در اي   . است
  . شود  ميعرضه محسوب  سوءي نظريهي از يمستقل قانون است و جز

  ؟ تواند مصداق تدليس باشد  ميآيا سكوت: گفتارچهارم

 الزاماً بايد عمليـات     ، كه براي تحقق تدليس    آن است گردد    مي جا مطرح  سؤالي كه در اين   
توانـد مـصداق      مـي  بيان نكردن واقعيت و سكوت نسبت به آن       مادي صورت گيرد يا صرف      

 عوامـل مـؤثر در      ي  به عبارت ديگر آيا هر يك از طرفين عقد وظيفه دارد كليه           ؟  تدليس باشد 
  ؟ عقد را در برابر طرف ديگر افشاء كند و اگر نكند مرتكب تدليس شده است

اختيـاري  ي حقوقي بين سـكوت صـرف و حفـظ سـكوت عمـدي و                ها  نظامدر بسياري   
 سكوت صرف را بـدون آنكـه تـوأم بـا پنهـان سـاختن واقعيتـي باشـد                  . اند  تفاوت قائل شده  

تواند همراه با عنـصر روانـي         نمي چون هر گونه سكوتي   . توان سبب تحقق تدليس شمرد     نمي
  . توان سكوت صرف دانست  نميالبته هر سكوتي را. تدليس باشد

 يابـد اي     در اوضاع و احوال قرارداد جنبـه       رسد ممكن است    مي نظر  بهآنچه ظاهرًا سكوت    
حالتي كه شخص ساكت در ايـن       . م با پنهان ساختن واقعيتي يامخفي كردن عيبي باشد        أكه تو 

م با عنـصر روانـي      أ خود نوعي رفتار است و مانند هر رفتار ديگر اگر تو           ،گيرد  مي جا به خود  
  . شود  ميباشد سبب تحقق تدليس) قصد فريب (تدليس

دليلي .  سكوت در ايجاد تدليس ندارد     تأثير يا عدم    تأثيررانسه حكمي ناظر بر     در حقوق ف  
توان براي    نمي شود مبتني بر اين است كه     كه براي توجيه اصل عدم كفايت سكوت آورده مي        

الزام هر يك از طرفين عقد به افشاء هر چيزي كه ممكن است در ارزش واقعـي عـوض يـا                     
  . اي تعيين كرد و شرايط آن را برشمرد ضابطهمعوض در نظر طرف ديگر مؤثر باشد

 افشاء بعضي از واقعيات در موارد خاص در بعضي از انواع عقـود يـا بـه دليـل                    ي  وظيفه
كند كه يـك طـرف اطالعـات خـود را در              مي خاص بين طرفين عقد ايجاب    اي    وجود رابطه 

 بلكه بايد حقايق    تواند سكوت كند    نمي موارد شخص گونه     اين در. اختيار طرف ديگر بگذارد   
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اوضـاع و    ي  واسـطه    بـه  موارد مشخص گونه     اين در حقيقت در  .  كه هست بيان كند    گونه  آنرا  
  . باشد  ميمكلف به بيان واقع، احوال خاص يا بر اساس عرف و عادت

داوري ،  دوشـيزگان را دارد    ي  هرود و چهـر     مي براي مثال در مورد دختري كه به دبيرستان       
است كه او دختري است كه تاكنون ازدواج نكـرده          گونه     اين ،احوالعرف بر اساس اوضاع و      

گوهـاي مقـدماتي     و كند بر اساس اين ظواهر در گفـت         مي مردي كه از او خواستگاري    . است
 پـس از  .كنـد   مـي  كند و دختر نيز سـكوت اختيـار         نمي شرطي در خصوص باكره بودن دختر     

جا نـوعي رفتـار      سكوت دختر در اين   . شود كه وي قبالً ازدواج كرده است        مي ازدواج معلوم 
 زيـرا داوري عـرف و       ،شود كه شخص به خود گرفته تا واقعيتي را پنهان سـازد             مي محسوب

 واقعيت بر خـالف     حالي كه ساخته در     مي باكره بودن وي را متبادر    ،  ظاهر اوضاع و احوال او    
يص صفاتي كـه عقـد      معيار تشخ .  افشاء داشته بوده است    ي  وظيفهاين بوده و در اين مورد او        

گوهاي ايـشان بـروز      و  خواه اين اراده با گفت     ، طرفين است  ي  اراده،  واقع شده ها    بر مبناي آن  
  . پيدا كند يا با سكوت در برابر داوري عرف

 كه در صورتي كه زوجه عالم به عيـب باشـد و             آن است ظاهر  «: فرمايد مي )ره(امام خميني 
د داشته باشد و صاحب عيب سكوت كند تدليس         آن را مخفي كند و زوج به عدم عيب اعتقا         

 تنها سكوت زوجه يا پـدرش را در خـصوص عيـوب             ، البته ايشان در ادامه    1.»شود  مي محقق
تدليس موجـب خيـار دانـسته اسـت و سـكوت ايـشان در                خيار   موجب خيار موجب تحقق   

 خصوص عيوبي كه موجب خيار نيستند يا سكوت در مورد نبودن اوصاف كمال را هر چنـد                
  . شوهر اعتقاد به وجود آن اوصاف داشته باشد موجب تحقق خيار تدليس ندانسته است

توانـد    ميرسد در حقوق ايران نيز سكوت در مواردي        مي نظر  بهبا توجه به آنچه گفته شد       
 مكلف به بيان حقايق است و سـكوت او          ،خصوصاً جايي كه شخص   . تدليس محسوب شود  

 يـوبي  اگر نقص يـا عيـب از آن دسـته نقـايص و ع              طور  نهمي. تواند مصداق تدليس باشد   مي
توان به عيوب موجب خيار اشاره      ها مي  آن ي  باشد كه عمدتاً قابل مسامحه نيست كه از جمله        

  . تواند تدليس محسوب شودپنهان كردن چنين عيوبي و سكوت نسبت به آن مي. كرد
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ت اختيار كـرد     اگر شخصي در خصوص يكي از عيوب موجب خيار سكو          ،بر اين اساس  
 با فعل مادي خاصـي      توأم سخني از آن به ميان نياورد سكوت او ولو آنكه            ،و در عقد ازدواج   

رسـد اگـر      مـي  نظر  به. شود  مي يا شرايط عدم وجود آن عيب نباشد مصداق تدليس محسوب         
 ؛شـود زيـرا عيـب       نمي عيبي جزء عيوب آشكار محسوب شود نسبت به آن تدليس محسوب          

عيب از جمله   اگر   اما   . آن را مشاهده كند    ،تواند بدون ذكر عيب     مي نكاحظاهر است و طرف     
عيوب مخفي باشد و براي طرف نكاح آشكار نباشد بايد اظهار شود و عدم اظهار آن تدليس                 

  . شود  ميمحسوب
ايشان سكوت در خـصوص عيـوب و        . نمايد  مي تأييداين گفته را ديدگاه گروهي از فقها        

  1.اند يا موجب خيار را موجب تدليس دانستهقابل مسامحه  غيرنقايص
الزم به ذكر است كه سكوت در خصوص فقدان صفات كماليه با علم به عدم وجـود آن                  

زيرا نه  . شود  نمي تدليس محسوب ،   اعتقاد طرف ديگر مبني بر وجود چنين اوصافي        رغم  علي
 كه سـكوت    ستآن ا شود و ظاهر از احكام فقها         نمي تنها فقدان صفت كماليه عيب محسوب     

مصالح اجتماعي و جلوگيري از     عالوه     به .شود  مي  تدليس محسوب  ،در مورد عيوب و نقايص    
كند كه موارد تحقق تـدليس و فـسخ نكـاح محـدود باشـد و                  مي ايجابها    فروپاشي خانواده 

  . موارد مشكوك از شمول تدليس خارج شود
ديـده اسـت كـه      يي در يكي از شعب ديـوان عـالي كـشور صـادر گر             أدر اين خصوص ر   

تحقق تدليس در فقدان صفت كمال يا اشتراط صفت كمال در ضـمن عقـد يـا                 « آن   موجب  به
موجـب  ،   صفت كمال ذكر شود و عقد هـم بـر ايـن شـرط بنـا شـود                  ، اگر قبل از عقد    كه  اين

اگـر  ،  شـود   نمي تدليس محقق ،  ن صفات كماليه شرطي نشود    آ اما اگر نسبت به      .تدليس است 
زوجـه داراي   ،  به فقدان صفت كمال است ساكت باشد و به نظـر زوج           كه عالم   اي    چه زوجه 

  .»صفت كمال مورد نظر است
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شـود كـه ايـن        مـي   فقدان صفت كمال در صورتي تـدليس محـسوب         ،رأي اين   موجب  به
بر اين اساس اگـر در خـصوص بـاكره          . صفت در ضمن عقد يا قبل از عقد شرط شده باشد          

اشد و قبل از عقد نيز ذكري از آن نشده يـا اگـر              ضمن عقد نكاح شرطي نشده ب     ،  بودن زوجه 
باكره نبودن زوجه تدليس محـسوب نـشده   ،  شده است عقد نكاح بر اين شرط بنا نشده باشد         

  . گردد  نميو موجب فسخ نكاح

   ضمانت اجراي تدليس در روابط زوجين: مبحث دوم

   ايجاد حق فسخ: گفتار اول

  بررسي فقهي حق فسخ ناشي از تدليس : الف

داننـد و در كتـاب نكـاح بـه            مي  تدليس در نكاح را از موجبات فسخ نكاح        ،قهاي اماميه ف
آيد ماننـد حـق طـالق         مي حق فسخي كه در اينجا به وجود      . اند  تفصيل به اين بحث پرداخته    

نيست كه اختصاص به مرد داشته باشد بلكه در صورت تحقق تدليس توسط يكي از زوجين                
الزم به ذكر است برخي مصاديقي كه فقها        . شود  مي  ايجاد براي طرف فريب خورده حق فسخ     

باشد و از     مي به نحوي قابل انطباق با خيار تخلف شرط صفت نيز         اند    براي تدليس ذكر نموده   
  . اين حيث دو خيار مبناي مشتركي دارند

معمول فقها آن بوده كه در مباحث مربوط به فسخ نكاح ذيـل عنـوان تـدليس بـه         ي    رويه
  . اند پرداخته  مي شرط نيزخيار تخلف

 آزاد است ازدواج كند يعني      كه  اينچنانچه مردي با زني به قصد       «: شهيد ثاني معتقد است   
باشـد يـا معلـوم        مي در متن عقد نكاح آزاد بودن او را شرط كند و آنگاه معلوم شود كه كنيز               

و . را دارد  شوهر حق فسخ نكـاح       اين صورت شود قسمتي از او كنيز و قسمتي آزاد است در           
 آن مرد آزاد است ولـي معلـوم گـردد           كه  اين اگر زن با مردي ازدواج كند به خيال          طور  همين

  1.»زيرا او موجب غرور و فريب مرد شده است.. .تواند عقد نكاح را فسخ كند  ميبنده است
  . داند  نميتدليس را موجب فسخ نكاح، در ميان فقهاي اماميه تنها ابن ادريس

                                                      
  .475ص ، شهيد ثاني. 1
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 شافعي در اين خصوص با فقهاي اماميه هـم عقيـده اسـت و تـدليس را     ي  هاز فقهاي عام  
 صحيح كه حاكي از فسخ نكاح باشد ذكر نموده          روايت حلبي در . داند  مي موجب فسخ نكاح  

ه فالن هستم و از اين راه زني را به عقد نكـاح در  لاگر مردي بگويد كه من از قبي      : گويد  مي و
شود چنانچـه عالمـه در مختلـف          مي عقد مزبور فسخ  ،  آورد و سپس معلوم گردد دروغ بوده      

  1.ذكر نموده است
 اراكـي   الـه   آيـت ،  داننـد   مـي  فقهاي معاصر نيز تدليس در نكاح را موجب ايجاد حق فسخ          

اگر مردي زن را به شرط آنكه آزاد باشد به نكاح خود درآورد اما پس از نكاح                 «: معتقد است 
  بـراي مـرد حـق فـسخ نكـاح ايجـاد            صـورت اين  كنيز بوده است در     ،  مشخص شود كه زن   

  2.»شود مي
و در صـفات كمـال را موجـب خيـار           هـا     امام خميني هم تدليس در برخي از انواع نقص        

بـه نحـو اشـتراط شـرط        ،  در صورتي كه عدم نقص يا وجود صفات كمال در عقد          اند    دانسته
  3.شده باشد

داننـد    مـي  د حق فسخ   بهجت تدليس در عيوب موجب خيار را مطلقاً موجب ايجا          اله  آيت
پذيرند كـه از اول در عقـد عـدم آن عيـب               مي اما در غير اين عيوب حق فسخ را در صورتي         

  . شرط شده باشد يا عقد مبني بر آن باشد
اگر وجود صفت كمال يا سـالمت از عيـوب و نقـايص در              «: فرماينداي مي  خامنه اله  آيت

ل از عقد ذكر گرديده و عقـد مبنـي          قب يا   شرط يا دختر توصيف به آن شده باشد       ،  ضمن عقد 
  .»زوج حق فسخ عقد را دارد، بر آن واقع شده باشد و سپس خالف آن ثابت شود

 معايـب خـود را      ،هرگاه زن در موقع خواستگاري    : فرمايند  مي  مكارم شيرازي نيز    اله آيت
مصداق تدليس است و شـوهر پـس        ،  عمدتاً بپوشاند و خود را غير از آنچه هست نشان دهد          

  4.حق فسخ دارد،  عقداز
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توان نظرات فقهاي معاصـر را بـه سـه دسـته              مي رسد  مي نظر  بهبا توجه به آنچه گفته شد       
  : تقسيم نمود

موجب تحقق تـدليس و ايجـاد حـق         ،  برخي فقها تدليس در عيوب موجب فسخ نكاح را        
عيـب  دانند و در غير آن عيوب اشتراط عدم آن عيب و مبني بودن عقد بر نبودن آن                    مي فسخ

برخي ديگر صرف آنكه زن معايب خود را بپوشاند و خود را غير از آنچه               . اند  را شرط دانسته  
خـواه  ، اند و به فريب خورده حق فسخ نكاح دادهاند  مصداق تدليس دانسته ،  هست نشان دهد  

  . نبودن آن عيب يا وجود صفت كمال شرط شده باشد يا نه
و در عيوب ديگر يا فقـدان       اند    سخ نكرده برخي نيز تدليس را منحصر در عيوب موجب ف        

  . اند برخي صفات كمال نيز تدليس و ايجاد حق فسخ را پذيرفته
  بررسي حقوقي حق فسخ ناشي از تدليس : ب

البته تـدليس در صـورتي موجـب        .  تدليس از موجبات فسخ نكاح است      ،در حقوق ايران  
يعنـي  . فريب طرف عقد شـود    اوالً آنكه موجب    : شود كه داراي دو شرط باشد       مي فسخ نكاح 

شـد و ديگـر       نمـي  شد طرف مقابل راضي به عقد نكاح        نمي مسلم باشد كه اگر تدليس انجام     
 به عبارت ديگر تدليسي كه از طرف شخص         .بايد خودش طرف عقد باشد    كننده    آنكه تدليس 

مگـر آنكـه    . شـود   نمي ثالثي صورت گرفته است موجب ايجاد حق فسخ براي فريب خورده          
  .  با شخص ثالث در خصوص تدليس تباني كرده باشدطرف عقد

تواند به استناد مـواد       مي فريب خورده ،  در صورتي كه نكاح در اثر تدليس واقع شده باشد         
 قـانون مـدني در خـصوص     438 ي  ماده.  قانون مدني نكاح را فسخ نمايد      1128 و   439،  438

 شـود   مـي يس در نكاح نيـز مطـرح   خيار تدلكه اينباشد اما با توجه به       مي تدليس در عقد بيع   
 1128 ي  مـاده  در خصوص نكاح     كه  اينتوان در نكاح نيز به اين ماده استناد كرد مضافاً بر             مي

  . صراحتاً حق فسخ را در صورت تخلف از شرط يا تحقق تدليس مقرر نموده است
 عد از عقـد   بهرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و           « :دارد  مي اين ماده مقرر  

معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حـق فـسخ خواهـد                  
  .» خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد،بود
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 قانون مدني در مقام بيان خيار تخلف از شرط است اما با توجه بـه                1128 ي  مادهاگر چه   
توان خيار تـدليس را نيـز از آن          مي )ز وصف شرط شده   تخلف ا  (مبناي مشترك هر دو خيار    

نظرات فقها در مورد قائل شدن به حق فسخ در صورت تحقق تـدليس              عالوه     به .استنتاج كرد 
  . مؤيد اين نظر است، در عقد نكاح

شـود بـه منظـور        مـي  تدليس براي طرف فريب خورده ايجـاد       ي  واسطه   به حق فسخي كه  
در واقـع   . دليس به شخص فريب خورده وارد شـده اسـت         است كه از ت   هايي    جبران خسارت 

 مقرر نمايـد و     ديده  زيان خواسته است مجازات تدليس را دادن حق فسخ به طرف            گذار  قانون
پس كسي بايد ضرر را جبران كند كه خـود          . وارد به وي را جبران كند     ي  ها  زيانبدين وسيله   

  . باعث آن شده است
را به مـوارد مـشكوك تـسري         ي دارد و نبايد آن    ينا استث ي  هخصوصاً آنكه فسخ نكاح جنب    

  . داد
 بـراي زن و شـوهر       گـذار   قـانون  حقي است غيرمـالي كـه        ،تدليس ي  واسطه   به فسخ نكاح 

شود زيـرا در اثـر      نمي شناخته است و قابل انتقال به ديگري نيست و از طريق ارث نيز منتقل             
  . ماند  نميشود و ديگر موردي براي فسخ آن باقي  مينكاح منحل، فوت

  . رسد حق فسخ ناشي از تدليس مانند بسياري حقوق ديگر قابل اسقاط باشد مينظر بهاما 
بنـابراين اگـر    )  قـانون مـدني    440 ي  مـاده . (اعمال اين حق بعد از علم به آن فوري است         

مردي پس از عقد نكاح دريافت كه همسرش باكره نبوده است اما به محض اطالع اقـدام بـه                   
رود و بعد از گذشـت مـدتي از زنـدگي             مي ننمود حق وي نسبت به فسخ از بين       فسخ نكاح   

  .  فسخ نكاح نمايدي مطالبهتواند   نميمشترك
شود كـه اگـر       مي  قانون مدني استنباط   1128 ي  ماده كه از مفاد     آن است  مهم ديگر    ي  نكته

و وارد قلمـرو    گونه باشد كه صفت ادعايي صريحاً يـا ضـمناً در قـرارداد نيامـده                 تدليس بدان 
. حـق فـسخ وجـود نخواهـد داشـت         ،  توافق طرفين نشده يا مبناي طرفين بر وجود آن نباشد         

صفت كمالي براي او ذكر كرده      ،  بنابراين اگر شخص ثالثي بدون آگاهي و تقصير طرف نكاح         
يا عيب او را با فريب كاري پنهان داشته و بدين وسيله موافقت طرف ديگـر را بـراي نكـاح                     
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 قانوني مدني نيز    439 ي  ماده ظاهر   1.توان نكاح را قابل فسخ تلقي كرد       نمي،  باشدجلب كرده   
  . با اين نظر موافق است

كرده اما در حـين       مي  اگر يكي از طرفين تصور وجود صفتي را در طرف ديگر           طور  همين
عقد نكاح ذكري از آن به ميان نياورده و طرف مقابل نيز فاقد چنين وصفي باشد چـون ايـن                    

 وارد قلمرو توافق طرفين نشده است و بناي طرفين نيز بر وجود چنين وصـفي نبـوده                  صفت
 اگر طرفي كه اعتقاد به وجود چنين وصفي       كه  اين ولو   ،حق فسخ وجود نخواهد داشت    ،  است

  . داد  نميشد به چنين ازدواجي رضايت  ميدارد از فقدان آن مطلع

    خسارتي مطالبه: گفتار دوم

    خسارت ناشي از تدليسي طالبهمبررسي فقهي : الف

 در اين قسمت قصد داريم به اين موضوع بپردازيم كه آيـا شخـصي كـه فريـب خـورده                   
  ؟ خسارت مادي و معنوي ناشي از تدليس را نيز مطالبه كند، تواند عالوه بر فسخ نكاح مي

تعابيري كه به صراحت از خسارت در مـورد تـدليس صـحبت             ،  در كتب فقهي و روايات    
وضعيت مهر در صورت تدليس     اند    آنچه فقيهان بيشتر به آن پرداخته     . شود  مي متر ديده كنند ك 

  . زوج يا زوجه است
چـون اگـر     2.از نظر شهيد ثاني چنانچه فسخ قبل از نزديكي باشد زن مستحق مهر نيست             

فسخ عقد از جانب او صورت گرفته است و در واقع بـه ضـرر خـود اقـدام                   ،  فاسخ زن باشد  
 كلي است كه هر گاه عقد پيش از طـي           ي  قاعده در باب نكاح اين يك       كه  اينه   چ .كرده است 

مرد باشـد سـبب     كننده    مستحق چيزي نيست و در صورتي كه فسخ       ،  از جانب زن فسخ شود    
  . بسياري از فقهاي اماميه در اين خصوص نظري مشابه دارند. فسخ در اينجا زن بوده است

استثناي عنين  . باشد  مي  زن مستحق نصف مهر    ،عنن باشد ،  البته در صورتي كه علت فسخ     
بودن از حكم فوق به دليل روايتي است كه وارد شده است و با حكمت و عقـل نيـز موافـق                      

                                                      
  .247ص ، حقوق خانواده، اسداله امامي، يئسيدحسين صفا. 1
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 مرد حداقل به مدت يكسال بر زن اشراف داشته است لذا مناسب است كـه                كه  اين چه   ،است
  1.ازدواج او بدون عوض نباشد

وقوع نزديكـي   . زن مستحق كل مهر خواهد بود     در صورتي كه فسخ پس از نزديكي باشد         
 در صورتي كـه تـدليس موجـب فريـب مـرد شـده باشـد وي                . گردد  مي موجب استقرار مهر  

به كسي كه او را فريفته اسـت رجـوع          » المغرور يرجع الي من غره     «ي  قاعدهتواند از باب     مي
 گرفتـه باشـد   اگـر تـدليس توسـط نزديكـان زن صـورت            . نمايد و معادل مهر را از او بگيرد       

تواند به ايشان رجوع كند و در صورتي كه خود زن موجبات فريب مـرد را فـراهم كـرده                     مي
 زن  ايـن صـورت    معتقدنـد در     2برخي فقها . باشد اقوال فقهاء در اين خصوص مختلف است       

مستحق چيزي از مهر نيست و بايد مهر را به مرد پس بدهد و اگر مرد هنوز آن را پرداخـت                     
  . شود  مي او با دين زن تهاترنكرده است دين

 در بعـضي    3.روايات زيادي وارد شده است    ) فريب دهنده  (در خصوص رجوع به مدلس    
بكار گرفتـه شـده     » مجازات«يا  » غرامت«از اين روايات در مورد باز پس گرفتن مهريه تعبير           

  كـه اگـر    سـؤال  حلبي اشاره كرد كه در جـواب ايـن           هتوان به صحيح    مي است؛ از اين جمله   
لها المهر استحل مـن     «: امام فرمود ؟  شخصي بعد از تدليس نزديكي هم بكند چه حكمي دارد         

نزديكي مستحق مهر    ي  واسطه   به يعني زن » ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق اليها       ،  فرجها
  4.بايد غرامت بپردازد، خواهد بود ولي زن

خـالي از   ،  نكـاح محتـرم    كـه    سؤالدر جاي ديگري شيخ يوسف بحراني در پاسخ به اين           
كننـده    شـود در واقـع مجـازات تـدليس          مي آن چيزي كه پس گرفته    : فرمايد مي،  شود  نمي مهر

  5).عقوبه لتدليسها (است
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 كمتـرين   .برخي ديگر معتقدند چون نزديكي واقع شده و وطي مشروع بدون مهر نيـست             
نـوان مـال بـر آن      تواند مهر قرار گيرد و به عبارت ديگر كمتـرين چيـزي كـه ع                مي چيزي كه 

قـول مـشهور فقهـاي      ،  اين نظر . گردد  مي شود و بقيه به شوهر بر       مي كند به زن داده     مي صدق
نبايد خالي از مهـر باشـد و چـون          ،  اماميه است و مبتني بر اين استدالل است كه وطي محترم          

را نيز رعايت كـرد ولـي از        ها    بايد آن ،  نصوصي كه در مورد رجوع به مدلس وارد شده است         
آنچـه بـه    . آنجا كه اين نصوص خالف اصل است بايد در اجراي آن به قدر متيقن اكتفا كـرد                

براي پس گرفتن مهر المـسمي      كننده    حق رجوع شوهر به زن تدليس     يد  آ  يقين از روايت برمي   
تواند حداقل مهر باشد كه اين مقدار به لحاظ وقـوع نزديكـي از آن        مي است به استثناي آنچه   

  1.زن خواهد بود
از آنجا كه هدف مرد از پرداخت مهر ازدواج با زني داراي صفات كمال شـرط شـده يـا                    

تواند عـالوه بـر    لذا مي.فاقد عيب و نقايص مورد نظر بوده اما چنين امري محقق نشده است     
آنچه را به زن پرداخته مسترد كند اما از آنجا كه نزديكي صورت گرفته و زن در                 ،  فسخ نكاح 

 شود بايد كمترين چيزي كه عنوان مـال بـر آن صـدق            مستحق مهر مي  صورت وقوع نزديكي    
البتـه بايـد توجـه داشـت كـه        . شـود كند به زن داده شود و مابقي آن به شوهر مسترد مـي             مي

شـايد بـه همـين دليـل باشـد كـه            . باشـد تفاوت اين نظر با نظر اول در عمل قابل توجه نمي          
اخت كمترين چيزي كه عنـوان مـال بـر آن           بسياري از فقهاي معاصر در نظريات خود به پرد        

كند اشاره ننموده و معتقدند بعد از وقـوع نزديكـي در صـورتي كـه مـرد فـسخ را                     صدق مي 
مرد مهـر را    ،  زن حق مهر ندارد و اگر هم گرفته بوده        ،  بودكننده    اختيار كرد و خود زن تدليس     

ا استحقاق دارد و زوج     زوجه مهر المسمي ر   ،  گيرد و اگر مدلس غير زوجه بوده      از او پس مي   
  2.تواند به مدلس رجوع و معادل مهريه را از او اخذ نمايدمي، بعد از پرداخت مهر به زوجه

 كه اگر چه فقها براي هر يك از زن و           آن است باشد    نمي كه ذكر آن خالي از وجه     اي    نكته
ن زن و مرد    قائل به خيار تدليس هستند و از اين لحاظ تفكيكي بي          اند    مردي كه فريب خورده   

                                                      
  .211ص ، 6ج ، همان. 1
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اما در نظراتشان كمتر موردي وجود دارد كه به تحقق خيار تدليس براي زوجه              اند    قائل نشده 
عالوه بر ايجـاد حـق       (اين امر در مباحثي كه به غرامت و عقوبت تدليس         . اشاره نموده باشند  

شود و عمدتاً بحث به تدليس زوجه         مي پرداخته شده است با وضوح بيشتري مشاهده      ) فسخ
  . دم استحقاق مهر اختصاص پيدا كرده استو ع
    خسارت ناشي از تدليسي مطالبهبررسي حقوقي : ب

طـرف فريـب    ،  قبالً گذشت در صورتي كه نكاح با تدليس زوج يا زوجه واقع شده باشد             
امـا فـسخ    .  قانون مدني نكاح را فـسخ نمايـد        1128 و   438 ي  ماده موجب  بهتواند    مي خورده
اگر . جبران سازد ،  خسارتي كه از تدليس به يكي از زوجين وارد آمده          ي  همهتواند    نمي نكاح

 سـنگيني بـراي او مقـرر        ي  زني خود را باكره معرفي نموده باشد و مردي با اين تصور مهريه            
توانـد    نمي فسخ نكاح به تنهايي   ،  نموده باشد و پس از وقوع نزديكي دريابد كه زن ثيبه است           

  . به مرد وارد شده جبران سازداي  خسارتي كه از پرداخت چنين مهريه
زيـاد ديـده    ،  در حقوق ايران در صورتي كه در اثر تقصير ديگري خـسارتي ايجـاد شـود               

 ي مـاده . تواند خسارت مادي و معنوي خود را مطالبه كند        مي  قواعد مسئوليت مدني   موجب  به
 ي  نتيجـه ر  يـا د   عمـداً    هر كس بدون مجـوز قـانوني      «: دارد  مي  قانون مسئوليت مدني مقرر    1

احتياطي به جان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجـارتي يـا بـه هـر حـق                        بي
وارد نمايـد كـه موجـب ضـرر         اي    ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه         

  .»باشد  ميمادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود
آميز و آگاهانه يكـي از زوجـين بـه طـرف             عمل تدليس  ي  واسطه   به در فرض بحث ما نيز    

خـسارت وارده را    ،  تواند عالوه بـر فـسخ نكـاح         مي ديده  زيانوارد گرديده لذا    اي    ديگر لطمه 
  . مطالبه كند

 كه ميزان خسارت وارده و كيفيت جبران آن را چگونه           اين است شود    مي ي كه مطرح  سؤال
خسارت معنوي دادگاه نه تنها بايد صدماتي كـه بـه حيثيـت             در تعيين ميزان    ؟  بايد تعيين كرد  

بحساب آورد بلكه بايد به صدمات روحي و جسمي ناشي          ،  اجتماعي و اعتبار افراد وارد شده     
راضي به ازدواج بـا او شـده   ،  مسلماً دختري كه در اثر تدليس فردي      . از تدليس نيز توجه كند    
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وده در ازدواج بعدي خود موقعيت دختـري         عقد نكاح را فسخ نم     ،و پس از اطالع از تدليس     
 ازدواج قبلي را نخواهد داشت بايد سطح انتظارات خود را نـسبت بـه          ي  مجرد و بدون سابقه   

قطعاً موقعيت و جايگاه اجتمـاعي او       ،  اين واقعه . آنچه كه در ازدواج اولش بوده پايين بياورد       
موقعيـت ازدواج مجـددي     گـاه     قرار خواهد داد و چه بسا موجـب شـود هـيچ            تأثيررا تحت   

صدمات روحي و جسمي ناشي از اين واقعه و تبعـات آن نيـز بايـد در                 . برايش فراهم نشود  
  . تعيين ميزان خسارت معنوي مورد لحاظ قرار گيرد

ميزان و كيفيت جبران    ،  بر اين اساس دادگاه بايستي با مالحظه تمام اوضاع و احوال قضيه           
  ).ن مسئوليت مدني قانو3 ي ماده (خسارت را معين كند

همنوا با بـسياري از فقهـا معتقدنـد در           1اندان  حقوقدر تعيين ميزان خسارت مادي برخي       
توانـد    مـي  ديـده   زيانشوهر  ،  زن باشد و نزديكي هم واقع شده باشد       كننده    صورتي كه تدليس  

. تواند حداقل مهر باشد به زن رجـوع كنـد           مي براي پس گرفتن مهر المسمي به استثناي آنچه       
استثناي آنچه حداقل مهر است به لحاظ وقوع نزديكي بـا زن و بـدون مهـر نبـودن نزديكـي                     

  . باشد  نميمشروع است و ميزان آن چندان قابل توجه
  همچـون برخـي از فقهـا در چنـين فرضـي معتقدنـد شـوهر                2اندان  حقوقبرخي ديگر از    

. ستحق چيزي از مهر نيست    مهر به زن داده است مسترد كند و زن م         عنوان     به تواند آنچه را   مي
زيرا تدليس او باعث فريب شوهر و وقوع نكاح گرديده است و اگر چنـين تدليـسي وجـود                   

پراخت كمترين چيزي كه عنوان مال بر آن اطالق شود نيـز            . شد  نمي نداشت نكاحي نيز واقع   
عـث   مرد را مغرور كرده و با      ،خود با اعمال خدعه آميز    ،  زن. نفعي به حال زن نخواهد داشت     

مهر با عقـد     .پس جبران خسارت وارده نيز بايد از اموال او صورت گيرد          ،  ضرر او شده است   
 آيد اما اثبات تدليس براي مرد اين حـق را ايجـاد             مي نكاح و وقوع نزديكي به ملكيت زن در       

  . كند كه معادل مهر را از زن مطالبه كند مي

                                                      
  .250ص ، حقوق خانواده، اسداله امامي، سيدحسن صفايي. 1
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 قواعـد  موجب بهتواند   مينيزدر صورتي كه تدليس از جانب مرد صورت گرفته باشد زن     
 قانون مسئوليت مدني خسارات مـادي و معنـوي          10 و   3،  1مسئوليت مدني و به استناد مواد       

  . مطالبه كندكننده  وارد بر خود را از تدليس
 بلكـه وصـف خـالف واقـع يـا           ،اگر تدليس از جانب يكي از زوجين واقع نـشده باشـد           

تان ايشان و بدون اطالع ايـن شـخص صـورت           وسيله خويشاوندان يا دوس   ه  پوشاندن عيب ب  
زيرا از شـرايط    .  فريب خورده حق فسخ نكاح را نخواهد داشت        اين صورت در  ،  گرفته باشد 

بايد طرف عقد باشـد و فريـب خـورده          كننده     كه تدليس  آن است تحقق تدليس موجب فسخ     
ون مدني نيز    قان 439 ي  مادهاز ظاهر   .  اظهارات وي به عقد نكاح راضي شده باشد        تأثيرتحت  

 يكـي   ي  وسيله  بهآيد كه در حقوق ايران تدليس در صورتي موجب خيار فسخ است كه                مي بر
 اشاره شد فسخ نكاح بـه جهـت    كه قبالًطور همانعالوه   به.از طرفين قرارداد واقع شده باشد  

 1128 ي  مادهاز مفاد   .  استثنايي دارد و نبايد آن را به موارد مشكوك توسعه داد           ي  جنبهتدليس  
گونه باشد كه صفت ادعـايي صـريحاً يـا           شود كه اگر تدليس بدان      مي قانون مدني نيز استنباط   

، ضمناً در قرارداد نيامده و وارد قلمرو توافق طرفين نشده يا بناي طرفين بر وجود آن نباشـد                 
، پس اگر شخص ثالثي بدون آگاهي و تقـصير طـرف نكـاح        . حق فسخ وجود نخواهد داشت    

اي او ذكر كرده يا عيب او را با فريبكاري پنهان داشته و بدين وسيله موافقت                صفت كمالي بر  
  . توان نكاح را قابل فسخ تلقي كرد نمي، طرف ديگر را براي نكاح جلب كرده باشد

نهايتاً آنكه فسخ نكاح به علت تدليس ثالث ممكن است موجب زيان همسري شـود كـه                 
 بيان اوصـاف خـالف واقـع اطالعـي نداشـته            مرتكب تقصيري نشده و از پوشاندن عيوب يا       

منصفانه نيست همسري كه مرتكب تقصيري نشده به سبب اعمال خدعه آميز شخص             . است
در اين صورت چنانچه از تدليس ثالـث خـسارتي وارد شـده             . ثالث از فسخ نكاح زيان ببيند     

شـوهر  ،  خوردهتواند خسارت وارده را از وي مطالبه كند و چنانچه فريب        مي ديده  زيان،  باشد
  . تواند معادل مهر را از ثالث مطالبه كند  ميباشد

حال در صورتي كه شخص ثالث با يكي از زوجين در تدليس تباني كرده باشـد و                  با اين 
نكاح قابـل   ،  با اطالع وي اقدام به پنهان كردن عيوب يا بيان اوصاف خالف واقع نموده باشد              
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 كـه خـود او      آن است ثالث در تدليس به منزله      تباني طرف نكاح با شخص      . فسخ خواهد بود  
مرتكب تدليس شده و فقدان عيب مخفي شده يا وجود وصف كمـال ذكـر شـده در قلمـرو                    

بنابراين تخلف از آنچه شرط شده و آشكار شدن خالف          . توافق طرفين نكاح وارد شده است     
  . آن به فريب خورده حق فسخ نكاح را خواهد داد

 آنـان در  ي همـه فر باعث فريب يكي از زوجين شـده باشـد   تدليس چند ن كه   در صورتي 
 موجـب   بـه برابر وي مسئوليت تضامني خواهند داشت ولي در تقسيم مسئوليت بـين ايـشان               

 مداخله ايشان از    ي   قانون مسئوليت مدني ميزان مسئوليت هر يك با توجه به نحوه           14 ي  ماده
  . طرف دادگاه يقين خواهد شد
ورتي است كه فريب خورده عقد نكاح را فسخ نمايد و عـالوه             آنچه گفته شد ناظر به ص     

ولي اگر از خيار تدليس بگـذرد       . رجوع كند كننده    بر آن براي جبران خسارت خود به تدليس       
 اما بخواهد زياني كه در اثـر        ،ادامه دهد كننده    عقد نكاح را فسخ ننمايد و به زندگي با تدليس         

در صـورتي   ،  طبق قواعد عمومي تسبيب مطالبه نمايـد      به او وارد شده بر      كننده    تقصير تدليس 
كه فريب خورده شوهر باشد استحقاق چيزي بيش از تفاوت مهر المـسمي و مهـر المثـل را                   

 كـه اثـر وصـف       آن است ي    دهنده زيرا تداوم زندگي زناشويي و عدم فسخ نكاح نشان        . ندارد
الل نكاح شود و بنابراين ميـزان       نبوده است كه منجر به انح     اي     او به اندازه   ي  ارادهمشروط در   

خسارتي كه از اين تدليس به او وارد شده به مراتب كمتـر اسـت و بـيش از تفـاوت دومهـر               
تواند با توجه به وضـع خـاص          مي در صورتي كه فريب خورده زن باشد دادگاه       . نخواهد بود 

كم بـه جبـران   ح، فريب خورده و ميزان خسارتي كه در اثر اقدام تدليس آميز به او وارد آمده            
  . خسارت صادر كند

   ضمانت اجراي كيفري تدليس: گفتار سوم

 در اين زمينه ضمانت اجراي كيفري       گذار  قانون،  عالوه بر ضمانت اجراهاي مدني تدليس     
چنانچـه  «:  قانون مجازات اسالمي چنين مقرر داشته اسـت        647 ي  ماده،  نيز مقرر نموده است   

رف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحـصيالت           هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج ط        
تجرد و امثال آن فريـب دهـد و         ،  شغل و سمت خاص   ،  موقعيت اجتماعي ،  تمكن مالي ،  عالي
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مرتكب به حبس تعزيري از شـش مـاه تـا دو سـال              ،  عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود        
  .»گردد  ميمحكوم

. را مشمول مجازات كيفري دانسته اسـت      اين ماده تنها بيان اوصاف كمال بر خالف واقع          
 از بيـان    تـر   مهـم ،  اما بايد توجه داشت كه مخفي كردن عيوب و نقـايص در بـسياري مـوارد               

 بيان دروغين اوصاف كمـال را مـستوجب         گذار  قانوناگر  . باشد  مي خالف واقع صفات كمال   
جسمي هاي    يبيمار،  مجازات دانسته است به طريق اولي بايد مخفي كردن عيوبي نظير جنون           

 گـذار   قـانون رسـد كـه       مـي   مناسـب  نظـر   بـه بنـابراين   . و روحي را مستوجب مجازات بدانـد      
 بازدارندگي ايـن مجـازات شـامل        تأثيراصطالحات الزم را نسبت به اين ماده اعمال نمايد تا           

  . مواردي كه عيوب و نقايصي در عقد ازدواج پنهان گرديده نيز بشود

   ليس در حقوق تطبيقيضمانت اجراي تد: گفتار چهارم

 كلي گفتيم كه در حقوق ايران تـدليس از موجبـات فـسخ نكـاح اسـت و فريـب                     طور  به
  . تواند عالوه بر فسخ نكاح خساراتي كه در اثر تدليس به او وارد شده مطالبه كندخورده مي

شود و به آن خلف شرط        مي غرور گاهي با شرط كردن حاصل     ،   فقهاي شافعي  ي  به عقيده 
شود مثل آنكه يكي از زوجين صفتي را در           مي شود و گاهي با غير شرط كردن ايجاد         مي گفته

اگر از شرط   . شود  مي ديگر تصور كند سپس خالف آن آشكار شود كه به آن خلف ظن گفته             
 كه خلف شرط موجـب      آن است شود قول اول      مي دو قول مطرح  ) خلف شرط  (تخلف شود 
 كـه عقـد ازدواج      آن اسـت   چنين است و قـول دوم        شود زيرا در عقد بيع نيز       نمي فساد نكاح 

شود زيرا فرد به وجود اين صفات اعتماد كرده و تغيير اوصـاف ماننـد تغييـر خـود                     مي باطل
  . عين است

اگـر مـشخص شـود    ، تـر اسـت  بنابر قولي كه قائل به صحت نكاح است و اين قول قوي          
در ايـن صـورت خيـاري       صفتي كه موجود است از صفتي كه شرط شده بهتر و باالتر است              

مثل آنكه شرط شود زن اهل كتاب يا يثبه باشد اما آشكار شود كه زن مـسلمان                 ،  وجود ندارد 
  . شود نه به خاطر زياده بودن  ميبه خاطر نقصان و كمبود ايجاد خيار زيرا. يا باكره است
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ولي اگر وصف موجود پايين تراز وصف شرط شده باشد و كـسي كـه شـرط كـرده زن                    
شود زيرا نقـصي وجـود دارد كـه او بـدان              مي  اين صورت براي زن حق فسخ ايجاد       باشد در 

اگر اين صفت نسبت به او نقصي نباشد مثل آنكه شـرط كـرده طـرفش عـرب                  . راضي نشده 
بـراي او   انـد     باشد اما عجم شده است و خودش نيز عجم است در اين صورت برخي گفتـه               

ثل خـودش باشـد رضـايت نـداده و برخـي             طرفش م  كه  اينحق فسخ وجود دارد زيرا او به        
، براي او خيار وجود ندارد زيرا نسبت به وجود ايـن وصـف نـسبت بـه شـخص او                   اند    گفته

  . شود  نمينقص محسوب
مرد باشد مثل آنكه شرط كند زن آزاد باشد ولي كنيـز            ) مشترط (اگر كسي كه شرط كرده    

فـسخ دو قـول وجـود       در اين صورت نكاح صحيح است اما در خصوص وجود حق            . درآيد
 طـالق دادن آن زن      ،گويد براي او حق فسخ وجود ندارد زيـرا بـراي مـرد              مي يك قول : دارد

آن  ي  واسـطه   بـه   كه براي مرد خيار وجود دارد زيرا هر چه كه          آن است قول دوم   ،  امكان دارد 
  1.شود مثل جنون  ميشود براي مرد نيز حق فسخ ايجاد  ميبراي زن حق فسخ ايجاد

يكي از زوجين تصور وجود صفتي در ديگري كنـد امـا پـس از عقـد خـالف آن               اما اگر   
مثل آنكه بدون آنكه شرط كند تصور كند مسلمان است اما پـس از              ) خلف ظن  (روشن شود 

حـق فـسخي بـراي او    تـر    در اين صورت بنابر قول قـوي .ازدواج دريابد كه اهل كتاب است 
 كه براي   آن است شود قول ضعيف      نمي خوجود ندارد زيرا ظن و تصور باعث ايجاد حق فس         

 كه او مسلمان است پـس اگـر خالفـش آشـكار             آن است او حق فسخ وجود دارد زيرا ظاهر        
  2.شود  ميشود حق فسخ برايش ثابت

شود زيرا آنچه عقد بر       نمي  كلي عقد نكاح با فريب باطل      طور  بهفقهاي حنبلي   ي    به عقيده 
آن امـا اخـتالف بـين ايـشان در          . ين شخصند شود مشخص است و صفات تابع ا        مي آن واقع 

  ؟  كه آيا كسي كه فريب خورده حق فسخ دارد يا خيراست
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 غرور از جانب زوج يا زوجه باشـد يـا يكـي از آن دو ديگـري را                   كه  ايناين امر بسته به     
اگـر غـرور از     .  تصور اشتباه يكـي از آن دو باشـد متفـاوت اسـت             ي  نتيجهفريفته باشد يا در     

 مسلمان اسـت بـه عقـد ازدواج         كه  اينمبناي   بر   زن را ،  د بدين صورت كه مرد    جانب زن باش  
توانـد نكـاح را       مي شود كه زن از اهل كتاب است مرد        مي اما پس از آن روشن       هخود درآورد 

  . شود  ميفسخ كند زيرا اين امر نقص و زيانش به فرزندانش منتقل
و در ايـن خـصوص بـين        در صورتي كه فريب از جانب مرد باشـد زن حـق فـسخ دارد                

شـود پـس عقـد        نمي زيرا اختالف وصف مانع از صحت نكاح      . حنابله اختالفي وجود ندارد   
  1.شود  ميبراي او حق فسخ ايجاد، صحيح است به جهت تخلف از شرط

  . اند فقهاي مالكي در اين زمينه با فقهاي حنبلي هم عقيده
اگـر تـدليس از     . شـود   مـي  دحق فسخ ايجـا   ،  فقهاي حنفيه نيز معتقدند در صورت فريب      

جانب مرد باشد در صورتي كه ارزش آنچه پنهان نموده كمتر از آنچه اظهـار شـده باشـد در                    
 ولـي اگـر تـدليس از جانـب زن باشـد حـق               .شود  مي اين صورت براي زن حق فسخ ايجاد      

و نيز گفته شده    . شود زيرا هم كفو بودن از طرف زن معتبر نيست           نمي فسخي براي مرد ايجاد   
  2. مرد استدست بهون طالق چ

 مجموعه قوانين احوال شخصيه اقبـاط ارتـودكس مـصوب           27 ي  مادهدر حقوق مصر در     
در صورتي كه زوجه در خصوص باكره بودنش زوج را فريب داده باشد و              :  آمده است  1938

ادعا نموده باشد كه او باكره است اما ثابت شود كه بكارتش به جهت سلوك بدي كه داشـته                   
 در اين صـورت زوج    ،  گرديده يا ادعا كند كه حملي ندارد اما ثابت شود كه باردار است            زائل  

  3.تواند ازدواج را طعن نمايد مي
 قانون احوال شخصيه مقـرر شـده        54 سال   9الطعن رقم   16/4/1985 ي   در جلسه  عالوه  به

  . دهد  مياست كه غش در خصوص بكارت زوجه به زوج حق ابطال زوجيت را
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گر مردي ادعاي هم كفو بودن كند يـا شـرط           «:  قانون امارات نيز آمده است     32 ي  مادهدر  
باشـد بـراي زن و        نمي هم كفو بودن در عقد نمايد اما پس از عقد آشكار شود كه او هم كفو               

آورد   مـي  در حقوق فرانسه تدليسي كـه اثـر حقـوقي بـار            .»ولي آن زن حق فسخ وجود دارد      
در . آن را محكوم سازد و در عرف قابل سرزنش باشد          ،تدليسي است كه اخالق رايج اجتماع     

گرفـت مـدلس تـن بـه          نمـي  اين سيستم حقوقي تدليس اصلي يعني تدليسي كه اگر صورت         
  . بطالن نسبي است، شود ولي اين بطالن  ميموجب بطالن عقد، داد  نميبستن عقد

هزينـه  گويد به علل مختلـف چـون سـنگيني            مي ضمانت اجراي تدليس چنانچه كاربونيه    
بـازده  ،  اطالعي يا حتـي كمرويـي مـصرف كننـدگان كاالهـاي بازارهـاي امـروز                 بي ،دادرسي

از ايـن رو ضـمانت اجراهـاي        . اجتماعي چنداني براي پيشگيري و سـركوبي تـدليس نـدارد          
و قيمت نويـسي بـر روي كاالهـا يـا           گذاري    عمومي و شديدتري بصورت مقررات برچسب     

 به مردم و چه در معامالت خـصوصي وجـود دارد كـه               كاال ي  مجازات جزايي چه در عرضه    
  1. فردي ضمانت اجراي مدني تدليس استي جنبهمتضمن مصالح اجتماعي و مكمل 

دهـد حـق     ميعرضه خواه مدلسانه باشد يا معصومانه به طرف مقابل حق       سوء در انگليس 
. ش از عقد است   منظور از فسخ در اينجا باز گرداندن عين وضع پي         . فسخ را از دادگاه بخواهد    

  خسارت ناشي از عقـد را بكنـد امـا در    ي  مطالبهتواند    مي عرضه مدلسانه طرف مقابل     سوء در
  2. خسارت وجود نداردي مطالبهعرضه معصومانه امكان  سوء

  فقدان برخي اوصاف در نكاح و ضمانت اجراهاي آن : مبحث سوم

  عدم سالمت يكي از زوجين : گفتار اول

آيا وجود بيمـاري جـسمي يـا روحـي در يكـي از              . كنيم  مي  آغاز بحث خود را با سؤالي    
منظور از بيمـاري    ؟  تواند تدليس محسوب شود     مي زوجين و عدم ذكر آن در زمان عقد نكاح        

                                                      
  معاونـت آمـوزش   ،  اسـالم و ايـران    ،  انگلـيس ،   مطالعـه تطبيقـي در حقـوق فرانـسه         ؛تـدليس ،  پرويـز اوصـياء   : به نقل از  . 1
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نابينايي و امثال آن نيـست بلكـه        ،  جذام،  در اينجا صرفاً عيوب موجب فسخ نكاح نظير جنون        
كه تداوم زندگي مشترك را بـراي طـرف   شود  مياي   جسمي و روحي  هاي    شامل كليه بيماري  
  . سازد  ميممكن غيرمقابل دشوار و گاه

  . ي فقهي موجود را در اين زمينه بررسي نماييمها هدر ابتدا مناسب است ديدگا
  بررسي فقهي عدم سالمت يكي از زوجين : الف

  كه تدليس در عيوب موجب خيـار ماننـد جنـون و            طور  همان: فرمايند مي )ره(امام خميني 
شود در مطلق نقص مانند عور بودن و مانند آن در صـورت پنهـان سـاختن                   مي كوري محقق 

 سـالم   كـه   ايـن  با توصيف زن نزد زوج براي تـزويج بـه            1.شود  مي اين نقايص تدليس محقق   
پـس  . شود در صورتي كه توصيف او سبب مغرور شـدن زوج شـود              مي تدليس محقق ،  است

  . كند  نميو نه براي زوج ـ تدليس تحقق پيدابا اخبار او به آن ـ نه براي تزويج 
در صورتي كه اطرافيـان دختـر بعـضي از          «اله العظمي بهجت در پاسخ اين سؤال كه          آيت

 تـدليس  ،آيـا بـه مجـرد نگفـتن       ،  كچلي را بيان نكننـد    ،  سوختگي،  عيوب دختر را مثل پيسي    
برَص و جذام تا هفـت      در  «: فرمايندمي» ؟كند عقد را فسخ كند      مي باشد و شوهر حق پيدا     مي

، با علم به آن   ها    حق فسخ دارد و مجرد سكوت در آن       ،   رساله 1893 ي  لهأمسمورد مذكور در    
تنها در صورت شرط شدن در ضمن عقد يا مبني بودن عقد بـر              ها    تدليس است و در غير آن     

  . »حق فسخ مورد تأمل است، اين حكم ثابت است و در تدليس بدون اين دو، آن
در صـورتي كـه قـبالً زوج و كـسان او اظهـار              «: لعظمي مكارم شيرازي معتقدنـد     ا اله  آيت

ولـي زوجـه در دوران عقـد متوجـه بيمـاري             (كه از سالمت كامل برخوردار اسـت      اند    داشته
گـردد كـه عـوارض بيمـاري زنـدگي را             مـي  روحي و عصبي صعب العالجـي در همـسرش        

ايـن  در غيـر    . نكـاح را فـسخ كنـد      ،  ليستـد عنـوان      به تواند  مي زوجه .)سازد  مي آميز  مخاطره
هرگاه ثابت شود زندگي با آن مرد مستلزم عسر و حرج شـديد اسـت حـق دارد از                   صورت،  

  .»حاكم شرع تقاضاي طالق كند
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ايشان در خصوص پنهان ساختن عيوبي نظير كچلي يا خالي بودن قسمتي از موهاي سـر                
بپوشاند و خـود     عمداً   عايب خود را  هر گاه در موقع خواستگاري م     «: فرمايندتوسط زوجه مي  

  .»حق فسخ دارد، را غير از آنچه هست نشان دهد مصداق تدليس است و شوهر پس از نكاح
 طبيعي بودن بدن   غير مادرزادي شوهر و ناموزون و    هاي    در خصوص عيوبي چون ناراحتي    

 كرده  اين عيوب از عيوب فسخ نكاح نيست مگر اين كه قبالً شرط صحت كامل             «: فرمايند مي
در صـورتي كـه مواقعـه       .  حق فـسخ از بـاب خيـار تـدليس دارد           ،در اين صورت زن   . باشند

توانـد آن را از     مـي ،  اما اگر خساراتي متحمـل شـده      . گيرد  نمي صورت نگرفته مهر به او تعلق     
  1.»زوج بگيرد

فقهـاي  . باشـد   مـي  آراء فقهاء معاصـر   ،  شود آراء فقهي مطروحه    كه مالحظه مي   طور  همان
و اختـصاصاً بـه عيـوب       انـد      كلي مورد بحث قرار داده     طور  بهعيوب موجب تدليس را     متقدم  

  . اند جسمي و روحي نپرداخته
رسد فقها پنهـان سـاختن عيـوب جـسمي و             مي نظر  به،  با توجه به نظرياتي كه مطرح شد      

در ساير عيوب و    . اند  روحي را خصوصاً در عيوب موجب فسخ نكاح موجب تدليس دانسته          
ا در صورتي تدليس محقق است كه در ضمن عقد نكاح يا پيش از آن شرط صحت                 ه بيماري

 معتقدنـد پنهـان سـاختن عمـدي برخـي عيـوب خـصوصاً در                2البته بعضي . كامل شده باشد  
خصوص زنان كه پوشش بيشتري دارند حتي اگر ضمن عقد نيز شرطي نشده باشد مـصداق                

  . تدليس است
  مت يكي از زوجين بررسي آراء موجود در خصوص عدم سال: ب

 تدليس و تقاضاي فسخ نكاح متعددند و ما در اينجا به ذكر چنـد               ي  آراء موجود در زمينه   
  . كنيم  مينمونه از آنها اكتفا

 مـورخ   1446/33 كالسه   ي   شماره ي  يكي از شعب ديوان عالي كشور در خصوص پرونده        
رديده است و بـين      كه به موجب آن زوج مدعي وجود عيوبي جسماني در زوجه گ            2/11/70
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ايشان نزديكي صورت نگرفته است و بر اين اساس تقاضاي فسخ نكـاح نمـوده چنـين رأي                  
با توجه به محتويات پرونده چون خواهان نتوانسته اشتراط سالمتي از عيب را به اثبات               «: داد

. ت طالق صادر نموده اسـ ي اجازه مجوز فسخ نكاح داشته باشد و لذا دادگاه كه اينبرساند تا  
مردود است و پرونده با ابرام دادنامه مذكور جهت اجراي          .. .اعتراض تجديدنظرخواه براين  بنا

  1.»شود  ميحكم نزد مرجع مربوطه داده
با خوانده ازدواج كردم و امروز مشخص گرديده كـه نـامبرده            «:  ديگري آمده  ي  در پرونده 

لنگد كه به اقـرار خـودش        مي  پاي وي نيز   ،داراي جنون و اختالل رواني و فراموشكاري بوده       
پزشـكي قـانوني    . خوانده منكـر ايـن نـسبتها اسـت        . مادرزادي بوده كه موجب تدليس است     

 عـصبي پـاي     ي  ماندگي خفيف ذهني دانسته است ضمناً دچـار ضـايعه          نامبرده را دچار عقب   
  . شود  ميراست است كه سبب اشكال در راه رفتن

 پزشكي موارد اعالم شـده      ي  نظريهات طرفين و    دادگاه با توجه به محتويات پرونده اظهار      
 پزشكي را موجب فسخ نكاح ندانسته و حكم به رد خواسته زوج صـادر نمـوده                 ي  نظريهدر  

دادگاه با بقاء براي خـود پرونـده را   . كه مورد اعتراض وي واقع و تقاضاي تجديد نظر نموده    
  . گردد  ميآن اعالم ي نتيجه مطرح كه 33 ي به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه

عضو مميـز و    .. . تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش       14/11/72هيأت شعبه در تاريخ     
با توجه به محتويات پرونده اعتراض بـا هـيچ          : اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي داد       

  انطبـاق نـدارد لـذا رد       72 قانون تجديد نظر مصوب سـال        6 ي  مادهيك از شقوق مندرج در      
  .»شود  مي فوق عودت دادهي  شمارهي با ابرام دادنامه. ودش مي

 ديگري خواهان ادعا كرده كه همسرش قبل از عقد دچار ناراحتي كليه بـوده               ي  در پرونده 
زوجه در بيمارستان بستري شده و عمل جراحـي بـر روي            ،  و بيست روز بعد از عقد ازدواج      

اش  خود زوجـه و خـانواده  ، قبل از ازدواج. اند را در آوردهاش  او انجام شده است و يك كليه   
لذا خواهان به همين دليل تقاضـاي فـسخ         . اند  از ناراحتي وي اطالع داشتند ولي چيزي نگفته       

                                                      
  ، فردوسـي  :تهـران (،   چـاپ چهـارم    ،1ج  ،   حقـوق خـانواده    ؛قانون مدني در آيينه آراء ديوان عـالي كـشور         ،  يداله بازگير . 1
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زوجه اظهار داشته او ناراحتي كليه داشته و قبل از عروسي به اطـالع آنهـا                . نكاح كرده است  
  . اشته استنداش  زوجه اطالعي از درآوردن كليهعالوه   به.رسانده است

قانون 1123مندرج    و اظهارات طرفين مورد را از موارد       الذكر  فوقدادگاه عنايتاً به مطالب     «
ندانسته و بيان داشته عقد ازدواج نيـز متبانيـاً برداشـتن دو             ) عيوب موجب فسخ نكاح    (مدني

د  قانون مـدني باشـ     1128 ي  مادهداشتن چنين وضعي منعقد نشده تا از مصاديق          يا   كليه سالم 
  .»نمايد  ميموجه تشخيص و حكم به رد دعوي وي صادر غير خواهان راي لهذا خواسته

رسد كـه عـدم سـالمت يكـي از            مي نظر  بهبا توجه به نظرات فقها ء و آرايي كه بيان شد            
شود كه سالمت وي در ضمن عقد نكاح شرط شده            مي زوجين در صورتي تدليس محسوب    

شرط بنـايي در عقـد      عنوان     به نكاح آمده باشد يا آنكه    وصفي در ضمن عقد     عنوان     به باشد يا 
 به نظر بسياري فقهاء در مورد عيوب موجب فسخ نكاح اشتراط عدم وجـود               .وارد شده باشد  

آن در ضمن عقد لزومي ندارد و در صورت وجود چنين عيبي ولو آنكه شرط عدم آن نشده                  
  . باشد طرف ديگر حق فسخ دارد

طرفـي  ،  هاي مخفي باشد   كه عيب از جمله عيوب يا بيماري      الزم به ذكر است در صورتي       
باشد و عدم بيان آن با وجود علم بـه آن             مي كه مبتال به اين بيماري است مكلف به اظهار آن         

البته اين عيوب بايـد     . شودتدليس محسوب مي  ،  اند كه برخي فقها نيز تصريح كرده      طور  همان
ازدواج ،  بـر حـسب عـرف     ،   و بـا آگـاهي از آن       از عيوبي باشد كه عادتاً قابل مسالحه نيـست        

تـدليس  ،  داندبه عبارت ديگر سكوت در مواردي كه عرف بيان را الزم مي           . گيردصورت نمي 
  . دهد  ميشود و به طرفي كه از سكوت متضرر شده حق فسخ نكاح رامحسوب مي

مي و  هاي جس  توان گفت سالمت طرفين عقد نكاح و عدم ابتال ايشان به بيماري             مي حتي
رواني خطرناكي كه عادتاً قابل مسالحه نيست از شروط بنايي عقد ازدواج اسـت و ضـمانت                 

  قانون مدني در خصوص خيار تخلف از شرط شامل چنين شـرطي نيـز              1128 ي  مادهاجراي  
شود و    مي زيرا عقد نكاح بر مبناي صحت و سالمت جسمي و رواني زوجين منعقد            . شود مي

كـه آشـكار نيـست و بـا     اي    قابل مسامحه  غير  در خصوص عيوب   طرفين وظيفه دارند حداقل   
مثـال اگـر مـردي مبـتال بـه بيمـاري            عنـوان     به. شود يكديگر را مطلع نمايند      نمي رؤيت ديده 
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، خطرناكي مانند ايدز يا هپاتيت باشد و شخص مبتال با علم به اين مرض چيزي بيـان نكنـد                  
نـوعي تخلـف از شـرط بنـايي         يـا    توان مصداق تـدليس باشـد       مي سكوت در چنين مواردي   

  . سالمت محسوب شود
اگر عيبي كه در يكي از طرفين وجود دارد و طرف ديگر بعد از نكاح از آن مطلع شده با                    
عمل جراحي يا به طريق ديگر قابل برطرف كردن باشد آيـا در چنـين وضـعيتي نيـز فريـب                     

  ؟  حق فسخ نكاح را دارد،خورده
ردي كه همسرش داراي عيب قرن اسـت امـا بـا عمـل               العظمي بهجت در مورد م     اله  آيت
 ايشان در نظر خويش مبناي      1.اند  تواند رفع عيب كند قائل به ايجاد حق فسخ شده           مي جراحي

رسد از آنجا كه قرن جزء عيوب موجب فسخ   مينظر  بهاما  اند    ايجاد حق فسخ را بيان نفرموده     
كه ايـن عيـب از عيـوب موجـب          مبناي وجود چنين خياري آن باشد       ) 1123م   (نكاح است 

فسخ است و تدليس زوجه موجب چنين خياري نشده است زيرا اين عيـب از عيـوب قابـل                   
 دربردارد امـا جـزء عيـوب خطرنـاك و         هايي    هر چند رفع چنين عيبي هزينه     . رفع شدن است  

بايد . شود مگر آنكه در مواردي چنين عيبي قابل درمان نباشد           نمي قابل مسامحه محسوب  غير
كند كه تا حد امكان موارد انحالل نكـاح محـدود             مي ه داشت كه مصالح خانواده ايجاب     توج

تـوان آن را      نمـي  باشد زيرا بناي ازدواج بر تداوم و استمرار است و به هر علت قابـل رفعـي                
بر طرف مقابل تحميـل كنـد يـا موجـب           هايي    حال چنانچه اين عيوب هزينه    . متزلزل ساخت 

. ند آن را از طرفي كه اين عيب يـا بيمـاري را داشـته مطالبـه كنـد                  توا  مي خسارتي بر او شود   
 طبيعـي بـودن بـدن      غير  مكارم شيرازي نيـز در خـصوص عيـوبي چـون نـاموزون و              اله  آيت
تواند  مي،  اما اگر خساراتي متحمل شده    .. .اين عيوب از عيوب فسخ نكاح نيست      «: فرمايند مي

شـود بلكـه خـسارات        مـي  ل خسارات مـادي    اين خسارات نه تنها شام     .»آن را از زوج بگيرد    
  . گيرد  ميمعنوي ناشي از اين بيماري را نيز در بر
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  عقيم بودن يكي از زوجين : گفتار دوم

  عدم توانايي يكي از زوجين يا هر دوي ايـشان در فرزنـددار شـدن               ،منظور از عقيم بودن   
ولي چنان نيست كـه هـر        .باشدمسلماً يكي از اهداف ازدواج توالد و توليد نسل مي         . باشد مي

 قاطع اطمينان داشته باشد كه      طور  بهتواند    نمي هيچ كس . ازدواجي منجر به توليد فرزند گردد     
 طرفين با علم به اين قضيه با يكـديگر ازدواج         . در صورت ازدواج صاحب فرزند خواهد شد      

دن نداشـته   بنابراين در صورتي كه پس از ازدواج يكي از زوجين امكان فرزنددار ش            . كنند مي
تواند توالد را شرط بنايي ازدواج دانسته و به اسـتناد خيـار تخلـف از                 طرف ديگر نمي   ،باشد

البتـه اگـر   . نظرات برخي فقها نيز مؤيد چنين نظـري اسـت    . شرط عقد ازدواج را فسخ نمايد     
شخصي قبل از ازدواج از اين ناتواني خود آگاه باشد ولي در موقع ازدواج طرف خـود را از                   

شود و طـرف    امر مطلع نكند عمل او در صورت وجود ساير شرايط تدليس محسوب مي             اين
تواند عقد را فسخ نمايد و در صورتي كه از تدليس خـسارتي وارد شـده آن را نيـز                    ديگر مي 

پـس از    ( مكارم شيرازي معتقدند در صورتي كه مردي در شـب زفـاف            اله  آيت. مطالبه نمايد 
،  خودش از اين قـضيه آگـاه بـوده         ،رش رحم ندارد و دختر    شود كه همس  متوجه مي ) نزديكي

در صورتي كه   : اند فرموده طور  همين. اندعرفاً مصداق تدليس دانسته و قائل به حق فسخ شده         
  1.بالفاصله بعد از اطالع فسخ كند دختر حق مهريه هم ندارد

. شـدن نـدارد   امكان باردار   وجه     هيچ زني كه رحم نداشته باشد قطعاً زني عقيم است و به          
رسد منظور ايشان از      مي نظر  به. شود  مي تدليس محسوب ،  پنهان كردن اين امر با وجود آگاهي      

جبـران خـسارت وارده بـر       ،   نزديكـي  رغم  عليقائل نشدن به مهريه براي دختر در اين مورد          
  . باشد  ميزوج به جهت اين تدليس
عنـوان     بـه  يم نبـودن زوجـين را     توان عق   مي  آيا كه  اينشود و آن      مي سؤالي در اينجا مطرح   

طرف مقابل حق فسخ نكاح     ،  شرط ضمن عقد نكاح درج نمود تا در صورت تخلف از شرط           
  ؟ را داشته باشد
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، اوصـافي نظيـر تحـصيالت داشـتن        (بايد توجه نمود كه عقيم بودن يا عقيم نبودن ماننـد          
د مـشروط عليـه     كارمند بودن و نظير آن نيست كه داشتن يا نداشتن آن وصف در اختيار فـر               

توانند در خصوص وجـود يـا عـدم وجـود امـري كـه در اختيـار                    نمي بنابراين زوجين . باشد
توان گفت شرط عقيم نبودن يكـي از زوجـين از    مي. خودشان نيست با يكديگر توافق نمايند 

 قـانون مـدني باطـل       232 ي  مـاده چنين شرطي به موجـب      . باشد  مي مقدور غير جمله شروط 
ي اگر فرض شود بين زوجين هنگام ازدواج چنـين شـرطي وجـود داشـته                بنابراين حت . است

است و بعد از ازدواج خالف آن ثابت شود چون شرط از اساس باطل بوده است بـه اسـتناد                    
  . توان عقد را فسخ نمود  نميخيار تخلف از شرط

 خيـار  ( قانون مـدني   240 ي  مادهتوان به استناد      مي ممكن است گفته شود در چنين حالتي      
امـا ايـن    . عقد را فسخ نمود زيرا انجام شرط از حين العقد ممتنـع بـوده اسـت               ) تعذر تسليم 

خاص و متفـاوت از سـاير       يي  ها  ويژگيعقدي با   ،  توان پذيرفت زيرا عقد نكاح      نمي سخن را 
. باشـد   نمـي   خياراتي كه در ساير عقود جاري است در عقد نكاح جـاري            ي  همه. عقود است 

. باشـد   نمـي   محدود است و در غير اين موارد عقد قابـل فـسخ            موارد فسخ نكاح مشخص و    
توان به استناد شـرطي       نمي  بنابراين ،شود  خيار تعذر تسليم از موارد فسخ نكاح محسوب نمي        

مبناي عقد نكاح بر دوام و استمرار است و فسخ در آن حالت             . باطل عقد نكاح را فسخ نمود     
  . استثنايي و موردي دارد

شـود و بـه      تدليس محسوب نمـي   ،  ودن يكي از زوجين بدون اطالع قبلي      گفتيم كه عقيم ب   
در اين خصوص تفاوتي بين عقيم بودن زن يـا شـوهر      . توان نكاح را فسخ كرد     استناد آن نمي  

با اين حال ممكن است تداوم زندگي با اين وضـع بـراي هـر يـك از زوجـين                    . وجود ندارد 
 طالق  كه  اينالبته با توجه به     . دشوار باشد خصوصاً طرفي كه عقيم بودن منسوب به او نيست          

 ايـن وضـع   ي ادامهدر اختيار مزد است در صورتي كه زن توانايي باردار شدن نداشته باشد و           
 قانون مدني تقاضاي طالق همسرش را       1133 ي  مادهتواند به استناد      مي براي مرد دشوار باشد   

دگي براي زن قابـل تحمـل نباشـد زن           اين زن  ي  ادامهدر صورتي كه مرد عقيم باشد و        . بنمايد
.  قانون مدني به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طالق كنـد           1130 ي  مادهتواند به استناد      مي نيز
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يعنـي زن بايـد     . پذيرفتن تقاضاي طالق در دادگاه منوط به اثبات عسر و حرج زوجـه اسـت              
يتي را پـيش    اثبات كند نداشتن فرزند و عدم امكان بچه دار شدن همسرش بـراي وي وضـع               

  .  زندگي را براي وي همراه با مشقت ساخته استي ادامهآورده كه تحمل آن مشكل است و 
گونـه پاسـخ     پرسيده شد اين  اي    در سؤالي كه در اين خصوص از آيت اله العظمي خامنه          

نياز به طـالق    ،  باشد بلكه جدايي زن در وضعيت مذكور       اين مورد از موارد فسخ نمي     : اند  داده
 عسر و    موجب  زندگي براي او   ي  ادامهطالق در اختيار مرد است و زن در صورتي كه           دارد و   

  1.تواند به حاكم شرع مراجعه نمايد مي، حرج باشد
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  ��� دوم 
  مسئوليت مدني ناشي از عدم ثبت نكاح و طالق

  ضرورت ثبت وقايع نكاح و طالق و رجوع : مبحث اول

 اعـم از دائـم و      (حقـوقي مهمـي نظيـر ازدواج      كند وقـايع      مي رعايت حقوق زنان ايجاب   
هـدف از ايـن الـزام آسـان     . طالق و رجوع در مراجع رسمي و قانوني به ثبت برسد     ،)موقت

كردن اثبات نكاح و حمايت از حقوق زنان و كودكان و كمـك بـه اسـتواري بنيـان خـانواده                     
  . است

ممكن است  .  كار آيد  تواند در مواردي در جهت احقاق حقوق زنان به          مي ثبت اين وقايع  
در صـدد   ،  ناشي از ازدواج و حتي طالق و رجوع       ي  ها  مسئوليتدر مواردي مرد براي فرار از       

عنـوان     بـه  ثبت چنين وقايعي در دفاتر رسـمي و قـانوني          .يدآانكار واقعيت و ادعاي كذب بر     
شود و مـانع از انكـار چنـين وقـايعي توسـط               مي مدركي در جهت حمايت از زنان محسوب      

تواند از تعداد دعاوي كه در خصوص انكـار نـسب و              مي ثبت نكاح عالوه     به .گردد  مي نمردا
  . شود به نحو قابل توجهي بكاهد  ميانكار زوجيت در محاكم مطرح

  سـازد و از مـشكالتي كـه          مـي  امكان ازدواج مجدد را براي زنان ميسر      ،  ثبت واقعه طالق  
  ممانعـت بـه عمـل      ،  ج مجدد ايجاد نمايد   توانست عدم ثبت طالق براي او نسبت به ازدوا         مي
شـد و شـوهر       نمـي  در صورتي كه اگر ثبت طالق در دفاتر رسمي و قـانوني انجـام             . آورد مي

توانـست بـا ادعـاي       مـي ،  سابق هم به داليلي قصد اذيت و آزار همسر سابق خود را داشـت             
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 مـواردي زن    در چنـين  .  زوجيت مانع از ازدواج بعدي زن گردد       ي  رابطهكذب مبني بر تداوم     
تواند ازدواج مجدد نمايد كه بتواند وقوع طالق را نزد دادگاه اثبات نمايد               مي تنها در صورتي  

باشد كه چه بسا ممكن       مي كه اثبات اين امر در دادگاه خود نيازمند صرف زمان قابل توجهي           
  . از دست برود، است فرصت ازدواج مجددي كه براي وي فراهم گرديده است

.  رجوع نيز تا حدودي مشابه فوايدي است كه بر ثبـت نكـاح مترتـب اسـت               ثبت ي  فايده
زيرا ممكن است مردي پـس از       . كنداي را توجيه مي   حمايت از حقوق زنان ثبت چنين واقعه      

منكر رجوع شود و با استناد به طالق قبلي در صـدد فـرار از تكـاليف                 ،  رجوع به همسر خود   
بدين وسـيله موجـب تـضييع حقـوق زن          يد  آ  بر خود در قبال زوجه و عدم تأديه حقوق وي        

  . شود
 قانون مدني در خصوص مواردي كه بايد بـه ثبـت احـوال اطـالع داده شـود               993 ي  ماده

امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي كه به موجـب قـوانين يـا نظامـات                   «: دارد  مي مقرر
  :  سجل احوال اطالع داده شودي مخصوصه مقرر است به دايره

دت هر طفل و همچنين سقط هر جنين كه بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقـع                  وال  ـ1
  . شود

  . ازدواج اعم از دائم و منقطع  ـ2
  . طالق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت  ـ3
  .»وفات هر شخص  ـ4
بـائن و    (و طـالق  ) دائـم و موقـت     ( ازدواج ي   ايـن مـاده واقعـه      3 و   2 بندهاي   موجب  به
  . ت بايد به ثبت احوال اطالع داده شود و توسط اين اداره به ثبت برسدو بذل مد) رجعي
دارنـدگان دفـاتر ثبـت رسـمي ازدواج و طـالق            « قانون ثبت احـوال      31 ي  ماده موجب  به

ي   اسـنامه نكننـد در ش   مكلفند وقايع ازدواج و طالق و رجوع را كه در دفاتر مربوطه ثبت مـي              
و جداكثر هر پانزده روز يكبار وقايع ازدواج و طـالق           زوجين نيز درج و امضاء و مهر نمايند         

هاي مربوطه تهيه و به ثبت احوال محل        رسد روي نمونه  و رجوعي را كه در دفاتر به ثبت مي        
طـالق و رجـوع ايرانيـان در خـارج از كـشور بايـد               ،  ازدواج. تحويل و رسيد دريافت دارند    
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ـ        بوسيله كنسولگري  ثبـت و   ،  شـود ت احـوال تهيـه مـي      هاي مربوط در دفاتري كه از طرف ثب
رسـد  طالق و رجوعي را كه در دفاتر بـه ثبـت مـي            ،  حداكثر هر يك ماه يكبار وقايع ازدواج      

هاي مخصوص تهيه و از طريق وزارت امـور خارجـه بـه سـازمان ثبـت احـوال                    روي نمونه 
  .»فرستاده شود

اج و طـالق     دارنـدگان دفـاتر رسـمي ازدو       ي  عهدهطالق و رجوع بر     ،  ثبت وقايع ازدواج  
 مقرر داشته ايـن وقـايع را بـه ثبـت احـوال              الذكر  فوق ي  مادهايشان موظفند طبق آنچه     . است

طــالق و رجــوع ايرانيــان در خــارج از كــشور توســط ، ثبــت ازدواج. محــل تحويــل دهنــد
رجوع و بـذل مـدت       در صورتي كه ثبت وقايع طالق     . شود  مي مربوطه انجام هاي    كنسولگري

 رسمي در اسناد ثبت احـوال طـرفين         ي   اقرار نامه  ي  با ارائه ،   نشده باشد  در دفاتر رسمي انجام   
  )  قانون ثبت احوال32 ي ماده. (ثبت خواهد گرديد

يي كه در دفـاتر رسـمي ازدواج بـه ثبـت            ها  ازدواج قانون ثبت احوال     32 ي  ماده موجب  به
  : د شدنرسيده باشد در صورت وجود شرايط زير در اسناد سجلي زن و شوهر ثبت خواه

 ي   زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه     ي  رابطه رسمي مبني بر وجود      ي   اقرارنامه ي  ارائه  ـ1
  . ازدواج

سن زوج از بيست سال تمام و سن زوجه از هجده سـال             ،  در موقع تنظيم اقرار نامه      ـ2
  . تمام كمتر نباشد

تـاريخ   در كـه  ايـن زوجين بـه    هاي    گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه        ـ3
  . »باشند   نمياعالم واقعه طرفين در قيد ازدواج ديگري

 بـر ثبـت وقـايع ازدواج و        تأكيـد  ضمن   16/4/1355 قانون ثبت احوال مصوب      33 ي  ماده
 وقايع ازدواج و طالق يا وفات زوج يـا زوجـه و رجـوع و بـذل                  ي  كليه«: دارد  مي طالق بيان 

 شود ولي در شناسـنامه بـه شـرح زيـر            مدت و فسخ نكاح بايد در دفاتر ثبت كل وقايع ثبت          
  : انعكاس خواهد يافت
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در المثناي شناسنامه مرد يا زن آخرين نكاح و طالق يا بـذل مـدت و در صـورت تعـدد                     
 ازدواج و طـالق   . زوجات آن تعداد ازدواج كه به قوت خود باقي است منعكس خواهد شـد             

  .)10/1363 /18اصالحي  (».مدخوله در المثناي شناسنامه درج نخواهد شدغير
 ثبت وقايعي چون ازدواج و طالق در المثنـاي شناسـنامه در صـورتي               ، اين ماده  موجب  به

 لزومي بـه ثبـت آن       اين صورت در غير   . ضرورت دارد كه اين وقايع به قوت خود باقي باشد         
  . باشد  نميدر المثناي شناسنامه

  و طالق ضمانت اجراي عدم ثبت نكاح: مبحث دوم

   اجراي كيفريضمانت: گفتار اول

 ثبت وقايعي نظير ازدواج و طـالق در دفـاتر ثبـت             ،طبق قانون مدني و قانون ثبت احوال      
اين الزام در خصوص درج اين وقايع در مورد شناسنامه نيز با قدري تفاوت كه               . الزامي است 

 بيـان   ي  ايـن الـزام از نحـوه      .  وجـود دارد   ، قانون ثبت احوال به آن پرداخته شد       33 ي  مادهدر  
لزوم انجام عمليات ثبـت را      عالوه     به .شود  مي استنباط» بايد «ي  كار بردن واژه  ه   و ب  گذار  انونق

 بر تخلف از ثبـت ازدواج   گذار  قانونتوان از ضمانت اجراهايي كه        مي در خصوص اين وقايع   
تنها ضمانت اجرايـي كـه بـه صـراحت در           . استنباط نمود ،  و طالق و رجوع مقرر كرده است      

  قانون مجـازات اسـالمي     645 ي  مادهضمانت اجراي مقرر در     ،   اشاره شده است   قوانين به آن  
طـالق و  ، ازدواج دائم ي    به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه      « اين ماده    موجب  به. باشد مي

چنانچه مردي بدون ثبت نكاح در دفاتر رسمي مبادرت بـه   ،  رجوع طبق مقررات الزامي است    
  .»گردد  ميسال محكوم مايد به مجازات حبس تعزيري تا يكطالق و رجوع ن، ازدواج دائم

كه در اين ماده قابل توجه است اين است كه در اينجا تنهـا بـه ضـمانت اجـراي                    اي    نكته
عدم ثبت نكاح دائم پرداخته شده و براي عدم ثبت نكاح موقت ضمانت اجرايي مقرر نـشده                 

» ازدواج اعـم از دائـم و منقطـع        «ني   قانون مد  993 ي  ماده 2 بند   موجب  بهدر حالي كه    . است
 قانون ثبت احوال نيز هر جا كـه بـه لـزوم ثبـت ازدواج                33 تا   31در مواد   . بايد به ثبت برسد   

 مطلق ذكر شده است و ايـن لـزوم محـدود بـه ازدواج دائـم                 طور  بهاشاره شده است ازدواج     
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اج توسـط مـرد و      آنكه هدف از ثبت نكاح جلـوگيري از انكـار ازدو          عالوه     به ،نگرديده است 
انكـار  ،   اگر بنابر آن باشد كه فقـط ازدواج دائـم ثبـت شـود              .باشد  مي حمايت از حقوق زنان   

ازدواج و تضييع حقوق زني كه به ازدواج موقت رضايت داده است و فرزنداني كه ناشـي از                  
 مردان هوسران بـه     ي  گيرد و موجب گرايش گسترده      مي اين ازدواج هستند به آساني صورت     

هايي   در حال حاضر تعداد زيادي از بچه      . گردد  مي دواج موقت و انكار آسان واقعيت     سمت از 
آنها نه شناسنامه دارند و نه پدرشان مـشخص         . هستند ها  ازدواجوجود دارند كه محصول اين      

  ؟ توان داشت هايي مي  چه انتظاري از سرنوشت چنين بچه1.است
مجـدد  ) منقطـع يـا دائـم      ( ازدواج در صورتي كه رضايت همسر دائم را شرط الزم بـراي          

گردد مردان بتوانند بـه راحتـي و بـدون            مي ثبت نكاح موقت موجب    همسر بدانيم عدم لزوم   
اقدام به ازدواج مجدد نمايند و از اين طريق         ،  جلب رضايت و حتي اطالع دادن به همسر اول        

 كـه در    گـذاري  بر اين اساس شايسته اسـت قـانون       . موجب تضييع حقوق همسر دائم گردند     
را ) اعم از دائم يا موقت     (ثبت نكاح ،  جهت حمايت از حقوق زنان و آسان كردن اثبات نكاح         

ضروري دانسته ضمانت اجراي كيفري آن را نيز عالوه بر ازدواج دائم شـامل ازدواج موقـت                 
  . بداند

  الزام به جبران خسارت: گفتار دوم

ق و رجوع قابل طـرح اسـت        طال،  ضمانت اجراي ديگري كه در رابطه با عدم ثبت نكاح         
باشد كه در اثر عـدم        مي به جبران خسارتي  ) باشد  مي  مرد  كه غالباً  (الزام متخلف از ثبت نكاح    

گاهي عدم ثبت نكاح يا طالق يـا        . طالق و رجوع به طرف ديگر وارد آمده است        ،  ثبت نكاح 
ثال ممكن  معنوان    به. رجوع ممكن است باعث ورود خسارت مادي يا معنوي به زوجه گردد           

است زني با مردي پيوند ازدواج ببندد اما در جايي ثبت نكند و مرد پس از مدتي منكـر هـر                     
قابـل  وجـه      هـيچ  شـود بـه     مـي  كه از اين بابت به زن وارد      اي    لطمه. با زن شود  اي    گونه رابطه 

را وصـول    در صورتي كـه قـبالً آن       (نه تنها او در اثر انكار مرد از حق مهريه         . اغماض نيست 
                                                      

  شـماره ،  1386 آذر   21روزنامه اعتماد چهارشنبه    ،  )گفتگو با دكتر محمود آخوندي     (ضرورت بازنگري در قانون خانواده    . 1

    1563.  
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صـدمات روحـي   ،  شوهرش دارد محروم گرديدهي عهدهكه هر زن به     اي    و نفقه ) رده باشد نك
  . قابل توجهي نيز به او وارد گرديده و به آبرو و حيثيت اجتماعي او لطمه وارده گرديده است

خـود  اش    حتي ممكن است مرد همسرش را رها نكند اما با عدم ثبت نكاح در شناسـنامه               
 و با اين عنوان و بدون جلب رضايت همـسر اول يـا حتـي مطلـع         را مردي مجرد جلوه دهد    

  خساراتي به همسر اول و نيز به كساني        ،نمودن او اقدام به ازدواج مجدد نمايد و با اين اقدام          
  . كه با مجرد جلوه دادن خود ايشان را اغفال نموده وارد نمايد

يـد و مـوانعي در راه       تواند موجبـات اضـرار زوجـه را فـراهم نما            مي عدم ثبت طالق نيز   
چنانچه مرد به داليلي قصد اضرار همسر سابق خود را داشـته            . ازدواج مجدد او فراهم نمايد    

مانع از ازدواج بعدي زن گردد      ،   زوجيت ي  رابطهتواند با ادعاي كذب مبني بر تداوم          مي باشد
  .  او لطمه وارد سازدي آيندهو بدين وسيله به زن و موقعيت 

 كه در مورد عدم ثبت نكاح گفته شد ممكن است موجـب             طور  همانز  عدم ثبت رجوع ني   
با ادعاي طالق دادن همسرش و پنهان كـردن         ،  شود مردي كه به همسر سابقش رجوع نموده       

بدون جلب رضايت همسر اول يا حتي آگـاه نمـودن او اقـدام بـه ازدواج مجـدد                   ،  رجوعش
 نموده و نيز به آنهايي كـه ايـشان را           نمايد و با اين اقدام صدماتي به همسري كه به او رجوع           

 ممكـن   طـور   همين. وارد سازد ،  از رجوع مجددش مطلع ننموده و بدين وسيله آنان را فريفته          
پس از مدتي منكر هر گونه رجوع شود و بدين وسيله به شخـصيت و               كننده    است مرد رجوع  

  . حيثيت و عواطف زن لطمه وارد سازد
و يـد    آ  قانون مسئوليت مدني به عمـل      3 و   1 به مواد    جبران چنين خساراتي بايد با توجه     

 3 ي  مـاده  موجـب   به .»باشد  مي مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود      «زيان  ي    كننده  وارد
دادگاه طريقه و كيفيت جبران خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين               «اين قانون   

غي پول با توجـه بـه نـوع و ميـزان            جبران خسارت ممكن است با پرداخت مبل      . »خواهد كرد 
البته پـس از اثبـات       (خسارت وارده يا الزام ممتنع از ثبت نكاح يا طالق يا رجوع به ثبت آن              

  . صورت گيرد) واقعه



 304

زن ،  در موردي كه مرد از ثبت نكاح يا رجوع امتناع كرده و پس از مدتي با انكار واقعيت                 
تواند به شكل الزام مـرد بـه روشـن كـردن              مي  جبران خسارت  .را بالتكليف رها نموده است    

 ي  و پرداخـت نفقـه    ) در خصوص تصميم به طالق يـا تـداوم زنـدگي مـشترك             (تكليف زن 
كه از اين حيث به حيثيـت و آبـروي   اي   لطمه. زوجه و ساير حقوق او صورت گيرد      ي    معوقه

و از جمله    قانون مسئوليت مدني بايد به طريق مقتضي         10 ي  ماده موجب  بهزن وارد شده نيز     
  . الزام به عذر خواهي يا درج حكم در جرايد يا پرداخت مبلغي پول جبران شود
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  پيشنهاد ي ارائه و بندي جمع

،  قـراردادي ناشـي از عقـد نكـاح    ي رابطـه موجب ه  در روابط زوجين هر يك از طرفين ب       
ه ضمانت  كنند كه در صورت تخلف از آن ب       وظايف و تعهداتي نسبت به طرف ديگر پيدا مي        

آيد اما در روابط بين زوجين گاه مواردي پيش مي        . گردنداجراهاي مقرر در قانون محكوم مي     
شود امـا بـه موجـب       كه از رفتار يا گفتار يكي از طرفين ضرري ناروا به طرف ديگر وارد مي              

هيچ يك از ضمانت اجراهاي مقرر در اين خصوص يا شرايط ضمن عقد نكاح جبران چنين                
گنجـد و   نمـي   قـراردادي  ي  رابطـه  ي  محدودهاين خسارت در    . باشدنمي پذير  انامكخسارتي  

  . باشدفراتر از اين رابطه مي
به موجـب   . شود  مي ابزار مناسب جبران چنين خساراتي محسوب     ،  قواعد مسئوليت مدني  

قواعد مسئوليت مدني هر كس ضرري ناروا به ديگري وارد نمايد مسئول جبران آن خواهـد                
ين اساس در روابط زوجين نيز چنانچه يكي از زوجين با عمل يا قول خود ضـرري                 بر ا . بود

جبران اين خـسارت    . ناروا به طرف ديگر وارد نمايد مسئول جبران چنين ضرري خواهد بود           
  . بر اساس اصول كلي مسئوليت مدني به عمل خواهد آمد

ردي از روابـط     مسئوليت مدني در روابط زوجـين بـه بررسـي مـوا            عنوان حاضر با    كتاب
زوجين پرداخته كه ممكن است در شرايطي سبب ورود زيان به يكي از زوجين و در نهايت                 

  . زيان گردد ي كننده تحقق مسئوليت واردموجب 
توانـد سـبب      مـي   زوجيـت و در دوران نـامزدي       ي  رابطـه از اقداماتي كـه قبـل از تحقـق          

 اضـرار طـرف ديگـر بـه شـكلي            نامزدي به قـصد    زدن  برهم .مسئوليت يكي از نامزدها گردد    
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 از  اسـتفاده   سـوء توانـد     مي در واقع مبناي تحقق چنين مسئوليتي     . باشد  مي نامتعارف و ظالمانه  
قائل شدن به جبران خـسارت در ايـن مـوارد منافـاتي بـا آزادي                . غرور يا تسبيب باشد   ،  حق

  .  نامزدي نخواهد داشتزدن هم به نامزدها در
بزننـد امـا در      بـرهم     نامزدي را  ي  وعدهتوانند    مي  نامزدها  قانون مدني هر يك از     موجب  به

 با توجه به آنچـه      . از اين حق تصريحي نشده است      استفاده  سوءاين قانون در خصوص امكان      
اتخـاذ شـده در     هـاي     رسـد رويـه     مـي  نظر  بهدر خصوص قوانين كشورهاي مختلف بيان شد        

 آنكه حكم به جبران خسارت در       برخي كشورها در حقوق ما نيز قابل پذيرش باشد از جمله          
 مرتكب تقصير شده باشد يا عمـل        ، نامزدي در صورتي است كه بر زننده       زدن  برهم خصوص

ثبت مراسم خواسـتگاري و     . شده است   مي  ظالمانه محسوب   و وي به نحوي بوده كه ناموجه     
نامزدي به صورت رسمي و عـدم اسـتماع دعـاوي مربوطـه در صـورت عـدم رعايـت ايـن                      

رسـد    مـي  نظـر   بـه گردد و     مي راهكار ديگري است كه توسط برخي كشورها اجرا       ،  تشريفات
حسن اين روش تسهيل اثبات نـامزدي و        . تواند پذيرفته شود    مي توسط سيستم حقوقي ما نيز    

  . باشد  مي نامزديزدن برهم بدون خدشه ماندن اصل آزادي طرفين در
ايجـاد  ،   گسترده در روابط زوجين    طور  به از حق نيز از مباني ديگري است كه          استفاده  سوء

 از  اسـتفاده   سـوء  از حق رياست توسط مرد از مـصاديق بـارز            استفاده  سوء. نمايد  مي مسئوليت
شود كه ممكن است در هر يك از مجـاري اعمـال رياسـت شـوهر سـبب                    مي حق محسوب 

 از حـق رياسـت وارد       اسـتفاده   سـوء مسئوليت شوهر به جبران خسارتي كه در اثر تجاوز يـا            
  . ورده شودآ

، نسبت به اشتغال زوجه   گيري    توان به حق تصميم     مي از مجاري اعمال حق رياست شوهر     
  . حق تمكين و حق نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن اشاره نمود

رياست مرد در خانواده محدود به رعايت مصالح خـانواده اسـت و فراتـر از آن رياسـتي                   
  . براي مرد مفروض نيست

نسبت به اشتغال زوجـه بـدين صـورت         گيري     حق تصميم  ي  حق در زمينه   از   استفاده  سوء
 صريح يا ضمني در زمان انعقاد نكاح يا پس از           طور  به آنكه   رغم  عليشود كه شوهر      مي محقق
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نمايـد و    ميآن به اشتغال زوجه رضايت داده اما بر خالف مصالح خانواده از اذن خود رجوع            
ه از اين اقدام خسارت مادي يا معنوي به زوجه وارد         چنانچ. شود  مي مانع از اشتغال همسرش   

  . شود  ميشود شوهر به جبران آن خسارت ملزم
 از حق نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن نيز با تجاوز از حـدود مـصالح                   استفاده  سوء

در ايـن مـوارد نيـز چنانچـه از ايـن            . شـود   مـي  جهت زن محقـق     بي خانواده و محدود كردن   
جبـران  . زياني حاصل شود شوهر ملزم به جبران آن خواهد شد ،  جاوز از حق   يا ت  استفاده  سوء

جهـت زن يـا هـر         بـي  تواند از طريق ممانعت شوهر نسبت به محدود كردن          مي اين خسارت 
  .  مناسب ديگري صورت پذيردي طريقه

 اين حق نيز با در نظر گرفتن        ي  محدودهباشد اما     مي حق تمكين نيز از آثار رياست شوهر      
شود و فراتر از آن زن تكليفي نسبت به تمكـين از زوجـه نخواهـد                  مي ح خانواده معين  مصال

نامـشروع و خـارج از حـدود شـوهر چنانچـه            هـاي     الزام زوجه به پيروي از خواسته     . داشت
 موجـب   بـه  خـسارات وارده برخـود را        ي  مطالبهبه او حق    ،  موجب ورود ضرري به آن گردد     
  . قواعد مسئوليت مدني خواهد داد

رياست توسط شـوهر    از   از حق رياست يا تجاوز       استفاده  سوء ما در خصوص     گذار  قانون
گـر را جهـت      اسـتفاده   سـوء اين امر دست برخي مردان فرصت جو و         . تصريحي نكرده است  

 اعمال رياستي فراتر از مصالح خانواده و به قصد تحميـل فـشار بـر همـسر و فرزنـدان بـاز                     
 محترم قلمـرو ايـن رياسـت را تعيـين نمايـد و              گذار  ونقانبدين جهت الزم است     . گذارد مي

رعايت مصالح و منافع خانواده امري اسـت كـه در           . محدوده و مرزهاي آن را مشخص نمايد      
رسـد اعمـال      مـي  نظـر   بـه استحكام و استمرار بقاي خانواده نقش اساسي دارد بر اين اسـاس             

حفـظ مـصالح و منـافع    رياست مرد در خانواده تا جايي قابل پـذيرش اسـت كـه در جهـت          
  . باشد  نميخانواده باشد و فراتر از آن رياستي براي مرد متصور

 از حق تعدد زوجـات اشـاره        استفاده  سوءتوان به    از حق مي   استفاده  سوءاز ديگر مصاديق    
اعمال حق تعدد زوجات منوط به وجود دو شرط تمكن مالي شوهر و رعايت عـدالت            . نمود

  . گيرد  ميز وجود اين شرايط در مرد توسط دادگاه صورتاحرا. باشدبين همسران مي
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 موجب مسئوليت شوهر به جبران خساراتي       ،اقدام به تعدد زوجات بر خالف اين شرايط       
هـا نظـارت دقيقـي بـر        در عمل دادگـاه   . است كه از اين اقدام او به زوجه وارد گرديده است          

  اثبـات عـدم تمكـين زوجـه        امكان اجراي عدالت يا تمكن مالي زوج ندارنـد و در صـورت            
 در ايـن خـصوص      گـذار   قـانون شايـسته اسـت     . نمايندمجوز ازدواج مجدد صادر مي    معموالً  

با لحاظ قرار دادن حقوق زنان بـه تـصويب          ،  اقدامي شايسته به عمل آورده و قوانيني مناسب       
  . رساند

 ديـد   از. باشـد   مـي   از حـق طـالق     استفاده  سوء،   از حق رياست   استفاده  سوءمصداق ديگر   
 توجيه و دليـل     ي  ارائهتواند بدون آنكه الزامي به        مي  مرد است و او    دست  بهحق طالق   ،  قانون

  . حق خود را اعمال نمايد، خاصي نسبت به اعمال اين حق داشته باشد
 برخي  استفاده  سوء ي  تواند زمينه   مي در مرد نسبت به طالق    اي    ايجاد چنين اختيار گسترده   

گـاه  . تواند واقع شـود     مي  از اين حق به دو شكل      استفاده  سوء.  نمايد مردان از طالق را فراهم    
 دشـوار شـدن زنـدگي بـراي او از طـالق دادن زن               رغـم   علـي مردان به قصد اضرار به زن و        

 گـاه رهـا    تكيـه   بـي  جهـت زن او را تنهـا و         بي كنند و گاه با اقدام به طالق دادن         مي خودداري
يي از جمله ايجاد امكان درخواست طالق از سوي زن          اه  روش با   گذار  قانونهر چند   . كنند مي

 برخي مردان جلوگيري به عمل آورد       ي  هاستفاد  سوء كوشيده از موارد اعمال حق منحصرانه و      
 مردان از حق طالق و به تبع آن متضرر كـردن زنـان وجـود                استفاده  سوءولي هنوز هم امكان     

 مردان را از اعمال نابجاي حق طالق و         تواند  مي ايجاد مسئوليت مدني در چنين مواردي     . دارد
آنان را ملزم   ،   از حق طالق   استفاده  سوء از آن منصرف كرده و در صورت اقدام به           استفاده  سوء

 جبران عالوه بر الزام مرد به پرداخـت مبلغـي           ي  طريقه.  نمايد نبه جبران خسارت وارده به ز     
 رت امتنـاع مـرد از طـالق دادن يـا           در صو  نتواند از طريق الزام مرد به طالق دادن ز          مي پول
  . صورت گيرد،  از حق طالق واقع شدهاستفاده سوءاثر دانستن طالقي كه با  بي

شـود    مي با عنايت به قوانيني كه در خصوص طالق حاكم است اين تصور در ذهن ايجاد              
 از حق طـالق     استفاده  سوء نيز محدود كردن موارد طالق و جلوگيري از          گذار  قانونكه هدف   

تواند   نمي تنهايي  به قانوني آن هم به صورت پراكنده و جزئي          ي  مادهوده است اما وضع چند      ب
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رسـد    مي نظر  بهبر اين اساس    .  از حق طالق در هر يك از اشكال آن شود          استفاده  سوءمانع از   
 از حق طالق را مورد بررسـي و         استفاده  سوءموارد  تري     به نحو دقيق   گذار  قانونشايسته باشد   

 از حق طـالق ضـمانت اجراهـاي مناسـبي           استفاده  سوءقرار دهد و با توجه به اشكال        تدقيق  
توان به سـلب اثـر از طـالق واقـع             مي از جمله چنين ضمانت اجراهايي    . براي آن مقرر نمايد   

شده يا برخي از آثار آن و الزام به جبـران خـسارت ناشـي از ايـن طـالق متناسـب بـا نـوع                          
تـوان قـانون      مـي   جبران خـسارت وارده نيـز      ي  صوص نحوه درخ. خسارت وارده اشاره نمود   

  .  برخي كشورها نظير مصر را مورد توجه قرار دادي احوال شخصيه
، معاشرت  سوء تواند موجب مسئوليت مدني يكي از زوجين گردد         مي از ديگر اقداماتي كه   

  قـانون مـدني    موجـب   بـه . باشد  مي عدم معاضدت و عدم وفاداري زوجين نسبت به يكديگر        
 زيـادي بـر     تأكيـد در آيـات و روايـات نيـز         . زوجين ملزم به حسن معاشرت بـا يكديگرنـد        

حسن معاشرت در معناي عام شـامل       . ضرورت حسن معاشرت در روابط زوجين شده است       
 وفاداري طرفين نسبت به يكديگر و معاضدت آنـان و حـسن معاشـرت بـه معنـاي خـاص                   

، خسارتي به طرف ديگر وارد گردد     ،  زوجينمعاشرت يكي از      سوء كه از  در صورتي . گردد مي
خسارت به نحو متناسب ملزم به جبران خسارت وارده به طـرف ديگـر خواهـد          ي    كننده  وارد
تواند از مصاديق عدم تمكين محسوب شده و موجب سلب حق             مي معاشرت زوجه   سوء .بود
رقابـل تحمـل    تواند در صورتي كه براي زوجـه غي         مي معاشرت زوج نيز    سوء . او گردد  ي  نفقه

  . باشد به او حق درخواست طالق دهد
ان برخي كشورها نظير لبنان در خصوص حسن معاشرت در روابط زوجـين بـا               دان  حقوق

تام و كامل مرد در امور زنـدگي و نـه در            و مشاركت   اند    دقت و ظرافت بيشتري بحث نموده     
 را كـافي    زنانـد و حمايـت مـادي صـرف از            حسن معاشرت دانـسته    ي   را الزمه  صامور خا 

 محترم نيز در وضع مواد قانوني حسن معاشرت را در           گذار  قانونشود  پيشنهاد مي . اندتهنسندا
 ضمانت اجراهاي حقـوقي مناسـب       قرار دادن ابعاد مختلف مورد لحاظ قرار داده و نسبت به          

ربـط   نهادهاي ذي هاي    بايست در كنار زمينه سازي      مي اين اقدام . در اين خصوص اقدام نمايد    
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 حسن معاشرت و چگونگي تعامل با يكديگر صـورت          ي  جهت آشنا نمودن زوجين به وظيفه     
  . گيرد

در اين موارد   توان    مي روابط زوجين از  موارد خاصي   با توجه به دشواري اثبات تقصير در        
قائـل بـه مـسئوليت      طرف مقابل دانست يا حتـي در مـواردي          ه تقصير   روقوع خسارت را اما   

زيـان و    ي  كننـده    سببيت بين عمـل وارد     ي  رابطه شد و صرف اثبات      زيان ي  كننده  محض وارد 
 توان به مسئوليت ناشي از      مي از جمله اين موارد   .  دانست ويوقوع ضرر را موجب مسئوليت      

بدخلقي يـا عـدم معاضـدت       در بسياري موارد    معاشرت يكي از زوجين اشاره نمود زيرا         سوء
الزم بـه ذكـر اسـت    . به آساني اثبات شوديكي از زوجين در زندگي مشترك امري نيست كه         
بنـابراين  . نياز به نص صـريح قـانون دارد       ،  كه قائل شدن به مسئوليت محض در هر خسارتي        

باشد با   محترم در مواردي كه اثبات تقصير يكي از زوجين دشوار مي           گذار  قانونشايسته است   
سـت كـم وقـوع      قائل بـه مـسئوليت محـض شـود يـا د           ،  بيان حدود و شرايط اين مسئوليت     

  . خسارت در چنين مواردي را اماره تقصير مرتكب محسوب نمايد
 همچون خيـار تخلـف      گذار  قانون درخصوص تدليس در روابط زوجين نيز مناسب است       

 خاصي را به خيار تدليس در نكاح اختـصاص دهـد و لـوازم و شـرايط تحقـق                    ي  مادهشرط  
ي جلوگيري از صدور آراء متشتت و تـضييع         براعالوه     به .تدليس در نكاح را دقيقاً ذكر نمايد      

ضمانت اجراي تدليس شخص ثالث را خـواه بـا تبـاني            تواند    مي گذار  قانون ديده  زيانحقوق  
يكـي از   ضـمناً در مـواردي كـه از تـدليس           . طرف عقد نكاح يا بدون تباني مـشخص نمايـد         

قائل به  ،  فسختوان عالوه بر ايجاد حق        مي ه طرف فريب خورده وارد شود     بزوجين خسارتي   
 زن باشـد جبـران خـسارت      كننده    در صورتي كه تدليس   . گرديدكننده    مسئوليت مدني تدليس  

  . تواند با استرداد مهر محقق شود مي
 روابـط زوجـين و آثـار        گذار  قانون باشدرسد شايسته     مي نظر  بهبا توجه به آنچه گفته شد       

 دهـد و در مـواردي كـه از اقـدام            بررسي و تعمق قرار    موردتري    ناشي از آن را به نحو دقيق      
را بـا  يكي از زوجين احتمال وقوع ضرر به طرف ديگر وجود دارد ضمانت اجراهاي مناسبي             

  . مقرر نمايدجبران خسارت هاي  در نظر گرفتن قواعد مسئوليت مدني و با لحاظ شيوه
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