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حقوقي طالق معوض و تحليل آثار فرهنگي و اجتماعي  ماهيت
  آن در حقوق ايران

  2، امين اميرحسيني*1مقدم محمدحسن صادقي

  چكيده
طي كـه بـا   يحتي در شـرا  ،پيماناهميت تشكيل خانواده و بقاي آن در دين اسالم به حدي است كه گسستن اين 

از آنجا كه اصل در اسالم  ،حال درعين. ترين اعمال است مغبوض) ص(نزد پيامبر اسالم ،درخواست طرفين هم باشد
طالق رجعي بنا نهاده كه  ةعنوان عدبا فرصتي براي بازگشت به خانواده با سازوكاري آسان  ؛دوام و بقاي نكاح است

انواعي از طالق وجود دارد كـه بـا عنـوان طـالق      ،با وجود اين. قدس را از نو به پا دارندراحتي اين نهاد م طرفين به
در طالق خلع با كراهت زن و طـالق  . دشو با عقد جديد ازدواج ممكن مي فقطو  بديا ميبائن پيمان زناشويي پايان 

يعنـي غيرقابـل    ،، طالقي بائنمبارات با كراهت از طرفين و در هر دو صورت با پرداخت مالي از طرف زن به شوهر
طالق به عوض نيز حتي در صورت عدم كراهت از طرف زوجه يا زوجين و با پرداخت مالي از . دشو مي ،رجوع واقع

بررسـي و  . احتمـالي منظـور اسـت    هاي ينگذشته يا مهريه يا ساير د ةشوهر به نفق ةطرف زن به شوهر يا ابراء ذم
تسـهيل در   ،درحقيقـت . ي و فرهنگي اين نوع طالق سؤال اين تحقيـق اسـت  تحليل ماهيت حقوقي و آثار اجتماع

حال تراضي طرفين به گسستن پيمان زناشويي، بدون وجـود كراهتـي از    جدايي زوجين با پرداخت عوض و درعين
د و به همين دليـل ضـرورت توجـه بـه آثـار فرهنگـي و       كن ازدياد طالق ايجاد مي ةسوي طرفين، تأثيراتي در حوز

  .دكن ناپذير مي اعي آن را اجتناباجتم
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  مقدمه
زيـادي بـه    ةبا توجه به اهميت خانواده و نقش آن در تشكيل و تداوم جوامع بشري، اسالم توصي

تساهل و كوتاهي در برابر موضوعات جديدي كـه در ايـن حـوزه     ،رو ازاين. ازدواج و قوام آن دارد
بـا   ،احكـام نـوراني اسـالم    .]16ص ،24؛ 406، ص21؛ 66ص ،20[ د موجـه نيسـت  كنـ  بروز مي

در عـين تأكيـد بـر بقـا و      ]55ص، 23[عنوان ركن اساسي خانواده  به ،توجهي ويژه به حقوق زن
  .ده استكرعنوان طالق فراهم  بادوام ازدواج، امكان گسستن پيمان زناشويي را 

لذا با پيمان ازدواج و با هدف تشكيل خانواده و بقاي نسل و رسيدن به آرامش و آسايش، در 
 نهـاد خـانواده در   .]1ص ،2[ عين رعايت حقوق طرفين، تكاليفي نيز بر عهدة زن و شوهر اسـت 

  .]1384، ص26[ روابط زوجين و آثار آن است ةكنند اسالم تنظيم
جدايي و انواع آن و حقوق زن و شوهر و فرزنـدان   ةوضوعات مهم در اين حوزه، نحويكي از م

برابر قانون مـدني   ،اگرچه نكاح از اعمال حقوقي دوطرفه است. و امكان بازگشت به خانواده است
 طرفه و از نوع ايقـاع اسـت و تـابع اصـل آزادي ايقاعـات اسـت       ايران، طالق از اعمال حقوقي يك

بنـدي ديگـر بـه معـوض و غيرمعـوض تقسـيم        طالق براساس تقسـيم ]. 3ص، 28؛ 49، ص24[
با اين فرض، برخي از فقهـا طـالق معـوض را صـرفاً مشـمول عنـاوين خلـع و مبـارات         . شود مي
و در مقابل، برخي ديگر از فقها با ابراز مخالفت با نظر مشـهور، حـوزة آن    ]53ص ،41[ دانند مي

 .]146، ص5[ دانند تر مي را گسترده
كه (آيا قلمرو طالق معوض به طالق خلع  :است از  عبارتسؤاالت فرعي مطرح در اين زمينه 

و ) كنـد  با كراهت از طرف زن و پرداخت مالي از طرف وي به شوهر، او را بـه طـالق راضـي مـي    
) كنـد  شوهر را به طالق راضي مي كه با وجود كراهت از دو طرف، زن با پرداخت مالي(يامبارات 

شمول آن را به مواردي كه هيچ كراهتي از طرف زن و  ةتوان با گسترش داير يا مي محدود است
! يا هر دو وجود ندارد و زن حاضر است با پرداخت مالي از شوهر طالق بگيرد نيـز سـرايت دارد؟  

خـروج از   ةوي را ندهـد يـا اجـاز    ةاشتغال به شغل مـورد عالقـ   ةاگر شوهر به زن خود اجاز مثالً
زن حاضـر   ،ناباروري از طرف شوهر دليلتحصيل يا هر مقصود ديگري ندهد يا به كشور را براي 

دوطرفه حاضر بـه طـالق كنـد، ايـن طـالق چـه        ةباشد با پرداخت مبلغي شوهر را در عين عالق
؟ سـؤال ديگـر ايـن    ناپـذير  آيا اين طالق رجعي و قابل رجوع است يا بائن و رجوع! ماهيتي دارد؟

شدن بنيـان   جوز به ساير موارد موجب ازدياد طالق و درنتيجه سستاست كه آيا گسترش اين م
  !شود يا خير؟ خانواده در جامعه مي

طالق و  ة، ناگزير و در حد اختصار به تبيين مفاهيم كلي در حوزيادشدهدر پاسخ به سؤاالت 
 شـمول آن  ةو در ادامه با بررسي قلمرو طالق معوض در امكان گسـترش دايـر   انواع آن پرداخته

هاي احتمـالي آن نيـز مـورد     اختن به ماهيت، تبعات فرهنگي و آسيبدو ضمن پرشود  ميبحث 
  .مداقه قرار خواهد گرفت
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  مباني نظري طالق
هاي متعدد گسست خـانواده و   رغم تأكيد اسالم بر حفظ خانواده به منظور جلوگيري از آسيب به

از جملـه كراهـت از    ،داليـل مختلـف  زندگي زناشويي به  ةوقوع طالق، در مواردي كه امكان ادام
عنـوان راه حـل    طرف زن يا زن و شوهر، وجود ندارد طـالق و جـدايي بـا انـواع مختلـف آن بـه      

قانون مدني ايـران و قـانون اصـالح مقـررات      1130 ةدادن ارادي به پيمان زناشويي در ماد پايان
ان بـه مجمـع   كه به دليل اخـتالف نظـر مجلـس شـوراي نگهبـ     ، 1370مربوط به طالق مصوب 

. بيني شده اسـت  از تصويب مجمع گذشت، پيش 1371تشخيص مصلحت نظام ارجاع و در آبان 
 ،32، ج 41[ كردن قيد ازدواج بـا لفـظ مخصـوص    نظر از تعاريفي كه در فقه با عنوان زايل صرف
زناشويي به حكم دادگاه، در زمـان حيـات زوجـين بـه      ةدانان با قطع رابط و عبارات حقوق ]2ص

، ص 33؛ 225ص ،1، ج 25؛ 247، ص17[ ست يكي يا هر دوي ايشـان بـا شـرايط معـين    درخو
احترام به شخصيت و آزادي . ناپذير در زندگي زناشويي است ضرورتي اجتناب ذكرشدهامر ] 300

تا آخر عمر به ادامـه آن   ،كند كه اگر نتوانسته است كانون محبتي تشكيل دهد انسان ايجاب مي
 ]311ص ،33[ محكوم نباشد

از حيث ماهيت، طالق ايقاعي اسـت   .طالق امر مكروه ولي الزم و در برخي موارد مفيد است
. شـود  قانوني، قراردادي يا قضايي وي با تشـريفاتي خـاص واقـع مـي     ةكه از طرف مرد يا نمايند

مرد يا با وكالت به ديگري از جملـه زن، بـا ارادة    ةطرفه ناشي از اراد طالق يك عمل حقوقي يك
 .]270ص ،13[ پذيرد صورت مي وي

  طالق معوض
بنـدي طـالق را بـه     هاي متعددي مطرح است كه در يك تقسيم بندي در باب انواع طالق تقسيم

بندي ديگري طـالق را از حيـث    و در تقسيم ]229، ص25[اند  رجعي، بائن و بدعي تقسيم كرده
هاي مرسوم از نوع  طالق. دان تعلق يا عدم تعلق عوض، به طالق معوض و غيرمعوض تقسيم كرده

در ادامه، بـه تبيـين   . هاي معوض است هاي خلع و مبارات از نوع طالق طالق غيرمعوض و طالق
نظر از وجود كراهت از طرف زن و يا  هاي خلع، مبارات و طالق معوض مطلق صرف هريك از طالق

  .شود وض، پرداخته ميدادن ع كراهت از هر دو طرف يا عدم وجود عنصر كراهت در جدايي، با قرار

  طالق خلع
كراهتـي كـه از مـرد     ةواسط قانون مدني، طالق در صورتي خلع است كه زن به 1146 ةبرابر ماد

دهد و او را به طـالق   دارد مالي برابر با مهريه يا عين مهريه يا كمتر يا بيشتر از مهريه به وي مي
  .فديه نام گرفته است شدهمال ذكر. كند راضي مي
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 ؛دشو طالق خلع ايجاد نمي ةبه صرف دادن فديه زمين ،از شوهر كراهت نداشته باشداگر زن 
بـه  . انـد  اي بـر كراهـت گرفتـه    ليكن پرداخت فديه از جانب زن به مرد در مقابل طالق را قرينـه 

 اي بر كراهت زن از شوهر دانسـت  پيشنهاد طالق خلع با پرداخت فديه را بايد اماره ،عبارت ديگر
زوجـه در مقابـل بـذل مـال      كردندر اصطالح فقه و حقوق، خلع به معناي رهـا  .]449ص ،33[

  .]423ص ،34[ است

  طالق مبارات
 ،در ايـن نـوع از طـالق نيـز    . تفاوت طالق مبارات با طالق خلع، وجود كراهت از دو طرف اسـت 

طـالق  دهندة فديه زن است تا در مقابل اختياري كه شوهر در دادن طالق دارد، بتواند وي را به 
اين حكـم از صـراحت   . ميزان فديه نبايد از ميزان مهريه بيشتر باشددليل، به همين . دكنراضي 

  .شود قانون مدني ناشي مي 1147 ةماد
ها به نوعي با رضـايت   در ماهيت حقوقي طالق خلع و مبارات بايد گفت كه اين نوع از طالق

ر، در قالـب ايجـاب و قبـول تجلـي     شود و در صيغة طالق ارادة زن و شـوه  زن و شوهر واقع مي
شود و توافق راجع به فديه و  از آنجا كه طالق ايقاعي است كه با ارادة شوهر واقع مياما  .يابد مي

ميزان آن عنصر اصلي رضايت شوهر به وقوع طالق است و در ساختمان حقوقي طـالق دخـالتي   
دن آن نبايد به اصل طالق خللي در آم اين تحليل، بطالن فديه و مستحق للغير ةدر نتيج. ندارد
 .]454ص، 33[ نظر است بودن آن اختالف بودن يا رجعي اگرچه در خلع؛ دكنوارد 

  طالق معوض بدون وجود كراهت از طرف زن يا هر دو
ممكن است حالتي وجود داشته باشد كه زن بدون اينكه كراهتـي از شـوهر خـود داشـته باشـد      

ي بيشتر از آن به منظور رضايت شوهر بـه طـالق پرداخـت    مبلغي برابر مهريه يا حتباشد حاضر 
تحصـيل يـا زنـدگي در شـهر يـا كشـور ديگـر و         زن به ادامـه  ةعالق ،ها از جمله اين انگيزه. دكن
مرد نيـز   از سويباروري  يتوانناوافر زن به فرزندآوري و  ةعالق. شوهر به اين امر باشد يرضايتنا

وافر اين دو نفر به يكديگر و  ةبا فرض عالق. هاي زن براي جدايي باشد ممكن است يكي از انگيزه
زن به تحصيل و زندگي در شهر يا كشور ديگر يا اشتغال به شغل خاص يا عالقه بـه   ةعالق ةغلب

برابـر بـا    فرزند در مقابل عالقه به شوهر خود، براي رسيدن به مقصود، حاضر به پرداخت مبلغي
سؤال اين است كه با وجود عدم كراهـت از طـرف زن يـا زن و    . مهريه يا حتي بيشتر از آن باشد

بين زن با پرداخت فديه و شـوهر در مقابـل رضـايت بـه طـالق، تحليـل        شدهشوهر، توافق ذكر
ها چه آثار فرهنگـي   عالوه، ترويج اين نوع طالق و نوع آن چگونه است؟ به شدهماهيت طالق ذكر

بـه منظـور ورود در بحـث ابتـدا در      شود يا خير؟ و اجتماعي دارد و آيا موجب افزايش طالق مي
  .كنيم مشروعيت طالق معوض بحثي را آغاز مي
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  مشروعيت طالق معوض به نحو مطلق
برخي از فقها معتقدنـد كـه طـالق    . طالق معوض از ديرباز مورد توجه و اختالف فقها بوده است

ــت  ــحيح اس ــوض ص در  .]510ص ،40؛ 375ص، 3، ج 7؛ 91ص، 6، ج 5؛ 420ص ،9ج  ،4[ مع
برخي ديگر از فقها نيز معتقدند كه طالق معوض به نحو مطلق نامشروع بـوده و در فقـه    ،مقابل

؛ 213ص، 2، ج 29؛ 138ص، 2ج  ،27؛ 575ص ،25ج  ،3[ داننـد  اماميه آن را قابل پذيرش نمي
 .]55ص، 33، ج 41

ـ  ميد كراهت شوهر را مالك فديه ندر صورت عدم وجو جواهرصاحب  و طـالق خلـع را    ددان
مشهور فقها طالق بـه عـوض را   . ]41[ داند را رجعي مي بلكه با احراز طالق آن، داند صحيح نمي

 داننـد،  ميو شوهر را مالك فديه ن دانند ميبلكه آن را طالقي عادي و صحيح  ،دانند نامشروع نمي
  ].219ص ،8؛ 604ص ،25 ، ج3[ ندا ولي براي وي حق رجوع قائل

ها يعنـي   تسري اين نوع از طالق: مهم طالق خلع و مبارات عدم رجوع مرد و زن است ةفايد
عدم وجود كراهت بين زن و مرد يا كراهت از طرف زن برخالف نصـوص وارده اسـت كـه وقـوع     

ر مگر اينكه رضايت زن بـه بخشـيدن مهريـه يـا د    ، طالق خلع را متوقف بر كراهت دانسته است
و آن را  بـدانيم اي از كراهـت   آن را نشانه مالي برابر مهريه يا حتي بيشتر از ةرت دريافت فديصو

. كنـيم در قالب خلع، در صورت كراهت زن و مبـارات، در صـورت كراهـت از دو طـرف تحليـل      
، ج 5[ انـد  زن به شوهر را برخي فقها پذيرفتـه  ةعوض، بدون كراهت از ناحي طالق به ،حال درعين

مرحوم ميرزاي قمي پس از چهل سال مخالفت با نظر شهيد ثاني موافقـت خـود را   . ]147ص، 2
 جـواهر صـاحب   ،در مقابـل  .]635ص ،40[ با داليلي چند با نظر شهيد ثاني اعالم فرموده اسـت 

عوض است و با ذكر داليل ميرزاي قمي، رجوع ميرزاي قمي از نظر سابق  سخت مخالف طالق به
در ادامـه   جواهرصاحب  .]56، ص33، ج 41[ پسندد با شهيد ثاني را نمي خود مبني بر مخالفت

اوالً عدم ذكر طالق معوض از سوي فقها را بايد : دارد كه در مقام نقد كالم ميرزاي قمي بيان مي
حـاكم بـر عقـود     هماننـد قواعـد   حمل بر عدم مشروعيت آن نمود؛ زيرا قواعد حكم بر ايقاعـات 

به اين معنا كه چـون   .دكرالعدم استناد  الدليل، دليل دوم اينكه در اينجا بايد به اصل عدم. نيست
پس بايد اصل را بـر عـدم مشـروعيت ايـن     ، دليلي مبني بر مشروعيت طالق معوض وجود ندارد

ه اسـت كـه اوالً   راي شهيد ثاني استدالل كردآميرزاي قمي با تمسك به  ،در مقابل. نهاد قرار داد
اسـتناد  الوجدان ال يدل علي عدم الوجود  و بايد به اصل عدم يستالدليل قابل پذيرش ن اصل عدم

ايـن نهـاد    فقـدان به اين معنا كه اگر امري مورد ذكر و توجه فقها قرار نگرفـت، دليـل بـر    . دكر
مـورد ايقاعـات   در  توان هم در مورد عقود و هـم  آن را مي اطالقاتاصل صحت و  ،درثاني. نيست

رسد مبناي صحت طالق معوض را بدون وجود كراهت از طرف زن  لذا به نظر مي. جاري دانست
 .]523ص، 39[ توان پذيرفت يا هر دو را مي

زن بـه   ةكه بدون وجود كراهت از طرف زن يا هر دو در مواردي ماننـد عالقـ   حال درصورتي
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ي در كنار پدر و مادر بيمار خود و رسـيدگي  فرزند و عدم توان باروري مرد يا تمايل زن به زندگ
وافر زن به تحصيل در خارج از كشور و مكـاني دور از محـل زنـدگي مـرد، زن      ةها يا عالق به آن

هـاي   ها و حالت نظر از يكي از قالب وبيش از آن صرف حاضر به پرداخت مالي برابر با مهريه يا كم
طالق به عوض، صلح، هبه معوضه، جعاله، اشتراط طـالق در  (ميرزاي قمي  ةمورد اشار ةگان شش

عنوان فديه، زن  باشد و مرد هم با گرفتن عوض به ]57ص، 41[ )عقد بيع و طالق با شرط عوض
رسد بـا   آيا در صحت چنين طالقي ترديد وجود دارد؟ به نظر مي ،را با رعايت شرايط طالق دهد

 شدهطالق ذكر ،قانون مدني 1133 ةو صراحت ماد» من اخذ بالساقالطالق بيد « ةتوجه به قاعد
  .و مفارقت بين زن و مرد حاصل شده استاست صحيح 

  .سؤال بعدي در ماهيت اين طالق است كه در بندهاي بعدي به آن پرداخته خواهد شد

  ماهيت طالق معوض
ـ   عنـوان حالـت    هبرمبناي پذيرش صحت طالق معوض برمبناي نظر شهيد ثاني و ميرزاي قمـي ب

و ) كراهت از طـرف زن و شـوهر  (و مبارات ) كراهت از طرف زن(ديگري از طالق به غير از خلع 
عوض را به جز طـالق خلـع و مبـارات بـه      كه چيزي غير از طالق به، جواهردر عين نظر صاحب 

انـد،   رفتـه عـوض را نپذي              و همچنين مشهور فقها كه طالق بـه  ،]56ص ،41[ شناسد رسميت نمي
نظر از ميـزان   صرف ،بايد ديد در صورت وقوع چنين طالقي از طرف مرد در مقابل دريافت عوض

رجعي است يا بائن؟ آيـا مـال دريـافتي     شدهچه ماهيتي دارد؟ آيا طالق ذكر شدهآن، طالق ذكر
شـود؟ يـا در    بقـره را دارد و مـرد مالـك آن مـي     ةمبارك ةسور 229 ةدر آي شدهعنوان فديه ذكر

  شود؟ زايل مي شدهمالكيت وي از مال ذكر ،صورت رجوع
بـودن طـالق    له بايد گفت كه كراهت زن به مرد يا كراهت طرفين در معـوض ئدر تبيين مس

طـالق معـوض از سـوي فقهـا بـه مبنـاي عـدم         نكردن ذكر، از طرف ديگر. عنصر اساسي نيست
طالق معوض آن را به جـز طـالق    ةمشروعيت آن نيست، زيرا مشهور فقها در مقام بحث در حوز

آثـار طـالق خلـع را نيـز بـر       همةبرخي از فقها در تبيين ديدگاه خود . دانند خلع و مبارات نمي
اند اما همانند طالق خلع و  داده» طالق به عوض«اگرچه به آن عنوان . اند دهكرطالق معوض بار 

 .]528ص، 40؛ 147ص، 5[ دانند آن را بائن مي
 .1 :انـد  به داليلي از اين قبيل استناد جسـته  ،يعني وجود طالق معوض ،ريهطرفداران اين نظ

با اسـتناد  . 2 ؛عدم ذكر طالق معوض از سوي بسياري از فقها دليل بر عدم مشروعيت آن نيست
به اصل عدم الوجدان اليدل علي عدم الوجود معتقدند كه اگر امري مطرح نشد و وجود آن ذكـر  

؛ 720ص ،2، ج 1[اصل عقلـي صـحت    .3 ؛ت و عدم وجود آن نيستدليل بر عدم مشروعي ،دشن
بـه ايـن معنـا     .]182، ص16[ ماره قابل استناد استآعنوان يك  و جواز نيز به ]20ص، 2ج  ،20

كه در باب مسائل مختلف عقـود و ايقاعـات بايـد اصـل را بـر صـحت و جـواز عقـود و ايقاعـات          
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لذا بـا وقـوع   . دشوحسنه و نظم عمومي اثبات مستحدث دانست؛ مگر آنكه مخالفت آن با اخالق 
طالق در صورتي كه عوضي از طرف زن به مرد پرداخـت شـود و كراهتـي هـم در بـين نباشـد،       

  .و بايد آثار طالق را بر آن بار نمود استطالق مزبور را صحيح 
عالوه بـر طـالق معـوض، طـالق در قالـب صـلح       . در باب طالق معوض فروضي متصور است

با . در قالب هبه معوض، طالق در قالب عقد جعاله و شرط عوض قابل تصور است معوض، طالق
قـانون مـدني نيـز بررسـي و      10 ة، تحليل موضوع در قالب مادشدهبررسي هريك از عناوين ذكر

 .دشو ميتحليل 

  صلح معوض
. عقود معيني است كه در صورت توافق بر آن در هر امر مشـروعي نافـذ اسـت    ةعقد صلح از زمر

جز صلح بر امـري كـه غيرمشـروع     ،هر صلحي نافذ است«: دارد قانون مدني اشعار مي 754 ةدما
اگر ميان زوجين توافقي صورت گيرد كه وفق آن مرد با اخذ مالي از زوجه، وي را طـالق  » .باشد

دهد و بر همين اساس با اخذ مال مزبور امكان رجوع نيز نداشـته باشـد، طـالق در ايـن حالـت      
عقد مزبور به علت عدم وجـود دليلـي بـر بطالنـش، امـري      . دشو وضي قلمداد ميعوض صلح معا

گفته آمد كه برخي از فقها اخذ مال در برابر طـالق را  . صحيح است و بايد حكم به نفوذ آن نمود
 .]528ص، 40؛ 148ص، 5[ دانند به نحو مطلق جايز دانسته و طالق با عوض را مشروع مي

امري صحيح و نافذ است و اگـر شـوهر در ازاي اخـذ مـالي از      رسد صلح در طالق به نظر مي
  .زن، در قالب عقد صلح، زن خود را طالق دهد، طالق مزبور واقع شده است

  هبه معوض
هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مـالي را مجانـاً بـه    «قانون مدني  795 ةبه موجب ماد

قانون مدني هبـه معـوض نيـز بـه      801 ةبه موجب ماد ،عالوه به» ...كند كس ديگري تمليك مي
تواند شرط كند كه متهب مالي را بـه او هبـه كنـد يـا      لذا واهب مي. رسميت شناخته شده است

كند  مالي را به شوهر خود تمليك ،عنوان واهب به ،حال اگر زن. عمل مشروعي را مجاناً بجا آورد
توانـد در قالـب    مـي  ،الق، اعمال كندحق ط ةعنوان دارند به ،عمل مشروع طالق را و از او بخواهد

  .هبه معوض انجام پذيرد
. قانون مدني تحقق هبه منوط به قبول و قبض متهب اسـت  798 ةگفتني است كه برابر ماد

كه زوج پيش از قبض عين موهوبه زوجه را طالق دهد، صدق عنوان هبـه معـوض بـر     درصورتي
بور با ايجاب زوجه مبني بر هبـه همـراه   عالوه اگر طالق مز به .اين عمل حقوقي محل بحث است

يعني زوجه ايجاب كند كه مرد وي را طالق دهد و در قبال آن، در صورت دريافت مهريه،  ،شود
كند و در صـورت عـدم دريافـت مهريـه، ديـن       مهريه معنا پيدا مي ةآن را به شوهر هبه كند، هب

  .دني استشوهر تلقي و بخشش آن به شوهر تحت عنوان ابراء ذمه مديون ش
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  جعاله
عل در قرارداد جعاله در نظر گرفته شود، در مقابل عوض و اجرتي عنوان ج كه طالق به درصورتي

قانون  561 ةعنوان عملي از طرف مرد صورت پذيرد، در قالب ماد از طرف زن در مقابل طالق به
  .مدني قابل تحليل است

جعاله عبارت است از التـزام شخصـي بـه اداء اجـرت     « :دارد قانون مدني مقرر مي 561 ةماد
زن ملتـزم   ،در ايـن حالـت  » .معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يـا غيـرمعين  

لـذا طـالق در   . مبلغي به وي پرداخت نمايـد  ،شود كه اگر شوهر عمل طالق را محقق ساخت مي
به صحت طالق معـوض جـاري اسـت و    مقابل عوض بوده و صحت اين امر در كالم فقهاي قائل 

عالوه بيان شده است كه انعقاد عقد جعاله بـراي جلـب موافقـت     به .]11[فت توان آن را پذير مي
در تشـريح ايـن ديـدگاه بيـان     . تـوان آن را باطـل دانسـت    شوهر براي طالق صحيح بوده و نمي

ه يا شـخص ثالـث از   اعمال حقوقي است كه زوج ةزوج در زمر از سوياند كه طالق زوجه  داشته
قانون مـدني نيـز جعالـه    . ]318ص، 11[ شوند و غرض عقاليي بر آن مترقب است آن منتفع مي

  ).قانون مدني 570 ةماد(داند  بر عمل نامشروع يا هر عمل غيرعقاليي را باطل مي
ديدگاه ديگري برخالف اين نظريه وجود دارد كه انطباق طالق معوض با جعاله را  ،در مقابل

توان حكم جعالـه را بـر    زيرا اين طالق، طالق به شرط است و نمي ،]519ص، 40[ داند مي باطل
در عقد جعاله، مورد جعاله بايد از مواردي باشد كـه بـه نحـو عـام و      ، زيراچنين طالقي بار نمود

  .نظير مواردي كه در عقد وكالت نيز مطرح شده است ؛عرفي قابليت نيابت داشته باشد
اگر جعل در عقد مزبور از مواردي نباشد كه جاعل بتواند به ديگري نمايندگي  زمينه،در اين 

زيـرا جعالـه در اصـل عقـدي      ،د و آن را باطل دانسـت كربدهد، بايد به عدم صحت جعاله حكم 
در اين ديدگاه، در مقام انطباق طريـق مـورد بحـث بـا جعالـه، طـالق زن را از       . پذير است نيابت

بـه همـين    ،]521ص، 40[ وج بتواند آن را از سـوي زوجـه واقـع بسـازد    اند كه ز اعمالي ندانسته
بردار نيست، تلقي جعاله به طالق  جهت از آنجا كه طالق به لحاظ ماهوي از اعمال حقوقي نيابت

  .معوض وجهي ندارد

  شرط ضمن عقد
عنوان شرط در ضمن عقد الزمي درج و طرفين عقد مذكور در ضـمن عقـد، طـالق     اگر طالق به

د و خود را ملتزم بـه ايفـاي   اشنبند ب عنوان شرط ضمن عقد بپذيرند، بايد به آن پاي را به معوض
للشـرط  «عنوان شرط ضمن عقد محسوب شده و وفـق قاعـدة    طالق در اين فرض به. آن نمايند

در ضمن عقد الزم ديگر را در برابر بخشي از ثمـن   هشد بايد تحقق طالق شرط» قسط من الثمن
كه طالق در ضمن يك عقد الزم ديگر شـرط   درصورتي ،به عبارت ديگر. كرد قراردادي محسوب

دهـد و شـرط نيـز بخشـي از      شود، متعهد در برابر پذيرش اين شرط، ثمن معامله را افزايش مي
  .شود ثمن معامله تلقي مي



  125   ...ماهيت حقوقي طالق معوض و تحليل آثار فرهنگي

توان گفت كه ماهيت طالق مزبور بايد جداي از شرط ضمن عقد الزم  در نقد اين تحليل مي
تواند  عنوان يك عمل حقوقي مي درست است كه تحقق هر عقد با ايقاعي به. جه قرار گيردمورد تو

  .تواند مبين ماهيت طالق معوض باشد در ضمن عقد ديگري شرط شود، شرط ضمن عقد نمي

  شرط ضمن ايقاع
طرفـه تحـت عنـوان ايقـاع، ماهيـت       عنوان يك عمل حقوقي يـك  وجود شرط در ضمن طالق به

كنـد كـه    كه زن با شوهر خود شرط مـي  ،در طالق معوض. دهد ق را تغيير نميبودن طال ايقاعي
خود در وقوع طالق وجهي را به شوهر خـود تمليـك    ةطرف يك ةحاضر است در مقابل اعمال اراد

متعهد به طالق بايـد  . مرد، متعهد به انجام آن شده است از سوي شدهكند، با پذيرش شرط ذكر
 ةاين طالق توسط شوهر يـا نماينـد  . را با لحاظ شرايط جاري سازد طالق ةاز عهده برآيد و صيغ

در مورد شرط ضمن عقـد   شدهايراد ذكر. دشو دادگاه واقع مي از سويوي يا در برخي از حاالت 
توافقي است كه بـين   شدهوقوع طالق ذكر ةدرست است كه مقدم. در اين حالت نيز جاري است
  .رود از بين نمي شدهبودن طالق ذكر عيماهيت ايقا ،زن و مرد صورت گرفته است

رسد پذيرش شرط ضمن ايقاع نيز با همان ايراد شرطيت طالق در ضمن عقد  به نظر مي
 دادن شرط طالق در ضمن ايقاع يا عقد بيانگر ماهيت طالق نيست، بلكه انجـام . روست روبه

ضـمن   عنـوان شـرط در   طرفه بيانگر ماهيت نيست و بـه  يك شرط در يك عمل حقوقي يك
  .شود ايقاع تلقي مي

  قانون مدني 10 ةماد
در قانون مدني ندانسته و  شدهتوافقات را منحصر به عقود معين ذكر دادن گذار مدني انجام قانون

توافقـاتي اسـت كـه بـين افـراد جامعـه برقـرار         ةدرصدد اعتباربخشيدن به كلي 10 ةبا جعل ماد
منوط به عدم مخالفت صريح با قـانون   فقطه دادهاي خصوصي بين افراد جامعرنفوذ قرا. دشو مي

كردن طالق طـي يـك قـرارداد در قالـب      حال اگر زن براي جلب رضايت مرد بر واقع. شده است
بدون اينكه كراهتـي از طـرف زن يـا     ،قانون مدني حاضر به پرداختن مالي به وي باشد 10 ةماد

انوني دارد؟ عقـود غيـرمعين بـه    آيا اين توافق توجيه شرعي و قـ  زن و شوهر وجود داشته باشد،
وابسته است كـه آن را   لحاظ الگو و شكل و قواعد از عقود معين متمايز بوده و به نيات اشخاصي

رسد جز در مواردي كه قانون مـانعي بـراي نفـوذ     به نظر مي .]79ص، 2، ج 15[ ندكن منعقد مي
امروزه هر عقدي كـه از  . نستتوان چنين قراردادي را نافذ دا يك قرارداد در نظر گرفته است مي

 دكـر و بايد به آن توجه  استمنظر عقال و عرف بتوان آن را پيمان دانست، مشمول عنوان تعهد 
ال كه در چنين توافق مستحدثي آيا بايد در ابتدا آن را با عقود ؤدر مقابل اين س .]213ص، 31[

ر توافق مستحدث بار نمود يـا  د و احكام و آثار همان عقود را بكرمعين موجود در قانون تطبيق 
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تـوان   موضوع را تحليل و راه حلّ موضـوع را يافـت، مـي    10 ةتوان در قالب ماد از همان ابتدا مي
 .]80ص، 6[ قانون مدني در عرض عقود معين است 10 ةگفت كه عقود مشمول ماد

افراد با عقود نيازي نيست كه ابتدا به دنبال بررسـي عقـود معـين باشـيم،      ةبراي تطبيق اراد
تـوان از   طرفين با يكي از عقود معين تطبيق داشته باشـد، بـاز مـي    ةبلكه از ابتدا و حتي اگر اراد

ضروري نيست كه بـراي ايجـاد تعهـد، توافـق اشـخاص بـه       . قانون مدني برداشت نمود 10 ةماد
كافي است كه عمل حقـوقي مزبـور در قالـب    . موجود در قانون باشدصورت يكي از عقود معين 

 ةقراردادها و اصـل حاكميـت اراد   ،برابر قواعد عمومي ،در اين حال. قانون مدني بگنجد 10 ةماد
تـابلو   ةاگر درون يك هتل اتاقي بـراي عرضـ   ،مثالً ؛]133ص، 12[ شود روابط طرفين تحليل مي

از شمول قانون روابط موجود مستأجر خـارج و بـر    شدهداد ذكربه مشتريان اجاره داده شود، قرار
 ةاراد شـده در قـرارداد ذكر  .]77ص، 30[ قانون مدني نسبت به طرفين نافذ است 10 ةطبق ماد

انـد كـه در    كاال به مشتريان داشته ةو توافق بر عرض يستاتاق هتل براي سكونت ن ةطرفين اجار
رچه برخي از نويسندگان با وجـود مقـررات مربـوط بـه     اگ. قانون مدني نافذ است 10 ةقالب ماد
. ]19ص ،30[ انـد  فايده و حتي منسوخ به نسخ عملـي دانسـته   بي قانون مدني را 10 ةصلح، ماد

  .]32[ ندداربا وجود عقد صلح اعتقادي ن 10 ةبودن ماد ليكن برخي ديگر به بيهوده
 ؛هاي معين موجود باشد قالبگرفته با  ممكن است بيان ديگر ضرورت تطبيق تعهدات صورت

ايقاعـات معـين    اولي و اساسي، عقود و ايقاعات مستحدث را بايد در قالب عقود و ةيعني به قاعد
كه امكان تطبيق آن با عقود و ايقاعات معين نبـود، تحليـل آن در قالـب     و درصورتي كردتحليل 

ضوابط و احكام و آثـار حـاكم    گذار شرايط، از آنجا كه قانون. دشو قانون مدني ممكن مي 10 ةماد
 ،دكـر راحتـي تحليـل    به شدههاي ذكر توان امور را با قالب بر عقود معين را بيان كرده است و مي

  .قانون مدني تن داد 10 ةنبايد به ماد
حال در ما نحن فيه از آنجا كه توافق زن و شوهر بر جدايي در حالتي كه كراهتـي از سـوي   

بر جدايي در مقابل دريافت مالي باشد، بدون شك در قالب طالق  زن يا طرفين نباشد و تفاهمي
 ةموضـوع مـاد  (با وجود كراهـت از طـرف زن و طـالق مبـارات     ) م. ق 1146 ةموضوع ماد(خلع 

 ةآن را در قالـب مـاد   ددر صورت وجود كراهت از طرفين قابل تطبيق نبـوده و بايـ  ) م. ق 1147
شـود در مقابـل    ر چنين حالتي كه مرد متعهد مـي د ،از طرف ديگر. دكرقانون مدني تحليل  10

نظر از ميزان آن، همسر خود را طالق دهد، بايد حكم به نفوذ چنين تعهدي  صرف ،دريافت مالي
ساختن  يعني تعهد به پرداخت وجه از طرف زن و جاري ،بديهي است كه اين تعهد طرفيني. داد

يـد پيگيـري و اجـرا شـود و در صـورت      و الزامـات آن با  10 ةدر قالـب مـاد   ،طالق از طرف مرد
تعهد از هريك از طرفين، موضوع متنازع فيه بايسـتي در محـاكم مـورد ترافـع قـرار       ندادن نجاما

در عـين امكـان    10 ةيعني مراجعـه بـه مـاد    ،رسد چه بر اساس تحليل نخست به نظر مي. گيرد
بـا عقـود معـين و    گنجاندن تعهدات در قالب عقد صلح، هبه معوض و يـا عـدم امكـان تطبيـق     

  .، موضوع قابل تحليل و انجام است10 ةمراجعه مستقيم به ماد



  127   ...ماهيت حقوقي طالق معوض و تحليل آثار فرهنگي

مشهور فقهاي اماميه نيـز   .اصل غيرتوقيفي بودن عقود مؤيد اين مدعاست ،در فقه اماميه نيز
، »29نسـاء،   /تجاره عـن تـراض  «شريفه  ةبه اصل آزادي قراردادي اعتقاد داشته و با استناد به آي

 .]213ص، 37[ دانند االجرا مي صورت عدم مخالفت با كتاب و سنت الزم هر توافقي را در

  آثار فرهنگي و اجتماعي پذيرش طالق معوض در حقوق ايران
ممكن است پذيرش طالق معوض و تحليل مباني آن موجب تسـهيل جـدايي طـرفين و ازديـاد     

اجتمـاعي ايـن پديـده    نظر از اينكه تحليـل دقيـق آثـار فرهنگـي و      صرف. دشوطالق در جامعه 
بـه نظـر    ،ها در جامعـه اسـت   مستلزم تحقيق جداگانه و مبتني بر آمار و بررسي علل وقوع طالق

  .دشوتنهايي موجب تشويق افراد به جدايي  رسد صرف طرح اين مباحث به نمي
جـو  و ها يا داليل كم و زياد بودن آن را بايد در جاي ديگـر جسـت   رسد علل طالق به نظر مي

بايد ديد در وقوع طالق علل اقتصادي يا فرهنگي يا ترويج ابـزار و تكنولـوژي و رونـق     الًمث؛ كرد
انتخـاب نـوع جـدايي از قبيـل طـالق      . يك مؤثرتر اسـت  تبادل اطالعات در فضاي مجازي، كدام

بودن شوهر يا طالق در صورت اسـتنكاف   توافقي يا طالق حرجي يا طالق حاكم در صورت غايب
ا عجز شوهر از دادن نفقه يا طالق خلع و مبارات، در صورت كراهـت از طـرف   از پرداخت نفقه ي

چـه بسـا زن و   . زن در نوع اول و كراهت طرفين در نوع دوم ارتباطي به علت وقوع طالق نـدارد 
ضرورت ديگري از قبيـل تمايـل زن بـه     دليلحال به  شوهري در عين عالقه به يكديگر و درعين

زن به تحصيل يا مسـافرت در خـارج از كشـور يـا      ةعالق ياطرف مرد  فرزند با وجود ناباروري از
داليل ديگر با كسب رضايت مرد با پرداخت مبلغـي از طـرف زن حاضـر بـه جـدايي از يكـديگر       

توان پذيرفت كه طالق رجعي است و با  حال در صورت پذيرش اين نوع طالق، نمي درعين. شوند
 .]97ص، 18[ نقض غرض بوده و بايد آن را بائن شمرد بلكه اين امر ،مرد قابل رجوع است ةاراد

  گيري نتيجه
ممكن است بـه داليـل    ،در عين اهميت تشكيل خانواده و مراقبت اسالم به دوام و بقاي زوجيت

بودن مرد يا عدم پرداخت نفقه از سوي مرد يا عجز وي از دادن نفقه يا در  مختلف از قبيل غايب
يا توافق زوجين بـه   كندزندگي را مختل  ةراهتي كه امكان ادامگرفتن زن يا ك عسر و حرج قرار

شـرع  . و طـرفين از يكـديگر جـدا شـوند     يستزندگي زناشويي ميسر ن ةطالق به هر دليلي، ادام
هاي مختلفي را بـراي ايـن امـر طراحـي كـرده       گذار مدني قالب مقدس اسالم و به تبع آن قانون

عين عدم كراهت از مرد يـا عـدم كراهـت طـرفين      كه زن در نحوي تحليل طالق معوض به. است
پرداخت مالي به شوهر و كسب رضايت وي به طالق در اين مقاله صـورت گرفـت و در    حاضر به

هاي مختلف عقود يا ايقاع معين از قبيل، صلح معوض، هبه معـوض، جعالـه، شـرط ضـمن      قالب
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در  شـده به نظر رسيد كه توافـق ذكر . نزديك بود تحليل شد شدهعقد يا ايقاع كه به موضوع ذكر
  .پذير است قانون مدني باال شرع و قانون مغايرتي نداشته و امكان 10 ةقالب ماد

هـاي   طـالق  ، زيـرا مورد است ها با تحليل مباني طالق معوض نيز بي نگراني ازدياد اين طالق
هـا و   تحليل علل و عوامل ازدياد طالق. تهاي مرسوم و قانوني اس اكنون يكي از روش توافقي هم

داليل اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي يا قانوني آن در جاي ديگر بايد صـورت گرفتـه و كـاهش    
  .آن در دستور كار قرار گيرد
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 .مركز نشر علوم اسالمي

 .، بيروت، مطبعه داراالضواء المرتضويه2، چ اللمعه الدمشقيه ).1409( مكي العاملي، محمد مكي] 35[
  .اسماعيليان مؤسسة :قم القواعد الفقهيه، ).1409( موسوي بجنوردي، سيد محمدحسن] 36[
 .اسماعيليان مؤسسة :قم، و التقليد الرسائل، رساله االجتهاد ).1410( اهللا روح موسوي خميني، سيد] 37[
  .)ره(مركز تنظيم و نشر آثار امام خميني :تهران، 2چ  ،2ج  ،تحرير الوسيله) 1366(ــــــــــ ] 38[
، رسالة فـي انفـراد   2، چ غنائم االيام فيما يتعلّق بالحالل و الحرام ).1413( ميرزاي قمي، ابوالقاسم] 39[

  .دارالمعارف االسالميه :الطالق بالعوض عن الخلع، بيروت
 .، بيروت، مطبعه داراالضواء المرتضويهجامع الشتات ).1419( ميرزاي قمي، سيد ابوالقاسم] 40[

دفتر  :قم، 2چ ، 33ج ، جواهر الكالم في شرح شرايع االسالم ).1404( نجفي، محمدحسن] 41[
     .قم ةعلمي ةنشر اسالمي، وابسته به حوز


