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 چکیده
در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه اســالمی طالق اقســامی دارد که یکی از آنها طالق خلع 
اســت. برخالف اینکه طالق خلع از قواعد عمومی طالق تبعیت می کند، قواعد ویژه ای نیز دارد؛ 
ازجمله اینکه مختص زمانی اســت که زوجه نســبت به زوج کراهت داشته باشد. نگارندگان در 
پژوهش پیش رو با روشــی توصیفی ـ تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه ی کتابخانه ای و 
تأکیــد بر آرای فقهی امام خمینی )ره( درصددند که جایگاه عنصر کراهت را در طالق خلع تبیین 
کنند. نتایج پژوهش حاکی است، مطابق موازین فقهی اگر زوجه نسبت به زوج کراهت نداشته باشد، 
طالق خلع واقع نمی شــود. همچنین کراهت زوجه نســبت به زوج باید شدید باشد، به گونه ای که 
در صورت عدم وقوع طالق بیم آن برود که زوجه حقوق واجبه ی همســرش را ادا نکند؛ بنابراین 
برخالف آنچه گاهی در دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده مشــاهده می شود، صرف بی میلی 
نســبت به زوج، نمی تواند مجوزی برای وقوع طالق خلع محســوب شــود. نتایج حاصل از این 
پژوهش به صورت خاص به قضات دادگاه های خانواده در صدور آرایی مطابق با شریعت مقدس 

اسالم درباره ی طالق خلع کمک می کند.
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1- مقدمه و بیان مسئله
هنگامی که زوجین با یکدیگر پیمان ازدواج منعقد می کنند، قصد دارند که با تشکیل نهاد 
مقدس خانواده در کنار هم به انس و آرامش برسند و خداوند نیز بین آنها مودت و رحمت برقرار 
می کند، اما گاهی به دالیل مختلفی ممکن است که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و یکی از آنها یا 
هر دو تصمیم به جدایی بگیرند. بر اساس تعالیم دین مبین اسالم، همان گونه که ازدواج امری 
مقدس و پسندیده است و در قرآن کریم به آن امر شده، طالق نیز امری نامقدس و نکوهیده است؛ 
به گونه ای که بر اساس روایات منقول از ائمه هدی )ع( هیچ خانه ای نکوهیده تر از خانه ای نیست 

که با جدایی زوجین ازهم پاشیده شود.
عالوه بر نهی های شدید دین اسالم از طالق این نهاد حقوقی آسیب های اجتماعی متعددی 
نیز به دنبال دارد و روزبه روز افزایش می یابد؛ به گونه ای که در هیچ دوره ای همچون دوره ی کنونی 
افزایش سرسام آور طالق نگران کننده نبوده است. به هرروی، شاید بتوان با الزامات قانونی زن و 
شوهر را ملزم به همکاری کرد و به هر نحو که شده آن دو را زیر یک سقف نگاه داشت، لکن 
زمانی که زن و شوهر از یکدیگر کراهت داشته باشند، یا یکی از طرفین این احساس را به طرف 
مقابل داشته باشد، خانواده کارکردهای اصیل خود را از دست خواهد داد و زوجین نمی توانند 
مودت و رحمت را بین خود احساس کنند. از همین رو، برخالف کراهت شدید طالق با رعایت 

برخی شرایط جایز شده است.
گاهی زوج نسبت به زوجه کراهت دارد، در این صورت می تواند زوجه را طالق رجعی بدهد. 
گاهی نیز تنها زوجه از زوج کراهت و تنفر دارد. در این حالت نیز طالق خلع تشریع شده است. 
گاهی نیز هر دوی آنها نسبت به یکدیگر کراهت و تنفر دارند که در این حالت می توانند اقدام 
به طالق مبارات کنند. طالق خلع در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. با وجود 
اینکه عنصر کراهت در طالق خلع جایگاه مهمی دارد، در متون علمی حقوقی کمتر به آن توجه 
شده است و در رویه ی عملی دادگاه های خانواده نیز به اندازه ی کافی به آن توجه نمی شود )قانع 

و موسوی مصباح الشریعه، 1401: 93(.

نگارندگان در پژوهش پیش رو درصددند، با تأکید بر آرای فقهی حضرت امام خمینی )ره( 
جایگاه عنصر کراهت در طالق خلع را تبیین کنند؛ زیرا این فقیه نامدار و ژرف اندیش در میان 
فقهای معاصر مقام علمی و جایگاه ویژه ای دارد. در این راستا الزم است، به این سؤال های فرعی 
نیز پاسخ داده شود که اثر فقدان عنصر کراهت در طالق خلع چیست؟ آیا صرِف بی میلی زوجه 
نسبت به همسر خود می تواند مجوز طالق خلع باشد؟ کراهت زوجه نسبت به زوج باید ناشی از چه 
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اموری باشد؟ نتایج حاصل از این پژوهش در تبیین نظر فقه امامیه نسبت به طالق خلع مفید است.

2- مفهوم شناسی
در این قسمت به مفهوم شناسی سه مورد از واژگانی که در پژوهش کنونی نقشی کاربردی 

دارند، پرداخته می شود:

2-1- خلع
ُخلع در لغت معادل »نَزع« است و این واژه در زبان فارسی به معنای »َکندن« است )فیروزآبادی، 
1952: ج 3، ص 18(. طالق خلع نیز ازاین جهت به این لفظ نام گذاری شده که آیه شریفه 187 

سوره ی مبارکه بقره زوجین را به مانند لباس یکدیگر دانسته و فرموده است: »هن لباس لکم و انتم 
لباس لهن«1. هنگامی که زوجین با طالق از یکدیگر جدا می شوند، مانند این است که لباسشان را 

از تن بیرون می آورند )شهید ثانی، 1423: ج 9، ص 365؛ بحرانی، 1359: ج 25، ص 553(.
تعریف فقها درباره ی معنای اصطالحی خلع بسیار به هم نزدیک است و اختالف آنها در عباراتی 
است که استعمال کرده اند؛ برای  مثال عالمه حلی آن را »ازالة قید النِّکاح بفدیة« تعریف کرده )عالمه 
حلی، 1413: ج 3، ص 156(، اما صاحب جواهر به نقش عنصر کراهت در طالق خلع توجه کرده و 

وجة و کراهة منها له« تعریف کرده است )النجفی، 1430: ج 33، ص  آن را »ازالة النکاح بفدیة من الزَّ
وجة الکارهة  الق بفدیة من الزَّ 2(. امام خمینی )ره( نیز در تعبیری مشابه فرموده اند: »الخلع هو الطَّ
لزوجها« )الموسوی الخمینی، 1434: ج 2، ص 375(. قانون مدنی نیز در ماده 1146 به تبعیت از فقها 
تعریفی مشابه ارائه داده و طالق خلع را چنین تعریف کرده است: »طالق خلع آن است که زن 
به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طالق بگیرد ...«. 
با توجه به اینکه واژه ی خلع قبل از اسالم به معنای کنونی استعمال نمی شده و کتب لغوی نیز 
دلیل این نام گذاری را به قرآن کریم نسبت داده اند، می توان گفت که واژه ی خلع حقیقت شرعیه 

است )محقق داماد، 1395: 153(. 

2-2-کراهت
کراهت واژه ای عربی است و برای معنای مصدری آن در کتب لغت، شدت، سختی و ناخوشایندی 
ذکرشده است. )ابن منظور، ج 13، صص534 و 535؛ الفراهیدی، 1408: ج 3، ص 376(. استعمال این 
واژه در معنای اخیر در زبان فارسی نیز رایج است )دهخدا، 1377: ج 12، ص403؛ معین، 1386: ج 2، 

1- یعنی: زنانتان مانند لباس شما هستند و شما مردان نیز مانند لباس آنهایید.
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ص1341(. واژه ی کراهت حقیقت شرعیه یا قانونی ندارد و در همان معنای لغوی استعمال می شود.

2-3- فدیه
»فدیه« یا »فداء« در لغت به معنای مالی است که برای آزادسازی اسیر یا زندانی پرداخت 
می شود. گاهی نیز در معنای آن توسعه داده شده و به هر مالی اطالق گردیده که برای رهایی از هر 
مشکلی از قبیل دفع دزد یا شر ستمگری پرداخت می شود )الصدر، 1430: ج 9، ص 119؛ ابن منظور، 
1414: ج 15، ص150(. برخی نیز مفهوم عامی را برای فدیه ارائه داده اند و آن را مالی دانسته اند 

که برای رهایی اسیر یا جبران عمل فوت شده یا جبران ارتکاب برخی محرمات پرداخته می شود1 
)هاشمی شاهرودی، 1426: 654 و 655(.

در طالق خلع و مبارات نیز مالی که زوجه به زوج می دهد تا او را طالق دهد، فدیه نام دارد 
)عاملی، 1413: 159؛ جعفری لنگرودی، 1381: ج 4، ص 2772(. دلیل این نام گذاری آن است که زوجه 

در مقابل پرداخت مال خود را از سلطه ی زوج خارج می کند و گویی خود را آزادکرده است.
در قانون مدنی واژه ی »فدیه« به کار نرفته، بلکه به جای آن در ماده 1146 از واژه ی »مال« 
و در ماده 1147 از واژه ی »عوض« استفاده شده است که با توجه به سایر واژگان به کاررفته در 
آن ماده ها، همان معنای فدیه را افاده می کند. در نوشتارهای فقهی و حقوقی گاهی به جای فدیه 
از »مابََذل« و »بذل« هم استفاده می شود. بااین حال، معموالً فقها و حقوق دانان در مبحث طالق 
خلع و مبارات، وقتی می خواهند درباره ی مالی که زوجه باید به زوج بدهد، بحث کنند، از واژه ی 

فدیه استفاده می کنند )کاتوزیان، 1395: 701، فخر المحققین الحلی، 1387: ج3، ص 375(.

3-  کراهت: رکن اساسی طالق خلع
طالق خلع از قواعد عمومی طالق پیروی می کند، اما همان گونه که در ماده 1146 قانون 
مدنی نیز تصریح شده است، شرایط ویژه ای نیز دارد که از آن به شرایط اختصاصی تعبیر می شود. 
دو شرط مهم »کراهت« و »بذل مال« شرایط اختصاصی طالق خلع را تشکیل می دهد )پناهنده، 
1386: 48؛ هدایت نیا، 1391: 5(. درواقع، طالق خلع عالوه بر همه ی شروط و ارکان طالق رجعی 

شرایط ویژه ای نیز دارد )شهید ثانی، 1423: ج 9، ص 366(. یکی از این شرایط، وجود کراهت است. 

1- معنای اخیر ازآن جهت صحیح تر به نظر می رسد که در چندین باب از ابواب فقهی، به پرداخت مالی تحت عنوان فدیه امر شده 
است؛ به عنوان مثال در باب صوم، بیان شده که برخی افراد مانند زنان باردار و پیرزن ها و پیرمردها که روزه گرفتن برایشان مضر است، 
نباید روزه بگیرند و به جای آن باید میزان معینی مال به فقیر پرداخت کنند. این مال »فدیه« نامیده شده است. همچنین در باب حج 
بیان شده است که اگر شخصی در حال احرام برخی منهیات را مرتکب شود، مانند اینکه حیوانی را شکار کند، باید مال معینی را 

به عنوان »فدیه« پرداخت کند.
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در فقه نیز بر این نکته تصریح شده که طالق خلع و سایر انواع طالق شروط مشترکی دارند، اما 
در طالق خلع دو شرط وجود دارد که در سایر انواع طالق نیست؛ اول آنکه در این طالق، زوجه 
باید به زوج مالی را به عنوان فدیه بذل کند. دوم آنکه این نوع طالق، مشروط به آن است که زوجه 
نسبت به زوج کراهت داشته باشد. این کراهت طرفینی نیست، بلکه فقط زوجه نسبت به زوج 
کراهت دارد، بدون آنکه زوج نیز متقاباًل از زوجه کراهت داشته باشد. اگر کراهت طرفینی باشد، 
طالقی که رخ می دهد، مبارات است1 )الموسوی الخمینی، 1434: ج 2، ص 375(. لزوم این دو شرط، 
مورد اجماع فقهای امامیه و از مسلمات فقه است )النجفی، 1430: ج 33، ص 2؛ الفاضل اللنکرانی، 

1421: 207؛ قانع و مصباح الشریعه، 1401: 90(.

در واقع، بذل مال نیز ریشه در کراهت زوجه دارد؛ یعنی زوجه به قدری از زوج کراهت دارد که 
حاضر می شود مالی را که حتی ممکن است از میزان مهر او بیشتر باشد، به مرد پرداخت کند و 
در مقابل، زوج حاضر شود که او را رها کند و طالق دهد. از یک سو اثبات کراهت و تحلیل روانی 
وضعیت زن دشوار است و از سوی دیگر، معموالً تا زمانی که زن از شوهرش کراهت نداشته باشد، 
مالی به او نمی پردازد تا خود را با طالق از سلطه ی همسرش رها کند؛ بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که بذل مال و پیشنهاد طالق از سوی زوجه قرینه و اماره ای بر کراهت داشتن زوجه از 

همسرش است )پناهنده، 1386: 48(.

4- شدت کراهت
وقوع طالق خلع منوط به وجود کراهت است، اما درباره ی میزان کراهت و تنفر، اختالف نظر 
وجود دارد. برخی فقها در کالمی مطلق، کراهت را یکی از ارکان طالق خلع دانسته و شدید بودن 
آن را به عنوان یکی از شروط معرفی نکرده اند )کاشف الغطاء، 1422: 83؛ عالمه حلی، 1404: ج 2، صص 

77 و 79؛ الفیض الکاشانی، 1401، ج 2، ص 322؛ شهید ثانی، 1423: ج 9، ص 409(.

عده ای معتقدند، صرف کراهت داشتن کافی نیست و باید به نحوی باشد که اگر شوهر، زوجه 
را طالق ندهد، مرتکب معصیت خواهد شد. امام خمینی )ره( از این دسته فقهای اخیر می باشند. 
بنا به فتوای ایشان صرِف بی میلی یا کراهت اندک نمی تواند مجوز وقوع طالق خلع باشد، بلکه 
کراهت باید شدید باشد؛ به نحوی که از سخنان یا رفتارهای زوجه چنان فهمیده شود که ممکن 

1- مسئله 1: »الخلع هو الطالق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها، فهو قسم من الطالق یعتبر فیه جمیع شروطه المتقّدمة و یزید علیها بأنّه 
یعتبر فیه کراهة الزوجة لزوجها خاصة، فإن کانت الکراهة من الطرفین فهو مباراة...«.
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است به دلیل این کراهت، مرتکب معصیتی شود1 )الموسوی الخمینی، 1434: ج 2، ص 378(.
از کتاب اهلل و برخی روایات منقول از ائمه هدی )ع( چنین برمی آید که نظر امام خمینی )ره( 

کامل تر است. در این قسمت به این ادله پرداخته می شود:

4-1- کتاب
خداوند متعال در سوره ی مبارکه بقره در خصوص طالق خلع مقرر داشته: »... فان خفتم ااّّل 
یقیما حدود اهلل فال جناح علیهما فیما افتدت به« )بقره، 229(. برخی از مفسران قرآن کریم و محققان 
با استناد به این آیه شریفه بیان کرده اند که وقوع طالق خلع زمانی جایز است که زن تحت فشار 
قرار داشته باشد؛ به نحوی که حاضر شود برای رها شدن خود حتی مهرش را نیز ببخشد )قرائتی، 
1383: ج 1، ص360؛ طبرسی، 1415: 2 و 104؛ قانع و موسوی مصباح الشریعه، 1401: 91(. توجه به 

شأن نزولی که برای این قسمت از آیه فوق ذکرشده، مؤید همین مطلب است. در شأن نزول این 
قسمت از آیه شریفه نقل شده که جمیله بنت عبداهلل بن ابی که همسر ثابت بن قیس شماس بود، 
نزد رسول اهلل )ص( رفت و عرضه داشت: »ای رسول اهلل، نه من و نه ثابت! هیچ چیزی نمی تواند 
ما را کنار هم نگاه دارد. به خدا قسم که هیچ عیبی در دین و اخالق او نمی گیرم، لیکن کراهت 
دارم از اینکه بعدازاینکه مسلمان شده ام، مجدداً کافر شوم. از روی بغض از او تمکین نمی کنم. من 
همسرم را در میان افرادی دیدم که او در میان آنها از همه سیاه تر، کوتاه تر و زشت تر بود«. در این 
هنگام آیه مورد اشاره نازل شد. مهریه ی وی یک باغ بود. ثابت گفت: »ای رسول اهلل، آیا باغ را که 
به عنوان مهر به او داده ام، به من بازمی گرداند؟« رسول اهلل )ص( رو به جمیله کرد و فرمود: »آیا 
باغ را به او برمی گردانی؟« او گفت: »بلی، حتی بیشتر از باغ را هم حاضرم به او بدهم«. در جواب 
گفته شد: »خیر، فقط برگرداندن همین باغ الزم است«؛ بنابراین طالق خلع واقع شد و از یکدیگر 

جدا شدند )شهید ثانی، 1381: ج 9، ص410(.
ظاهراً این اولین طالق خلعی بوده که در اسالم واقع شده است )زمخشری، 1417: ج 1، ص 274(. 
البته در برخی اقوال، در خصوص این روایت تفاوت هایی دیده می شود )محقق داماد، 1395: 160 به 

نقل از االحسائی، بی تا: ج 3، ص 29( اما کلیت آن روایات با کلیت روایت فوق مطابقت دارد.

در آیه 229 سوره ی بقره، آنچه باعث جواز طالق خلع شده است، این است که در صورت 
واقع نشدن این طالق بیم اقامه نشدن حدود الهی برود. در این آیه و آیات دیگری از قرآن مجید 

1- مسئلة 13: »یشترط فی الخلع علی األحوط أن تکون کراهة الزوجة شدیدة بحیث یخاف من قولها أو فعلها أو غیرهما 
الخروج عن الطاعة و الدخول فی المعصیة«.
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از قوانین الهی به »حدود الهی« تعبیر شده است و بدین ترتیب، مخالفت با این قوانین، تجاوز 
از حدود الهی محسوب می شود )مکارم شیرازی، 1353: ج 2، ص 171(؛ یعنی ممکن است زوجه 
به خاطر کراهتی که دارد، از وظایف محوله از سوی خداوند که باید در قبال همسرش ایفا کند، 
کوتاهی ورزد یا اموری را انجام دهد که زوج از آن ناراضی است و از این طریق حدود الهی را در 
حق زوج رعایت نکند؛ بنابراین یکی از مصادیق حدود الهی آن است که زوجه حقوق واجبه ی 
زوج را ادا کند )سبحانی، 1414: 383(. شایان ذکر است، در آیه فوق الذکر در عبارت »ان الیقیما« ـ 
که فعلی مثنی است ـ خداوند متعال اقامه نکردن حدود الهی را تنها به زوجه نسبت نداده، بلکه 
به زوج نیز نسبت داده است، زیرا در غالب مواقعی که زوجه به زوج کراهت دارد و حقوق وی را 
رعایت نمی کند، شرایطی فراهم می شود که زوج نیز متقاباًل حقوق وی را پایمال کرده و بدین 
گونه بنیان خانواده تضعیف و حدود الهی زیرپانهاده می شود. برای جلوگیری از این  اتفاق، طالق 
خلع تجویزشده است. حال، اگر کراهت زوجه به قدری شدید نباشد که حدود الهی پایمال شود، 

نمی تواند با تمسک به نهاد خلع از زوج جدا شود.

4-2- سنت
برای اثبات اشتراط شدت کراهت در طالق خلع، روایات متعددی وجود دارد که برای مثال 

به دو مورد از آنها اشاره می شود:
 - در صحیحه حلبی از امام صادق )ع( چنین نقل شده است: »زنی که طالق خلع داده شده، رها 
کردن او حالل نیست مگر اینکه به همسرش بگوید به خدا قسم هیچ یک از قسم هایی که برای 
تو خورده شده را رعایت نمی کنم، امر تو را اطاعت نمی کنم، از جنابت برای تو غسل نمی کنم، 
کسی را که کراهت داری به فراشت راه می دهم، بدون اجازه تو به کسی که کراهت داری اجازه 
ورود به خانه می دهم، درحالی که مردم در غیر این مورد اجازه می دهند، اگر زن این موارد را به 
همسرش بگوید، آنچه مرد از زن گرفته برایش حالل است ...«1 )الکلینی، 1388: ج 6، ص 139؛ 
الطوسی، 1401ق: ج 8، ص 95، الطوسی، 1390ق: ج 3، ص 315؛ الحر العاملی، 1409: ج 22، ص 284(.

- محمدبن مسلم از امام صادق )ع( چنین نقل کرده است: »زنی که طالق خلع داده به همسرش 
می گوید: مرا رها کن و من آنچه را که از تو گرفته ام به تو بازمی گردانم، امام گفت: برای مرد 

1- صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اهلل )علیه الّسالم( قال: »اّل یحّل خلعها حتی تقول لزوجها: و اهلل اّل أبّر لک قسمًا و اّل أطیع لک أمراً و اّل 
أغتسل لک من جنابة و ألوطئّن فراشک و آلذننَّ علیک بغیر إذنک و قد کان الناس یرّخصون فیما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلک لزوجها 
حّل له ما أخذ منها و کانت عنده علی تطلیقتین باقیتین و کان الخلع تطلیقة و قال: یکون الکالم من عندها و قال: لو کان األمر إلینا لم نجز 

طالقًا إاّّل للعّدة«.
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جایز نیست که چیزی از زن بگیرد مگر اینکه زن بگوید: به خدا قسم به هیچ سوگندی در 
حق تو وفا نمی کنم و امر تو را اطاعت نمی کنم و بدون اجازه از خانه ی تو خارج می شوم و در 
بستر تو با دیگری می خوابم، بنابراین اگر چنین مطالبی را بگوید، بدون اینکه کسی آن را به او 
آموخته باشد، آنچه مرد از زن بگیرد، برایش حالل است و زن طالق داده می شود بدون اینکه 
در پی خلع، طالقی واقع شود و در این صورت طالق بائن است و شوهر به منزله ی یکی از 
خواستگاران خواهد بود«1 )الکلینی، 1388ق: ج 6، ص140؛ الطوسی، 1401ق: ج 8، ص 95؛ الطوسی، 

1390ق: ج 3، ص 315؛ الحر العاملی، 1409: ج 22، ص 284(.

الفاظ به کاررفته در روایت های فوق، حاوی نوعی تهدید و ایفا نکردن حقوق واجبه ی زوج از 
سوی زوجه است و نشانگر شدید بودن کراهت و تنفر زوجه نسبت به همسرش است، زیرا در 
حالت معمول زوجه این جمالت را به زبان نمی آورد، مگر اینکه شدیداً نسبت به همسرش حس 
ناخوشایندی داشته باشد. البته منظور روایات فوق این نیست که برای وقوع طالق خلع، زوجه 
حتماً باید الفاظ و جمالت خاصی را به زبان جاری کند تا آنگاه وقوع طالق خلع جایز شود. ازآنجاکه 
انسان ها مقاصد خود را با زبان برای دیگران بیان می کنند و از طریق زبان آنچه را در دل دارند، به 
دیگران می گویند و این چگونگی انتقال غالب است، شیوه ی لفظی ابراز کراهت در روایات فوق آمده 
است؛ بنابراین چنانچه زوجه کراهت خود را به شیوه ی دیگری نیز ابراز کند، کافی است )النجفی، 
1430: ج 33، ص 41 و 43؛ ابن ادریس الحلی، 1410: ج 2، ص 724(؛ اعم از اینکه از قول زوجه کراهت 

داشتن او فهمیده شود یا از فعل او یا حتی سکوتی که همراه با قرینه باشد.
از روایات فوق الذکر استفاده می شود که برای وقوع طالق خلع الزم است، کراهت زوجه به 
میزانی باشد که درصورت   جدا نشدن بیم آن برود که زوجه مرتکب معصیت شود. البته منظور از 
معصیت در مانحن فیه تنها این نیست که نشوز را در پیش می گیرد، بلکه ارتکاب سایر معاصی را هم 
شامل می شود؛ چنان که در روایات فوق به برخی اشاره شده است )قانع و مصباح الشریعه، 1401: 93(.

5 - منشأ کراهت
منظور از منشأ کراهت، عواملی است که باعث شده زوجه به واسطه آن از زوج کراهت داشته 

باشد؛ برای مثال، ممکن است زوج تندخو باشد و زوجه به همین دلیل به او کراهت پیدا کند.

1- صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبد اهلل )علیه الّسالم( قال: »المختلعة التی تقول لزوجها: اخلعنی و أنا أعطیک ما أخذت منک، فقال: 
اّل یحّل له أن یأخذ منها شیئًا حتی تقول: و اهلل اّل أبّر لک قسمًا و اّل أطیع لک أمراً و آلذننَّ فی بیتک بغیر إذنک و أُلوطئنَّ فراشک غیرک، 

فإذا فعلت ذلک من غیر أن یعّلمها، حّل له ما أخذ منها و کانت تطلیقة بغیر طالق یتبعها و کانت بائنًا بذلک و کان خاطبًا من الخّطاب«.
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منشأ کراهت به دو دسته ذاتی و عارضی  تقسیم می شود. امام خمینی )ره( تفاوتی بین کراهت 
ذاتی و عارضی قائل نشده اند و معتقدند همین که زوجه نسبت به زوج شدیداً کراهت داشته باشد، 
مجوز طالق خلع است. فرقی ندارد که منشأ این کراهت ذاتی باشد؛ مانند قبح منظر و فقر زوج، 
یا اینکه منشأ کراهت عارضی باشد؛ مانند اینکه زوج همسران متعددی داشته باشد و همین عامل 

کراهت زوجه شود1 )الموسوی الخمینی، 1434: ج 2، ص 378(.
به همین منوال، می توان گفت حتی فرقی ندارد که منشأ کراهت قبل از ازدواج وجود داشته 
یا اینکه بعد از ازدواج حادث شده باشد )الفاضل اللنکرانی، 1421: 244 و 245( یا اینکه زوجه قبل از 
ازدواج از آن اطالع داشته یا بی خبر بوده است. به نظر می رسد، حتی اگر منشأ کراهت عرفاً هم 
عقالیی نباشد، اما واقعاً برای زوجه باعث به وجود آمدن کراهت شدید شده باشد، باز هم وقوع 

طالق خلع صحیح است. درهرحال معیار، کراهت داشتن زوجه است.
گاهی ممکن است، منشأ کراهت زوجه نسبت به همسرش افعال حرامی باشد که زوج در قبال 
همسرش انجام می دهد؛ مانند اینکه زوج، همسرش را مورد ضرب وجرح قرار می دهد یا به او ناسزا 
می گوید. در نتیجه، زوجه از همسرش متنفر می شود و برای اینکه خود را از آن وضع فالکت بار رها 
کند، حاضر می شود مالی را به عنوان فدیه به همسرش بدهد تا حاضر به مطلقه نمودن او شود. بنا به 
فتوای امام خمینی )ره( در این حالت زوج نمی تواند در قبال طالق، از همسرش فدیه دریافت کند؛ 
هرچند که زوجه نسبت به او کراهت شدید دارد2 )الموسوی الخمینی، 1434: ج 2، صص  378 و 379(.
البته حرمت اخذ فدیه به این معنا نیست که جدایی نیز بین زوجین حاصل نشود، بلکه در 
این حالت هم ممکن است بین زوجین مفارقت حادث شود، اما نوع طالق، طالق به عوض است که 
ذیل طالق رجعی قرار می گیرد3 )الفاضل اللنکرانی، 1421: 245( در صحت این نوع طالق بین فقها 
اختالف است؛ برخی هم طالق و هم فدیه را باطل دانسته اند )موسوی عاملی، 1411: ج 2، ص 139؛ 
الفاضل اآلبی، 14147: ج 2، ص 237(، برخی دیگر طالق را صحیح، اما اخذ فدیه را جایز نمی دانند 

)عالمه حلی، 1413: ج 3، ص157؛ فاضل هندی، 1416: ج 188، ص 8(  و تعداد کمی از فقها نیز به 

صحت طالق و فدیه قائل شده اند )شهید ثانی، 1412: ج 9، ص420؛ میرزای قمی، 1427: ج 1، ص 578(.

1-  مسئله 14: »الظاهر أنّه اّل فرق بین أن تکون الکراهة المشترطة فی الخلع ذاتیة ناشئة من خصوصیات الزوج کقبح منظره 
و سوء خلقه و فقره و غیر ذلک و بین أن تکون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الّضرة و عدم إیفاء الزوج بعض الحقوق 

الواجبة أو المستحبّة«.
2- مسئله 14: »... نعم إن کانت الکراهة و طلب المفارقة من جهة إیذاء الزوج لها بالسّب و الشتم و الضرب و نحوها فترید تخلیص نفسها 

منها فبذلت شیئًا لیطّلقها فطّلقها، فلم یتحقق الخلع و حرم علیه ما أخذه منها و لکن الطالق صّح رجعیًّا بالشرط المتقّدم«.
3- »لو اکرهها علی الفدیة فعل حراما و لو طلق به صّح الطالق و لم تسلم له الفدیة و کان له الرجعة« )شهید ثانی، 1423: ج 9، ص 419(.
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6- اثر نبود کراهت
هرگاه یکی از شرایط خلع وجود نداشته باشد، خلع واقع نمی شود.1 ازآنجایی که وقوع طالق خلع 
منوط به وجود رکن کراهت است، اگر این رکن وجود نداشته باشد، وقوع طالق با مشکل مواجه 
می شود. گاهی برخالف اینکه زن و شوهر باهم توافق اخالقی دارند، اما شرایط زندگی به گونه ای 
می شود که تصمیم به جدایی از یکدیگر می گیرند؛ برای مثال در برخی موارد ممکن است مرد به 
دلیل موضوعات شغلی، بیماری و... در شهر یا کشوری غیر از شهر یا کشور محل زن زندگی کند 
و زن به دالیلی مانند وابستگی شدید به خانواده یا منع خانواده یا بیماری و... در عین سازگاری 
اخالقی، در مقابل بذل مهر طالق خود را از شوهر درخواست کند. در این حاالت، فقها خلع را 
به دلیل فقدان عنصر کراهت صحیح نمی دانند2 )مافی و همکاران، 1397: 449(. بنا بر فتوای امام 
خمینی)ه( اگر با وجود اینکه زوجه نسبت به زوج کراهت نداشته باشد، در مقابل بذل مال طالق 
بگیرد، این خلع صحیح نیست و شوهر مالک فدیه نمی شود3 )الموسوی الخمینی، 1434: ج 2، ص 379(.
این نظر امام )ره( مسبوق به سابقه است و سایر فقها نیز نظرات مشابهی داشته اند. برای مثال 
بیان شده: »اگر باوجوداینکه روابط زوجین با یکدیگر مناسب باشد و اخالق آنها سازگار است، بر 
طالق خلع توافق کنند و زوجه به همسرش در قبال این عمل فدیه ای بدهد، اخذ فدیه بر زوج 
حالل نیست«4 )الصیمری، 1408: ج 3، ص 5(؛ البته اینکه خلع صحیح نیست، باعث جدا نشدن بین 
زوجین نمی شود، بلکه باعث می شود که طالق را از نوع طالق خلع ندانیم. طالقی که واقع می شود، 

در صورت وجود برخی شرایط رجعی است5 )الموسوی الخمینی، 1380: ج 1، ص800(.

نتیجهگیری

عنصر کراهت در طالق خلع جایگاه مهمی دارد. کراهت زوجه نسبت به زوج یکی از ارکان 
طالق خلع را تشکیل می دهد و بدون وجود آن، وقوع طالق خلع امکان پذیر نمی باشد. مطابق نظر 
امام خمینی )ره( کراهت زوجه به همسرش باید شدید باشد و صرِف بی میلی، موجب جواز طالق 
خلع نمی شود. مستنبط از روایات منقول از ائمه هدی )ع( و آیه شریفه 229 سوره مبارکه بقره، 

1- »... ففی کل مورد اّلیوجد جمیع شرایط الخلع، اّل یتحقق الخلع و کذا ملکیة العوض« )الفاضل اللنکرانی: 233(.
2-به عنوان مثال صاحب حدائق بیان داشته: »اما عدم صحة الخلع فی هذه الحال فظاهر اّلن من شروطها وقوع الکراهة و الفرض انه اّل کراهة 

کما هو المراد من التئام ااّلخالق و اذا لم یصح الخلع لم یمکلک الفدیة« )بحرانی، 1359: ج 25، ص 603(.
3- مسئله 15: »لو طّلقها بعوٍض مع عدم الکراهة و کون األخالق ملتئمة لم یصّح الخلع و لم یملک العوض...«

4- قال الشیخ )شیخ الطائفة(: »اذا کانت ااّلحوال بین الزوجین عامرة و ااّلخالق ملتئمة و اتفقا علی الخلع و بذلت له شیئًا علی طالقها لم 
یحل ذلک«.

5- »... و لکن صّح الطالق بالشرط المقّدم، فإن کان مورده الرجعی کان رجعیًّا و إاّّل بائنًا«.
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این کراهت باید به میزانی باشد که اگر زوجین از یکدیگر جدا نشوند، خوف آن برود که زوجین 
حدود الهی را رعایت نکنند که یکی از مصادیق آن در پیش گرفتن نشوز است؛ بنابراین اگر به رغم 
کراهت زوجه از همسرش، همچنان حقوق وی را ادا می کند و خوف ضایع شدن حدود الهی نرود، 
وقوع طالق خلع امکان پذیر نیست. همچنین بنا بر فتوای حضرت امام )ره( کراهت زوجه ممکن 
است منشأ ذاتی یا عارضی داشته باشد؛ چنان که اولین طالق خلعی که در اسالم واقع شده است، 
به سبب ویژگی های جسمانی زوج بوده است. چنانچه شرایط مذکور )داشتن کراهت( رعایت نشود 
و زوجین بر طالق خلع توافق کنند و صیغه ی طالق جاری شود، اخذ فدیه جایز نیست و طالقی 
که رخ داده، رجعی است. پیشنهاد نگارنده آن است که قضات دادگاه های خانواده هنگام تقاضای 
طالق خلع از سوی بانوان به موضوع کراهت و شدت آن توجه کنند؛ زیرا در برخی مواقع، زوجه 
نسبت به زوج کراهتی ندارد، بلکه عوامل دیگری موجبات طالق را فراهم کرده است. گاهی نیز 
زوجه تمایل زیادی به همسرش ندارد، اما این تمایل نداشتن به کراهت شدید نرسیده است و 
از روی احساسات تقاضای طالق خلع دارد. در این گونه موارد، صدور حکم طالق خلع با مبانی 

فقهی سازگار نیست.
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