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  چكيده

تـرين   شايعامروزه هاي قانوني انحالل نكاح و  طالق خلع يكي از راه
ـ . طالق در جامعه ما است گونه حقـوقي آن از موضـوعات   ت تعيين ماهي
در اين رابطـه وجـود    گوناگونيهاي  ز و اختالفي بوده و ديدگاهانگي بحث
كه در ماهيت خلع ابراز شده تحـت سـه عنـوان كلـي      هايي ديدگاه. دارد

البته معتقدين به هريـك از  . شوند بندي مي ايقاع، عقد يا عملي تركيبي طبقه
مسئله بـه حـدي    پيچيدگي. عقيده نيستند نيز با يكديگر هم يادشدهعناوين 

. كنـد  ت كه گاه يك شخص در آثار خود، نظرات متفاوتي را ابراز مـي اس
به جهت تبيين ماهيت حقوقي  يادشدهاين تحقيق در صدد بيان و نقد آراء 

  .استخلع و اثبات فرضيه ايقاع بودن آن طالق 
  

 .خانوادهحقوق  ،نكاحانحالل ، خلع ،طالق :هاي كليدي  واژه
 

  مقدمه .1
واحد اجتماعي است كـه قـوام آن، پايـداري    ترين  اسيولي اسخانواده كوچكترين 

گيـرد و مشـمول قواعـد و     اين نهاد با پيمان زناشويي شـكل مـي  . جامعه را در پي دارد
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موضـوع عقـد   . اي است كه با ساير اعمال حقوقي، قدري متفـاوت اسـت    مقررات ويژه
زنـدگي  نكاح، ايجاد رابطه زناشويي ميـان يـك زن و مـرد اسـت و الزمـه تـداوم يـك        

هاي مقررات حاكم بـر خـانواده را بـا سـاير مقـررات       مشترك، انعطاف پذيري و تفاوت
  .كند توجيه مي

حقوق خانواده به شدت مبتني بر رعايت مصالح اجتماعي است و برخالف سـاير   
از همين رو . داند عقود و معامالت، جامعه خود را در استواري پيوند زناشويي سهيم مي

ه فروپاشي خانواده حساس بوده و اجازه انحالل آن را جـز در مـوارد   قانونگذار نسبت ب
انحـالل نكـاح،    هـاي  راهقانون مدني در مقام بيان  1120ماده . پذيرد معدود و معين نمي

عقد نكاح به فسخ يا به طالق يـا بـه بـذل مـدت در عقـد انقطـاع منحـل        «: مقرر داشته
   .»شود مي

ل انحالل عقـود در قواعـد عمـومي معـامالت،     متداو هاي راهانحالل عقد نكاح از  
درج خيار شرط در ضمن عقد نكاح، موجب تزلزل در آن گشته، بـه كيـان   . ميسر نيست

قـانون مـدني چنـين شـرطي باطـل       1069رساند و به صراحت مـاده   خانواده آسيب مي
قـه،  شود ولي به اقتباس از ف گرچه در قانون، غيرقابل اقاله بودن نكاح ديده نمي و 1است

تواننـد پيونـد زناشـويي را از هـم      اين مورد از مسلمات است كه زوجين با تراضي نمي
  .بگسلند

هـاي انحصـاري    به ظاهر شيوه يادشدهسه طريق فسخ، طالق و بذل مدت در ماده 
با اين حال در قانون مـدني، لعـان نيـز بـه      ،شوند انحالل قانوني عقد نكاح محسوب مي

كفـر،  . كه در عمل متروك اسـت  2آمده  883و882ر مواد عنوان موجب انحالل نكاح  د
فوت و انقضاي مدت در نكاح موقت نيز از اسباب قهري انحالل عقد نكـاح بـه شـمار    

انحالل نكاح را در اختيـار خـود گرفتـه و از هـم      هاي راهبه هرحال قانونگذار، . آيند مي
  .پذيرد پاشيدن پيوند زناشويي را به سادگي نمي

ق، با آمار رو به رشدي كه امروزه در جامعـه مـا يافتـه از معمـولترين     متأسفانه طال
 ؛در ماهيت حقوقي اين عمل ترديدي نيسـت . شود هاي انحالل نكاح محسوب مي روش

با اين حال، اظهـار نظـر   . چرا كه تنها با اراده مرد واقع شده و ايقاع بودن آن مسلم است
  . نيستطالق ساده  هاي گونهدر خصوص ماهيت برخي از 
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تر زوجين مجاز بودند بدون مراجعه به دادگـاه و بـا توافـق از يكـديگر جـدا       پيش
در ماهيـت عقـدي يـا ايقـاعي آن ترديـدهايي      . شد خوانده مي »طالق توافقي«كه شوند 

اليحه قانوني دادگاه مدني خاص، موضوع منتفي و بـا   3وجود داشت كه با حذف ماده 
  توانـد  چنين وضعي مـي  3.خلع، افزايش يافته است لزوم مراجعه به محكمه، شمار طالق

زيرا زنان حاضرند  ؛بر گريزاني زنان از زندگي مشترك و سستي كيان خانواده تعبير شود
اما واقعيت  .حقوق حقه خود مانند مهريه را بذل نموده و از زندگي خانوادگي فرار كنند

را پذيرش تقاضـاي طـالق از   زي ؛آن است كه طالق از سوي مرد براي او  بار مالي دارد
المثل و گاهي  طرف مرد، موكول به پرداخت كليه حقوق زن، اعم از مهريه، نفقه، اجرت

شود و عرصـه را چنـان بـر زن     قدم نمي لذا مرد براي طالق، پيش .نيمي از دارايي است
  .تا طالق بگيرد شود كند كه او راضي به چشم پوشي از تمام حقوق خود مي تنگ مي

كنـد و در ظـاهر ايـن توافـق داراي      زن مالي به مرد بذل مـي  ،طالق خلع چون در
عوضين، يعني فديه در برابر طالق است لذا در خصوص ماهيت حقوقي آن بـه عنـوان   

 هاي گوناگوني ديدگاهيك عمل حقوقي يك طرفه يا دو طرفه يا تركيبي بودن ماهيت آن 
در  محققـين ي است كه برخي از دشواري در تعيين ماهيت خلع به حد. ابراز شده است

هـايي   بديهي است كه پذيرش هركدام از ديدگاه .مختلفند هاي ديدگاهآثار خود معتقد به 
كه در مورد ماهيت حقوقي طالق خلع ابراز شده، آثار و نتايجي متفـاوت از ديگـري در   

  :برخي از آثار و نتايج مزبور در موارد زير نمايان است. پي دارد
:  كنـد  الق خلع، نقش اراده زوجين را در تحقق آن معلوم مـي ماهيت حقوقي ط -1

شود، ولي در صورت عقد بودن نيازمنـد   اگر خلع ايقاع باشد، تنها با اراده زوج واقع مي
در صورت اخير وجود اراده سالم هر دو طـرف شـرط صـحت    . تراضي دو طرف است

اراده زوجـه در   عمل خواهد بود، در حالي كه اگر خلـع ايقـاع باشـد فقـدان يـا عيـب      
 . وضعيت حقوقي آن مؤثر نيست

كساني كه : تعيين ماهيت حقوقي طالق خلع در چگونگي انشاي آن مؤثر است -2
معتقدند خلع از اقسام طالق است به ضـرورت اسـتعمال لفـظ طـالق تمايـل داشـته و       
گروهي كه براي آن ماهيت عقدي قائلند به كارگيري لفظ خلع را در انشاي آن ضروري 

 .انندد مي
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شود بنابر ماهيت حقوقي طالق خلع معلوم  آنچه سبب تمليك فديه به زوج مي -3
اگر طالق خلع عملي يك سويه باشد به مانند اخـذ بـه شـفعه ايقـاعي مملـك      : شود مي

در . گيرد شود، ولي با عقد بودن آن، انتقال مالكيت فديه با تراضي صورت مي شمرده مي
د روشن شود تا بتوان احكام مترتب بر آن را بـار  صورت اخير، ماهيت تراضي مزبور باي

 .كرد
. ارتباط ميان طالق و فديه جز با تعيين ماهيت حقوقي طالق خلع ممكن نيست -4

 :هاي زير، جز با تبيين ماهيت حقوقي طالق مزبور ميسر نيست بنابر اين پاسخ به پرسش
د فديـه در  باشد يا داعي در انشاي آن اسـت؟ بـود و نبـو    آيا فديه عوض طالق مي

گذارد؟ اگر فديه پـيش از تسـليم بـه     هنگام طالق چه تأثيري بر وضعيت حقوقي آن مي
توان بدل آن را از زوجه مطالبـه كـرد يـا     شود يا مي زوج تلف شود آيا طالق منفسخ مي

شود؟ خلع مبتني بر بذل فاسد چه وضعي دارد؟ اگر فديه شرايط مـورد   طالق رجعي مي
آيا طالق باطل است؟ مال غير درآمدن فديه چه تأثيري بر طـالق   معامله را نداشته باشد

دارد؟ اگر طالق خلع داراي ماهيت عقدي باشد عوضين آن كدامند؟ بر فـرض معـوض   
تواند عوض فديـه قـرار گيـرد يـا عـوض فديـه، عـدم امكـان          بودن خلع، آيا طالق مي

  شود؟  بازگشت از طالق است كه موجب بائن شدن آن مي
: تواند در كيفيـت انشـاي آن بـه كـار آيـد      ت حقوقي طالق خلع ميتعيين ماهي -5

دانند، با ايقاع شمردن طالق خلع، معلق بـودن آن   كساني كه تعليق را ويژه قراردادها مي
پذيرند، ولي توجيه تعليق مزبور در صورت عقد بودن طالق خلع،  را بر انتقال فديه نمي
 . ايراد مزبور را ندارد

بيين ماهيت حقوقي خلع، پس از آشـنايي اجمـالي بـا تعريـف،      اين تحقيق در پي ت
هاي موجود در آثار  به نقل و نقد ديدگاه ،تاريخي و كيفيت انشاي آن پيشينهمشروعيت، 

بـديهي  . پردازد تا در نهايت، ماهيت اين عمل حقوقي روشن شود فقها و حقوقدانان مي
مـؤثر    گيـري  و درنتيجـه  دهشاست ذكر مقدمات، موجب تسهيل در مطالعه ماهيت خلع 

  .خواهد بود
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  تعريف خلع .2
  تعريف لفظي. 1-2

خُلع بر وزن صلح اسمي تازي از مصدر خَلع بر وزن قلب به معنـي نـزع و كنـدن    
انـد   زوجين در قرآن به لباس يكديگر تشـبيه شـده   )179: 4، ج1408 ابن منظور،. (است

چـون  . »لَهـنَّ  نتم لبـاس أَ كم ولَ لباس نّه« : خوانيم سوره بقره مي 187چنان كه در آيه 
خلع، موجب مفارقت زن وشوهر است،  به معني از تن درآوردن و كندن لباس زوجيت 

  .به كار رفته است
  
  تعريف اصطالحي .2-2

خلع در اصطالح عبارت است از ازاله قيد نكاح به دليل كراهـت زن از شـوهرش   
اهـت دو سـويه باشـد از بـاب خلـع خـارج و       اگر كر. دهد اي كه به او مي در برابر فديه

مبارات خواهد بود و اگر به دليل آزار و اذيت باشد مانند اين كه مـردي زنـش را كتـك    
مهريه اوست به او منتقل و طالق بگيرد خلـع   بزند تا اين كه زن مال خود را كه معموالً

ه اسـت و  زيرا طالق به علت ايراد ضرب و جرح زوج ؛بلكه طالقي رجعي است ،نبوده
  )46:1362شفائي،.(باشد اخذ مال در اين فرض از مصاديق اخذ به عنف مي

  
  تعريف قانوني .3-2

طـالق  «طبق ماده مزبور . قانون مدني تعريف شده است 1146طالق خلع در ماده 
خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خـود دارد در مقابـل مـالي كـه بـه      

اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن ويا بيشتر ويا دهد طالق بگيرد  شوهر مي
  .»كمتر از مهر باشد

  
  مشروعيت خلع .3

و از جملـه   )51: 7تا، ج بي قدامه، ابن(در كل فرق اسالمي پذيرفته شده  طالق خلع
به اقتباس از فقه و بـدون پـرداختن   كه ) 359:1414يعقوبي،(احكام امضايي اسالم است 
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و چنان كه گفته شد در قانون مدني به عنوان  شدهحقوق ما  گستره، وارد به جزئيات آن
بـه اسـتناد آيـات     خلـع مشروعيت  .شود قانوني انحالل نكاح شمرده مي هاي راهيكي از 

  :آيات مورد استناد عبارتند از. شود قرآني تأييد مي
هن شَـيئا إال  و اليحل لَكم أَن تأخذوا مما آتيتمو«: سوره مباركه بقره 229آيه  )الف

. »أَن يخافا أاليقيما حدود اهللا فان خفتم أَاليقيما حدود اهللا فالجناح عليهما فيما افتدت به
ايـد چيـزي را مگـر آن كـه      و روا نيست شما را كه بازستانيد از آنچه بـدانان داده «يعني 

ا بترسند كه بپاي ندارند حدود خدا را و اگر ترسـيديد كـه بپـاي ندارنـد حـدود خـدا ر      
  . »نيست باكي برآنان در آنچه زن به فديه دهد

. »فإن طبن لكم عن شَيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئـاً «: سوره مباركه نساء 4آيه  )ب
پـس   ،بـراي شـما  ) كـابين (و اگر بـه دلخـواه خـويش گذشـتند از چيـزي از آن      «يعني 

  .»بخوريدش گوارا نوش باد
ضلوهن لتـذهبوا بـبعض مـاآتيتموهن إال أن    وال تع«: سوره مباركه نساء 19آيه  )ج

و به آنها سخت نگيريد كه چيزي از كابين آنان را به دسـت  «يعني . »يأتين بفاحشة مبينة
  .»آوريد مگر اين كه كار زشتي از آنها سر بزند

دركتب روايي، . عالوه بر اين آيات، روايات متعدد هم بر صحت خلع داللت دارند
 حرعـاملي، ( .شـوند  ت عنوان كتاب خلع و مبارات ديده مـي روايات مربوط به خلع، تح

  )487: 15، ج1391
  

  خلع پيشينه .4
برخي او را دختـر ابـي و   (در تاريخ اسالم نقل شده كه جميله دختر عبداهللا بن ابي 

ثابت بـن   ،از شوهرش) اند االنصاريه دانسته بعضي ديگر، زن مزبور را حفصه دختر سهل
ي زرو. داشـت  و بـرعكس، شـوهرش او را دوسـت مـي     آمد بدش مي ،قيس بن شماس

آمد و عرض كرد سر من با سر شوهرم در يك بالين جمع  )ص( جميله نزد رسول خدا
آيد و حال آن كه در دين و اخالق او هـم عيبـي    چه كنم كه از او خوشم نمي .شود نمي
ز نبـوده و كفـر   بينم و از طرفي مايل نيستم كه به كاري اقدام نمايم كه در اسالم جاي نمي
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آمدند و من آنها را  زيرا روزي او را با جمعي ديدم كه به طرف منزل مي ؛محسوب گردد
در ايـن  . تـر بـود   تر و زشت ديدم كه ثابت در ميان آن جمع از همه سياه .كردم نظاره مي

از سـوره نسـاء را    19البته برخي قسمتي از آيـه   .شداز سوره بقره نازل  229هنگام آيه 
  )156:1360محقق،. (دانند ر موضوع خلع ميدليل ب

ثابت را احضار و جريان را بـا وي در   )ص(پس از نزول آيه مربوط به خلع، پيامبر
رو به جميلـه  فرمـود در    )ص( پيامبر. ده بودكراش  باغي را مهر زوجهو ا. ميان گذاشت

اد بـاغي  او پاسخ د. قبال اين كراهت چه گذشتي را حاضر است براي شوهر خود بنمايد
 پيـامبر . را كه مهر من است حاضرم به او ببخشم و نيز حاضرم زيادتر هـم بـه او بـدهم   

برگردان، سـپس رو بـه ثابـت نمـود و      ويفرمود زياده الزم نيست فقط باغ را به  )ص(
اين اولين خلعـي  . ات پس بگير و او را رها كن و ثابت چنين كرد فرمود باغ را از زوجه
   )156:1360محقق،؛ 254: 2تا، ج طباطبايي، بي( .دادبود كه در اسالم رخ 
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برخـي  : در خصوص چگونگي انشاي خلع، دو ديدگاه در ميـان فقهـا وجـود دارد   
 .معتقدند عالوه بـر اجـراي صـيغه خلـع بايـد مـرد صـيغه طـالق را نيـز جـاري كنـد           

ها ذكر هردو  اناي از حقوقد عده) 87: 6، ج1398 شهيدثاني، ؛ 422: 4، ج1414طوسي،(
 لنگــرودي، جعفــري. (داننــد دليــل مــي ضــعيف و بــي گفتــاريصـيغه خلــع و طــالق را  

اجراي صيغه خلع براي مفارقت زوجين كافي است و  تنهادر نظر غالب نيز  )253:1376
 شـمرده  صيغه طالق اجرا شود از باب تأكيـد يـا رعايـت احتيـاط     ،اگر هم پس از خلع

 ؛313: 2، ج1366خمينـي،  ؛48: 5، ج1375 امـامي،  ؛1005: 2، ج1376حائري،. (شود مي
  )196:1415 فقيه،

اي اسـت  و خلـع عقـدي اسـت ميـان       اجراي خلع دو مرحلـه  ،در ديدگاه نخست
دهد و شوهر تعهد بـه دادن طـالق نمـوده و     زوجين كه در آن زن مالي به شوهرش مي

واقع شـود ايقـاع   بديهي است طالقي كه به اين ترتيب . دهد سپس زن خود را طالق مي
يعني ابتدا زن مـالي  . باشد اي خلع مي آنچه مورد اختالف است اجراي يك مرحله. است
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را به شوهرش به منظور جدايي از او پيشنهاد كند و مرد بگويد تو را در ازاي اين مـال،  
در ايـن نوشـتار   . آن را بپـذيرد  خلع كردم يا اين كه مرد ابتدا چنين گويـد و زن متعاقبـاً  

  .شود ت چنين فرضي مطالعه ميماهي
فقهـاي اماميـه   : استفاده از واژه خلع در اجراي صيغه آن نيز از موارد اختالفي است

بيشتر طرفدار استفاده از لفظ خلع يا طالق در اجراي خلع هستند هرچند برخي فقها بـه  
لفـاظ  دليل عدم ورود نص صريح در لزوم استفاده از واژه خلع يا طالق، استفاده از اين ا

عـدم   )358:1414يعقـوبي،  و195:1415فقيـه، . (داننـد  را مبتني بـر رعايـت احتيـاط مـي    
. ضرورت استفاده از صيغه خلع يا طـالق در بـين علمـاي حقـوق نيـز طرفـداراني دارد      

  )252:1376لنگرودي، جعفري ؛295: 1، ج1372و امامي، صفائي(
 انشـاء همـراه بـا نيـت    ايقاعات همانند طالق و ابـراء بـه كنايـه     اهل سنت،در فقه 

ولي در باب عقود اگر گواه گرفتن در عقد شرط باشد ماننـد نكـاح بـا كنايـه      ،شوند مي
 ،زيرا گواه از نيت شخص خبر ندارد و اگر گواه گـرفتن شـرط نباشـد    ؛شوند منعقد نمي

شوند مشروط برآن كه  به كنايه منعقد مي ،مشروط برآن كه تعليق بردار باشند مانند خلع
در عقودي كه تعليق بردار نيسـتند موضـوع   . يت آن معناي كنايي را كرده باشدشخص، ن

  )13:1375زلمي،؛ 181: 8تا، ج ابن قدامه، بي. (اختالفي است
به اين ترتيب فقهاي عامه اجراي صيغه خلع را با الفاظ ديگـر و حتـي كنايـات در    

از عبـارات  همچنـين  . پذيرنـد  صورت قصد طالق از سوي زوج يا با وجود قـرائن مـي  
آيد كه در ذيل عنوان  ، اعتقاد به ماهيت عقدي و معلق بودن خلع نيز به دست مييادشده

  . گيرد مستقلي، مورد بررسي قرار مي
اختالف  چنان كه ياد شد، رسد مبناي اختالف در چگونگي انشاي خلع، به نظر مي

به انشاي  شمارند يممعموالً كساني كه خلع را از اقسام طالق . در تعيين ماهيت آن است
  )  94:1362شفائي،.(آن به لفظ طالق متمايلند
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در موردي كه خلع به غير لفظ طالق واقع شود شيخ طوسي آن را از اقسام طـالق  



  ماهيت حقوقي طالق خلع

بـا   نيـز  عالمه اردبيلـي  )424: 4، ج1414شيخ طوسي،. (دكن خارج و فسخ محسوب مي
در فقه اهل سنت نيز گروهـي فسـخ    )609:تا بي ،اردبيلي. (شيخ طوسي هم عقيده است

عمـده داليـل ايـن     )56: 7تا، ج بي قدامه، ابن. (كنند بودن خلع را از روايات برداشت مي
  :عبارت است از گروه

توان به غير لفظ طالق جاري كرد و نظر به اين كه  نظر به اين كه خلع را مي )الف
 بـدانيم؛ ر اسـت آن را فسـخ   دليلي بر طالق بودن خلع در اين وضعيت وجود ندارد بهتـ 

  . شد استفاده از لفظ طالق در آن ضروري بود زيرا اگر خلع از اقسام طالق محسوب مي
طبق اين آيـه  : شود سوره مباركه بقره طالق نبودن خلع استفاده مي 229از آيه  )ب
و حالل نيسـت كـه    …طالقي كه در آن شوهر رجوع تواند كرد دو مرتبه است«شريفه 

د حدود دين خدا را راجع به احكام ند، مگر آن كه ترسنر آنان به جور بگيرچيزي از مه
د، در چنين صورت، زن هرچه از مهر خود به شـوهر ببخشـد برآنـان    نازدواج نگاه ندار

پـس اگـر زن را طـالق سـوم داد روا     «: و در ابتداي آيه بعد آمده اسـت   4».…روا باشد
حال نظر به اين كه در ابتداي آيـه   5.»…دنيست كه آن زن و شوهر، ديگر بار رجوع كنن

و در ابتداي آيه بعد طالق سوم غيـر قابـل رجـوع شـمرده       6دو مرتبه طالق آمده  229
بايست طالق چهارم غيرقابل رجوع شـناخته   شده است، اگر خلع از اقسام طالق بود مي

بـه   كه شارع از شناسايي خلع به عنوان طـالق و داشـتن نيـت طـالق     در حالي ،شد مي
  .هنگام خلع خودداري كرده است

در  :هر دو استدالل در داللت بر ماهيت خلـع، قابـل مناقشـه اسـت    رسد  ميبه نظر 
مورد دليل اول بايد گفت صرف امكان اجراي خلع به غير لفـظ طـالق، مـانع از طـالق     

اسـتعمال لفـظ    ،چرا كه اگر بپذيريم خلع از اقسام طالق اسـت  ؛شمرده شدن آن نيست
اين وضـعيت در سـاير   . كرداجراي صيغه، داللت بر طالق بودن آن نيز خواهد خلع در 
براي مثال در سلم و سلف كه بالترديد از اقسام بيع بـه  . شود نيز ديده مي حقوقي اعمال

در  .آيند تفاوتي ندارد كه صيغه عقد با لفـظ سـلف، سـلم يـا بيـع اجـرا شـود        شمار مي
عالوه اين كه جميع شرايط طالق كـه  . آيد ميهرصورت، نتيجه كه همان بيع است پديد 

ولي چون خلع، اخص از طالق است تمام  ،باشد اعم از خلع است در خلع نيز شرط مي
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لذا در خلع، كراهت زن از مرد شرط است، در حـالي   .شرايط آن در طالق شرط نيست
ق كه در هر طالقي چنين شرطي نيست، ولي در طهر غيرمواقعه بودن زن به هنگام طـال 

صـرف   )313: 2، ج1366خمينـي، ؛ 10: 33، ج1367 نجفـي، ( .اعم از خلع، شرط است
كه اجـراي صـيغه طـالق را پـس از خلـع بـراي مفارقـت ضـروري          گفتارهايينظر از 

امكان اجراي خلع فقط با صيغه طالق نيز داللـت   )87: 6، ج1398شهيدثاني،(شمرند  مي
از صيغه خلع يـا بـالعكس تأكيـدي     بر طالق بودن خلع دارد و اجراي صيغه طالق پس

  )48: 5، ج1375امامي،. (بيش نيست
دليل دوم نيز آيات استنادي، داللت صريح بـر فسـخ بـودن ماهيـت خلـع       مورددر 

از موقعيت مطالب مربـوط بـه    يعني: كرد توان استدالل ندارند و در جهت عكس نيز مي
دريافـت كـه خلـع نيـز از     خلع كه در ميان آيات مربوط به طالق وارد شده است چنين 

. ودفرمـ  احكام آن را جداگانـه وضـع مـي    شارع ،در غير اين صورت ،اقسام طالق است
زيـرا بـراي    ؛سوره بقره آمده رجعي اسـت  229همچنين دوبار طالقي كه در ابتداي آيه 

زوج حق رجوع شناخته شده است و اگر اشكال شود كه خلع چگونه طالقي است كـه  
توان پاسخ داد آيه داللت بر رجعي بودن طـالق مطلـق    دارد ميزوج در آن حق رجوع ن

هاي خاص خـود اسـت بـه     دارد و از آن رجعي بودن خلع كه از اقسام طالق با ويژگي
اين ايراد كه اگر خلع، طالق باشد تعداد طـالق غيرقابـل    در پاسخ به اما. آيد دست نمي

وجـود دارد كـه نظـر شـارع،     رسد نيز بايد گفت اين احتمـال   رجوع از سه به چهار مي
بـه   )89: 6، ج1398شهيدثاني،. (گانه باشد هاي سه احتساب خلع در شمار يكي از طالق

توانـد دوبـار زوجـه را     عبارت ديگر شايد بتوان از آيه چنين برداشت كرد كـه زوج مـي  
تواند به جاي طـالق مطلـق    نيز ميو طالق دهد و اگر طالق مطلق بود حق رجوع دارد 

. آيـد  در چنين صورتي داشتن حق رجوع از آيه به دست نمـي . خلع طالق دهد او را به
در پاسخ به اين كه بدون حق رجوع، چگونه دوباره رابطه زوجيت برقرار گشته تا نوبت 

توان گفت علقه زوجيت پس از طالق، لزوماً بـا رجـوع محقـق     به طالق سوم برسد مي
چنان كه قانونگـذار   ج مجدد برقرار شودو ممكن است رابطه زناشويي با ازدوا شود نمي

   .به اين موضوع توجه داشته است 1145ماده  4نيز در بند 
در فسخ نكاح، تشريفات خاص مانند پاك بودن زوجه يا حضور دو شـاهد شـرط   
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امكان رجوع در آن وجود ندارد و تكرار فسخ، موجب حرمت نكاح نمي شود،  7.نيست
شته، با رجوع زوجه به فديه، طالق رجعي گشته و ولي شرايط ويژه در خلع ضرورت دا
   )147:1376سلطاني نژاد، (. خلع از دفعات طالق شمرده مي شود

طـالق بـودن   ) ع(روايات وارده از سـوي معصـومين   بيشترفوق از  داليلعالوه بر 
نقل شده است كه زنـي بـا   ) ع(براي مثال در روايتي از امام صادق. آيد خلع به دست مي

 وعـده وي را همـان عـده طـالق مقـرر نمـوده       ) ع(سرش جدا شده و امـام خلع از هم
در  )491: 15، ج1391حرعـاملي، . (»خلعها طالقها من غير أن يسمي طالقـاً «: فرمايند مي

اند و قول بر فسـخ بـودن آن انـدك     فتاوي نيز فقها خلع را از اقسام طالق شمرده بيشتر
  .است
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گيـرد و اراده   دهد از او طالق مي مالي كه به زوج مي برابر چون در خلع، زوجه در
زوجين در وقوع خلع، نقش داشته و به مانند عقود در خلع نيز ايجاب وقبول كه بيـانگر  

و اهليت زوجه در هنگام خلع شرط است و مالي كـه زوجـه    8تراضي است وجود دارد
 شـوند  محسـوب مـي   دهد در برابر طالق از سـوي زوج، عوضـين يكـديگر    به زوج مي

و در خلع استفاده از صيغه خاص طـالق ضـرورت نـدارد و بـه      )107:1360خزائلي، (
دليل جريان قواعد حاكم بر معاوضات در آن و رواياتي كه داللت بر ماهيـت معاوضـي   

در مـاده  . اند كه خلع را از معاوضـات بداننـد   نمايد گروهي به اين نتيجه رسيده خلع مي
توانـد تأييـدي بـر     كـه مـي   9ز  فديه به عنوان عوض نام برده شـده قانون مدني ني 1147

  .معاوضه بودن خلع باشدديدگاه 
برخـي در  . انديشـند  قائلين به اين نظريه در ماهيت معاوضـي خلـع يكسـان نمـي     

حقيقت آن را به مانند ساير معاوضات پنداشته و گروه ديگر خلـع را معاوضـه مجـازي    
  .نتايج هر يك از اين دو ديدگاه با ديگري متفاوت استبديهي است آثار و . اند دهشمر
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  معاوضه حقيقي. 1-7
كساني كه معتقدند خلع معاوضه حقيقي است رابطه مستقيم و سببي ميان مالي كـه  

در نتيجه اگر فديـه  . نمايند خود بيان مي ديدگاهدهد و طالق را به عنوان دليل  زوجه مي
از  )147:1376سـلطاني نـژاد،   ( .طل خواهـد بـود  هم با خلع باطل باشد به تبع آن طالق

همين رو شيخ طوسي فديه را جزء ماهيت خلع دانسته و معتقد است اگر خلع مبتني بر 
بذل فاسدي باشد صحيح نخواهد بود و نيز اگر فديه مال معيني باشد كه مال غير درآيد، 

بـه  وم را بطـالن ملـز   ،زيرا در خلع عوض الزم است و بطـالن آن ؛ خلع مخدوش است
تـوان حكـم    برطبق اين نظريه، طالق غيرمعوض، منظور طرفين نبوده و نمي. دارد دنبال

زيرا مثـل يـا قيمـت مـال بـراي طـالق، مـورد نظـر زوج  نبـوده           ؛دكربه پرداخت بدل 
  )344-357: 4، ج1388طوسي،.(است

برخي از فقهاي معاصر بـا ايـن كـه صـراحتاً خلـع را طـالق و ازجملـه ايقاعـات         
ولي به شباهت آن به عقـود از جهـت نيـاز بـه دو انشـاء و داشـتن دو طـرف         ،انندد مي

ولي اگر خلع به لفظ  ،اند معترفند و با اين كه انشاي خلع را با لفظ خلع يا طالق پذيرفته
   )313-315: 2، ج1366. (خلع واقع شود قائل به رابطه معاوضي ميان خلع و طالقند

  
  معاوضه مجازي. 2-7

و اطالق معاوضه را برخلع بـه ماننـد بيـع      را معاوضه حقيقي ندانستهگروهي خلع 
اي از معاوضات حقيقي اگر هريك از ثمـن و مـثمن    در بيع به عنوان نمونه. رنداشم نمي

در حـالي كـه در خلـع     ،دشو شرايط الزم را نداشته باشند عقد از حال صحت خارج مي
لت مانند عدم ماليت يا غصبي بودن يـا  اگر آنچه به عنوان بذل به زوج داده شده به هرع
صرف نظر از ايـن كـه برخـي بـه     . شود مال غير درآمدن، صحيح نباشد طالق فاسد نمي

ولي مال غير بودن فديـه را بـه دليـل     ،دانند صراحت طالق خلع را در حكم معاوضه مي
همچنـين  ) 49-47: 1362شـفائي، . (انـد  موجب بطالن آن شمرده ،عدم تحقق شرط خلع

 ،شـود  طالق به عنوان عوض بـذل باطـل نمـي    ،زوجه به آنچه بذل كرده رجوع كنداگر 
اند خلع، معاوضه به معني اعـم اسـت و    لذا گفته .گردد بلكه از بائن به رجعي تبديل مي
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شـود بـه    اي بيش نيست و آنچه ميان زن ومرد گفتـه مـي   بذل براي انشاي طالق، انگيزه
 ؛17: 33،ج1367 نجفـي، . (چنـين نيسـت   ولـي بـه واقـع    ،ظاهر ايجاب و قبـول اسـت  

از قـبض   پـيش شود مال معين باشد و  به اين ترتيب اگر آنچه بذل مي )201:1415فقيه،
تواند به مثل آن در  بلكه زوج مي ،دكرمانند بيع حكم به انفساخ طالق هتلف شود نبايد 

امر  شايد علت اين. صورت مثلي بودن و به قيمت آن در صورت قيمي بودن رجوع كند
  )49:1362شفائي،. (خارج بودن تلف از اختيار زن باشد

اگر مال مبذول از آن غير باشد، خلع بـه دليـل اصـل     آن كه شهيد ثاني پس از بيان
شود و مسؤوليت پرداخت فديه به پرداخت مثل يا قيمـت آن تبـديل    صحت، باطل نمي

 اسـت؛  خلع باطل ،داشب  در فرضي كه زوج بر مال غير بودن بذل آگاهگردد معتقدند  مي
و برفرض اين كـه زوج از مـال غيـر بـودن      ده استكرزيرا زوج به معاوضه فاسد اقدام 

بنـا بـه    ،را لزوم عوض دهد و دليل آن بذل آگاه نباشد حكم به بطالن خلع را ترجيح مي
كند مگر آن كه پس از خلع، طالق واقع شـده باشـد كـه طـالق      عنوان مي ،ماهيت خلع
 شـهيد ثـاني،  ( .طالق در فرض اخير مبتني بر خلع نيست ،عبارت ديگربه . رجعي است

رسد شـهيدثاني بـه قـول اول يعنـي معاوضـه       به نظر مي حالتدر اين  )95: 6، ج1398
  .حقيقي بودن خلع متمايل شده باشد

خلع را از عقـود   برخي :خورد اين اضطراب در آراء علماي حقوق نيز به چشم مي
توان طالق خلع و مبارات را  از نظر تحليلي مي«: نويسند و مي دانند معاوضي حقيقي نمي

بـا  » در حكم عقد معاوضي دانست كه يك مورد آن، ايقاع و مورد ديگر آن فديـه اسـت  
و « : يسـند نو اين حال ايشان نتايج يك معاوضه حقيقي را بر آن بار نموده در ادامـه مـي  

باشـد كـه وجـود حقـوقي      بستگي بين آن دو مانند بستگي بين ثمن ومثمن در بيـع مـي  
بنابر اين علت تحقق هريك تحقق ديگري . هريك منوط به وجود حقوقي ديگري است

شـود و اال   لذا چنانچه به جهتي از جهات فديه باطل باشد طالق واقع نمـي . خواهد بود
ده است، زيرا هيچ يك قصـد تحقـق طـالق سـاده     طالق برخالف قصد طرفين واقع ش

البته در ادامه طالق را در خلع و مبارات امر مستقلي دانسته و فديه را داعـي   .»اند نداشته
 ديـدگاه، گردد و لـذا از ايـن    شمارد كه به صورت عقد معوض منعقد مي و انگيزه آن مي

انشاي صيغه طالق پس يابد وچون ايشان ضرورتي براي  طبيعت ايقاعي طالق تغيير نمي
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از صيغه خلع قائل نيستند بايد بر آن بود كه طالق بودن خلـع را بـا ماهيـت ايقـاعي آن     
 گفتـاري در همين قسمت نظريه علت دانستن فديه براي طالق نيز به عنوان . اند پذيرفته

مطرح شده و بدون آن كه در رد يـا قبـول آن اظهـار نظـر      پيشينهاي  در عرض ديدگاه
، 1375 امـامي، . (شـود  جه نظريه معاوضه حقيقي بودن خلع به اختصار ذكر مـي نتي ،شود
  )53: 5ج

د كه به موجـب آن يـك   كنن خلع را به عنوان عقدي معوض معرفي مي برخي ديگر
ولي طبع معاوضه در خلع را متفاوت  ،دهد دهد و طرف ديگر طالق مي طرف عوض مي

هـاي خلـع بـا معاوضـه      بـه تفـاوت  پـس از اشـاره    ،از معاوضات مالي معمولي دانسـته 
همچنـان   ،ولي خود در ادامـه  ،»نامند به همين جهت آن را شبه معاوضه مي« :دننويس مي

  )258-254: 1376لنگرودي، جعفري. (دناعتقاد بر معاوضه بودن خلع دار
معاوضه شمردن خلع با اين اشكال مواجه است كـه معاوضـه از اقسـام معـامالت     

ولي آنچـه در   ،شود معامله از شرايط اساسي آن محسوب مي است و داشتن ماليت مورد
. انـد  توان ادعا كرد دو مال با هم مبادله شده رسد ارزش مالي ندارد و نمي خلع به زن مي

اند مقيد بودن قصد شوهر در طالق به تملك فديـه مسـلم نيسـت و     عالوه اين كه گفته
اگر دادن فديه را در قالب  همچنين. داشتن قصد معاوضي وي در خلع محل ترديد است

معاوضه توجيه كنيم مستلزم لزوم آن است و اگر آنرا هبه بشماريم چون به شرط عوض 
با فرض . دكنتواند به فديه رجوع  بوده بايد غيرقابل رجوع باشد و حال آن كه زوجه مي

مستلزم بطالن آن بود در حالي كـه طـالق    آمد به شمار ميمعاوضه  ،رجوع نيز اگر خلع
 ؛451:1368؛ 137:1370كاتوزيـان، . (گـردد  خلع پس از رجوع زن به فديـه رجعـي مـي   

  )22: 33، ج1367نجفي، 
  

  نظريه تركيبي .8
اگر اجراي صيغه طالق را پس از صيغه خلـع ضـروري بـدانيم خلـع، تراضـي بـر       

يابد و طالق، ايقـاعي   انشاي طالق از سوي زوج در برابر فديه بوده و ماهيت عقدي مي
ده و كربه عبارت ديگر مرد در عوض فديه با طالق زن موافقت . شود مي شمردهمستقل 
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) 49:1362شفايي، .(دنگير كند و دو عمل حقوقي بطور مستقل انجام مي اقدام به ايقاع مي
مشـهور بطـور جداگانـه الزم نـدانيم طبـق نظريـه        گفتـار اما  اگر  انشاي طالق را بنابر 

و قصد انشـاي زوج    در خلع با يكديگر درآميخته تركيبي، قصد انشاي دو عمل حقوقي
به ايـن ترتيـب قبـول    . قصد طالق و ديگري انشاي معاوضه :شود به دو قصد تجزيه مي

  .زوجه جهت انشاي معاوضه الزم است و تأثيري در وقوع نفس طالق نخواهد داشت
 اين ادعا در صدد توجيه عدم تأثير بطالن هريك از دو موجود حقوقي در ديگـري 

در اين ديدگاه به دليل استقالل هريك از اين دو عمل حقوقي، بطالن هركـدام در  . است
پذيرنـد   همچنين كساني كه معوض بـودن طـالق را نمـي   . شود مي شمردهاثر  ديگري بي

زيرا طالق بطـور مسـتقل و بـدون عـوض انشـاء       ؛شوند ممكن است با اين توجيه قانع 
شـده و   شـمرده ع بـه ماننـد مهـر در نكـاح      در اين فرض، نقش فديـه در خلـ  . شود مي

فساد بذل نيز در صحت خلـع تـأثير    ،همچنان كه فساد مهر در صحت نكاح مؤثر نيست
  .نخواهد داشت

آن است كه بر فرض پذيرش استقالل هريـك از دو   ديدگاه مزبورنخستين اشكال 
اضـي بـا   يعنـي زوج بـه دليـل تر   . غيرقابل انكار اسـت  ،عمل، مبتني بودن طالق بر خلع

شود و همچنان كه صـلح مبتنـي بـر معاملـه      زوجه و اخذ فديه به دادن طالق راضي مي
تبديل طـالق  بـائن   .  فساد خلع نيز  بايد به بطالن طالق منتهي شود 10باطله باطل است

دو . قابـل توجيـه نيسـت    ،به رجعي با فساد فديه يا رجوع زن به فديه با استقالل طالق
مشـهور الزم نيسـت و حـداكثر از     ديـد ه طالق پس از خلع در ديگر آن كه اجراي صيغ

در خلع يك قصد بيشتر وجود نـدارد و آن هـم انشـاي مفارقـت از     . باب احتياط است
قياس خلع بـا نكـاح نيـز    . زوجه در برابر فديه است پس تجزيه قصد زوج وجهي ندارد

ر قـانوني نيـز   از نظـ ) 17: 33، ج1367نجفـي،  . (در مذهب اماميه پذيرفته نشـده اسـت  
از طـرف   11قـانون مـدني   803را هبه بدانيم بايد طبق ماده  دو طرفبرفرض كه تراضي 

در حالي  ،غيرقابل رجوع باشد ، مشروط بر دادن عوض،واهب به دليل معوض بودن آن
  .، حق رجوع به فديه را دارد12همان قانون 1145ماده  3كه زوجه طبق بند 

به نظـر  . اند اي ديگر تحليل نموده يب را به گونهاين ترك برخي اساتيد حقوق مدني
اول قراردادي كه سبب تمليك فديه به شوهر : ايشان طالق خلع مشتمل بر دو امر است
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بـرد و دوم ايقـاعي كـه     شود و در برابر، حق رجوع شوهر را در ايام عده از بين مـي  مي
  )453: 1، ج1368كاتوزيان،. (سبب جدايي زن و مرد است

بخشد و هبه با شرط عدم رجوع مرد از طالق  زن فديه را به مرد مي ،ليلدر اين تح
در حالي كه زن  ،القاعده بايد غيرقابل رجوع باشد جزء مصاديق هبه معوض بوده و علي
اند در توافق ميان زن و مرد، بناي  در پاسخ گفته. در ايام عده حق رجوع به فديه را دارد

رفتن فديـه، طـالق خلـع داده شـود و هرگـاه زن بـه       بر آن بوده كه در برابر گ دو طرف
: 1، ج1368 كاتوزيان،. (رجوع به نكاح را داشته باشد اختيارعوض رجوع كند، مرد نيز 

457(  
نسبت داد ولي انتساب بنـاي دوم بـه    دو طرفتوان به اراده  هرچند بناي اول را مي
راده قانونگـذار منتسـب   حق رجوع زن به فديه بيشتر به ا. اراده ايشان محل ترديد است

 ،شـود در عـرف   عالوه اين كه آنچه بـه عنـوان خلـع واقـع مـي      .دو طرفاست تا اراده 
رسد منتسـب بـه اراده    دارد و عملي واحد است كه به نظر مي ژه وياستقالل و شخصيت 

زوج باشد و اراده زوجه در اصل طالق دخيل نبوده و نقش فرعي دارد و توافق مستقلي 
خلع چند انشاي گوناگون در ضمن يك  ،ديگر بيانبه . نظر طرفين نيست از طالق مورد

قالب نيست و بطور كلي نبايد جزئي از انشـاء را كـه بطـور مسـتقل مـورد نظـر نبـوده        
دو توان از اعمـال حقـوقي مشـابه بـراي تعبيـر اراده       جداگانه ارزيابي كرد و حداكثر مي

        )3:1363،كاتوزيان. (دكراستفاده  طرف
  

  نظريه معاوضه يا طالق .9
بعضي از فقها خلع را از ايقاعات شبيه به عقود دانسته و براي انشاي آن دو طـرف  

دانند و با اين كه اجراي صيغه خلع را به لفظ خلـع يـا طـالق     را با اراده انشايي الزم مي
 شود كه ماهيـت عمـل انجـام    ولي از ظاهركالم ايشان چنين استفاده مي ،اند كافي شمرده

با اين توضيح كه اگر خلـع بـا لفـظ    . شده با هريك از دو لفظ، متفاوت از ديگري است
خلع جاري شود رابطه معاوضي ميان مفارقت و فديه برقرار است و لذا در صورتي كـه  

خلع باطل است و توالي عرفي ميان بذل از سوي زوجـه و   ،فديه باطل يا مال غير درآيد
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ولـي اگـر بـراي     .الفاصله پس از آن ضـروري اسـت  اجراي صيغه خلع يا قبول زوجه ب
در حالي كه فديه ماليت نداشـته يـا مـال غيـر       ،مفارقت از لفظ طالق استفاده شده باشد

، 1366خمينـي، . (بوده يا توالي عرفي به ترتيب مذكور رعايت نشود، طالق رجعي است
  )314: 2ج

اء جهت تحقق آن دشـوار  در اين بيان، جمع ميان ايقاع بودن خلع با نياز به دو انش
ماهيت خلعي كه با لفظ خلع انشاء شـده   ،رسد در اين ديدگاه همچنين به نظر مي. است

شود متفاوت است و فقط در صورت نخست رابطـه   با خلعي كه به لفظ طالق انشاء مي
اين در حالي است كه مرد با قصد واحد از واژگان خلع يا طالق . معاوضي برقرار است

ده و تغيير الفاظ با قصد واحد نبايد در تشخيص ماهيت يـا  كرارقت استفاده به منظور مف
بيش از اندازه متعارف به معاني الفاظ مورد  ديدگاهيشايد در چنين . آثار آن  مؤثر باشد

  .شود مياستفاده براي كشف ماهيت عمل انجام شده بها داده 
  

  نظريه طالق معلق .10
 ،شـود  ند كه خلع به ايجاب و قبـول واقـع مـي   بر اين باور اهل سنتبرخي در فقه 

بايـد بـه دو اعتبـار لحـاظ شـود و بـر همـين         دو طرفولي ماهيت عقدي آن نسبت به 
آنچـه از جانـب   . اساس، احكام آن نسبت به هريك از طرفين متفاوت از ديگري اسـت 

شود طالقي معلق بر انتقال فديه از سـوي زن اسـت و از جانـب زن، دادن     مرد واقع مي
دهـد   البته معتقدند عملي كه زن در خلع انجـام مـي  . است  ديه مشمول احكام معاوضهف

در  ،بخشـد  زيرا در ظاهر، زن فديه را بـه مـرد مـي    ؛باشد اي شبيه به تبرعات مي معاوضه
حقيقت معني خلع، تعليق  ،در اين ديدگاه.  دهد حالي كه آن را در ازاي طالق به مرد مي

ليـه حاصـل و طـالق    ع از جانب زن بوده و با قبول زن، معلـقٌ طالق بر قبول انتقال مال 
  )330:1377ابوزهره،. (دشو واقع مي

شود پـس ماهيـت    رسد در اين تحليل، خلع به ايجاب و قبول محقق مي به نظر مي
در حالي كه عمل مرد، ايقاعي معلق اسـت و قبـول زن بـه پـذيرش شـرط       ،عقدي دارد
ف قبول به معني دادن فديه به مرد تعبيـر شـده كـه    از سوي زن نيز صر. ماند تعليقي مي
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 ،چون در ازاي طالق است در حكم معاوضـه و چـون طـالق پـيش از آن انشـاء شـده      
به اين ترتيب ماهيـت عمـل   . شود موضوع شرط تعليقي و از جانبي شبه تبرع ناميده مي

احد است و گيرد عملي و عالوه اين كه آنچه از سوي زوجين انجام مي. ماند در ابهام مي
معاوضه يا در حكـم آن   ،طالق معلق و نسبت به ديگري ،تواند نسبت به يك طرف نمي
در غير اين صورت بايد قائل بـه   .نيست يادشدههمچنين صيغه خلع، مفهم تعليق . باشد

  .دشمعلق بودن تمام عقود معوض 
  

  نظريه طالق مشروط .11
اگر شـوهر راضـي شـد بـه      )طالق خلع(تواند از شوهر تقاضاي طالق كند  زن مي

در ايـن ديـدگاه، خلـع از جملـه      )259:1375 شـايگان، . (گيـرد  اراده او طالق انجام مي
گسلد و اراده زوجه در انشاي آن  پيوند زناشويي به اختيار زوج از هم مي. ايقاعات است

نظر اكثريت در فقه نيز طالق بودن خلع . نقشي ندارد و بايد آن را از اقسام طالق شمرد
آنچه در اين بيان بايد روشن شود، تكليف ماهيت  )252:1376لنگردوي، جعفري. (است

زيـرا   ؛شـود  حقوقي عملي است كه از جانب زوجه براي مفارقت از شـوهر انجـام مـي   
زوج  ،اگر زوجه آن را به زوج ندهـد  ؛ زيراتوان منكر نقش فديه در طالق خلع شد نمي

  .شود حاضر به جدايي از همسرش نمي
ايجاد انگيزه در انشاي طالق توسـط   ،دادن مال را از جانب زوجهاز محققين، يكي 
طالق خلع اگرچه همانند عقود معاوضي محتاج به اراده طرفين «: نويسد مي  زوج دانسته

است ولي واقعاً معاوضه نيست بلكه از ايقاعات است و همـواره بـا اراده شـوهر انجـام     
ت مال از زوجـه باشـد و بـه عبـارت ديگـر فديـه       گيرد، هرچند كه انگيزه وي درياف مي

بـه ايـن    )430:1367محقق دامـاد، (» .انگيزه شوهر در طالق خلع است، نه عوض طالق
ترتيب چون در خلع، كراهت از سوي زوجه بوده و زوج تمايلي به جدايي از او نـدارد  

زوجـين  در نتيجه آنچه موجـب جـدايي   . كند با دادن فديه، زوج داعي در طالق پيدا مي
  )54: 5، ج1375امامي،. (شود انشاي طالق از سوي زوج است مي

نحوه ورود فديه در دارايي زوج  :رغم  ظاهر موجه، قابل مناقشه است اين بيان علي
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د يـا بايـد   شـو  محقق مـي  دو طرفبخشش فديه كه با اراده . در اين سخن روشن نيست
برابر فديه واقع شود كه در ايـن  بطور مستقل از طالق و با تعهد زوج به دادن طالق در 

اي بوده و در فقه ترديدي در ماهيت ايقـاعي   طالق متعاقب هبه، ايقاع جداگانه ،صورت
و طالق شمردن آن نيست و اگر با انجام يك عمل حقوقي مفارقت حاصل شـده، پـس   

عالوه آن كـه اگـر دادن   . گردد منظور تجزيه قصد زوج است كه به نظريه تركيبي باز مي
القاعده صحت و سقم آن  از سوي زوجه صرفاً براي ايجاد انگيزه در زوج باشد علي مال

نبايد در عمل اصلي يعني طالق مؤثر باشد و حال آن كه با معلوم شدن عدم ماليـت يـا   
مال غير درآمدن فديه يا مغصوب بودن آن، اگر نگـوييم خلـع باطـل اسـت، طـالق  از      

در نتيجه دادن فديه از طـرف  . دشو ايجاد ميحق رجوع  حالت بائن خارج و براي زوج
تـر از يـك داعـي     تواند صرفاً داعي در طالق باشد و بايد نقش فديه را با ارزش زن نمي

  .دشمر
رغـم وجـود توافـق و     قانون مدني، طالق خلع را علي 1145برخي باتوجه به ماده 

اعتقـاد بـه    نماينـد و  تراضي زوجين در زمينه ميزان عوض يا فديه، عقد محسـوب نمـي  
با اين حال در مورد شرط يا انگيزه بودن مالي كه از جانـب زن   ،ماهيت ايقاعي آن دارند

  )329: 1، ج1372و امامي،  صفائي. (اند دهكرگيري ن شود نتيجه داده مي
درج شرط نيـز در  . شود رسد فديه در طالق خلع، شرط آن محسوب مي به نظر مي

ابتدا در خصـوص آن توافـق شـده و طـالق      يا: ضمن طالق به دو صورت ممكن است
شود و يا در هنگـام اجـراي طـالق، شـرط مـورد قبـول زن قـرار         متبانياً بر آن انشاء مي

پس بازگشت قبول زوجه به شرط است نه قبـول ايجـاب زوج و اگـر قبـل از     . گيرد مي
د و او طالق را جـاري كنـد عمـل او مفهـم     شوطالق، مالي از سوي زن به مرد پيشنهاد 

حال اگر به هر دليل شرط محقق نشود ماننـد آن كـه   . پذيرش شرط ضمني طالق است
زيرا  ؛شرط فاسد بوده يا مورد آن مال غير باشد، تأثيري در صحت طالق نخواهد داشت

، فرعي بيش نبوده و با از بين رفـتن فـرع، اصـل همچنـان بـاقي      دو طرفشرط در ديد 
ع موجب عدم حق رجوع زوج در ايام عده  ماند با اين تفاوت كه وجود شرط در خل مي

  . گردد است و با بطالن شرط، طالق به ماهيت اصلي خود كه رجعي است بازمي
شهيد ثاني در كتاب مسالك األفهـام حقيقـت    :طرح استمدر فقه نيز  ديدگاه اخير
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گـردد و   نويسند گفتار زوج موجب مفارقت مي خلع را عبارت از قول زوج دانسته و مي
اراده زن، شـرط  . شـود  نمـي  شـمرده قبلي زن يا قبول بعدي او سـبب جـدايي   خواست 

شود و در حقيقت اين مرد است كه با اجراي صيغه خلع، لباس زوجيت را  محسوب مي
  )47: 2، جتا بي شهيد ثاني،. (كند از تن بيرون مي

بـا ايـن كـه    . توان مورد مشابه اين وضع را در هبه به شرط عوض مشاهده كرد مي 
قانون مدني در صورتي كه شرط  803ماده  2ولي طبق بند  ،اصوالً قابل رجوع است هبه

حال اگر شرط فاسد باشد به ماننـد آن اسـت   . عوض شده باشد واهب حق رجوع ندارد
بـا ايـن كـه شـرط در     . تواند به آنچه بخشيده رجوع كند كه هبه مطلق بوده و واهب مي

در هبه از بـين بـردن حـق رجـوع واهـب      ولي اثرش  ،شود هبه، مورد آن محسوب نمي
اشاره اجمالي به تشابه ميان هبه مشروط و خلع جهت توجيه منجـز بـودن آن در   . است

  )364:1414يعقوبي،.(شود آثار برخي از فقهاي معاصر نيز ديده مي
در پاسخ به اين اشكال كه اگر خلع ماهيت طالق را دارد پس بايد با صيغه طـالق   

گفت طالق اعم از خلع بوده ودر خلع معناي طالق نهفتـه اسـت بـه    نيز واقع شود بايد 
فقها نيز بنابر نظر مشهور خلع را طالق . مانند سلم يا سلف كه متضمن معني بيع هستند

 ؛10: 33، ج1367 نجفي،(دانند و جميع شرايط طالق را در آن شرط مي  محسوب نموده
قـانون  . يكديگر اخـتالف دارنـد   ليكن در توجيه نقش فديه با )313: 2، ج1366خميني،

از جمله اقسام  مادام كه زن به عوض رجوع نكرده باشد خلع را 1145مدني هم در ماده 
از قوانين بايد بر آن بود كـه قانونگـذار    منطقي و منظمشمارد و در تفسير  طالق بائن مي

  .دهد همگون را تحت يك عنوان قرار مي حقوقي اعمال
مشروط بـا ترديـد در اعتبـار و نفـوذ شـروط ضـمن        پذيرش خلع به عنوان طالق

شـود بـا    آوردن شرط اضافي در عملي كه با يك قصـد واقـع مـي   . ايقاعات مواجه است
بايـد   در پاسـخ  .يابد زيرا شرط به تراضي تحقق مي ؛رسد ماهيت آن ناسازگار به نظر مي

اشد و هـيچ  گفت مفهوم شرط بيش از اين اقتضا ندارد كه به سود يكي و زيان ديگري ب
عليـه   البته نفوذ شرط، منوط به قبـول مشـروطًٌ  . ضرورتي ندارد كه ضمن عقد واقع شود

البته اين تحليل از نقد صـاحب نظـران   . است بدون اين كه با ماهيت ايقاع مخالف باشد
  )185:1370كاتوزيان،. (حقوق مدني در امان نمانده است
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ولي قانونگذار تحت  ،حدود استهرچند در طالق، اختيار شوهر سازمان يافته و م
دهد تا مفارقت از همسرش را مشروط به انتقـال فديـه بـه     شرايط خلع به وي اجازه مي

گـردد اعـم از    اين شرط از اقسام شرط نتيجه بوده و با وقوع طالق محقق مي. دكنخود 
و مـورد قبـول    يـاد بر شرط واقع يا در زمان انشاي آن، شرط طالق  مبتنياين كه طالق 

كنـد نـه اصـل طـالق را  و آوردن      با اين بيان، زوجه شرط را قبول مي. وجه قرار گيردز
  .شرط با ماهيت ايقاعي طالق منافاتي ندارد

له و ديگري  كسي كه شرط به نفع اوست مشروطٌ. هر شرطي داراي دو طرف است
 اگـر طـالق خلـع را بـه عنـوان عمـل      . شود عليه خوانده مي كه بر او شرط شده مشروطٌ

از طرفي با چنين . مشروط بپذيريم تشخيص دو طرف شرط اندكي دشوار است حقوقي
مـرد و   سـود شرطي، مالي از دارايي زن به دارايي مرد افزوده شده و لذا بايد شرط را به 

شـود و   ، زن با اعطاي فديه از قيـد زوجيـت رهـا مـي    ديگرسوزن دانست و از   زيانبه 
رسـد احتمـال    به نظر مـي . كراهت دارد زندگي كند نيست با مردي كه از او ناچارديگر 

ده و كراز شرط صرف نظر  اله عنوان مشروطًٌ  تواند به زيرا تنها زن مي ؛دوم صحيح باشد
در حـالي كـه شـرط بـراي مـرد الـزام آور اسـت و او         ،اي كه داده رجـوع كنـد   به فديه

  .دكنتواند با پس دادن فديه به زن رجوع  نمي
  

  گيري نتيجه .12
شرعي و قانوني انحالل نكاح است كه بـه موجـب آن زن بـه     هاي راهاز  يكي لعخ

در صـورت  . دهد تا طالق بگيرد واسطه كراهتي كه از همسر خود دارد مالي را به او مي
شـود و تشـخيص    اي، خلع عقدي است كه پـيش از طـالق انشـاء مـي     انشاي دو مرحله

است تعيين ماهيت حقوقي خلع بـا   آنچه مورد اختالف .است آسانماهيت اين دو عمل 
در عقـد،   گوناگونهاي  اين تحقيق پس از بيان ديدگاه. باشد اي آن مي انشاي يك مرحله

طالق شناخته و  اي گونهتا خلع را به عنوان  تالش كردايقاع يا تركيبي بودن ماهيت آن، 
ته و بـا  لذا آن را يك عمل حقوقي واحـد دانسـ   .اي براي آن فرض نكند ماهيت جداگانه

گرايش به شناسايي آن به عنوان يك ايقاع، دادن فديه از سوي زن به مرد در قالب شرط 
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ولـي بـه نظـر     ،هرچند اين نتيجه نيز مصـون از انتقـاد نيسـت    .ضمن طالق، توجيه شد
  .  با مقررات همخواني بيشتري دارد ،طالق اي گونهرسد با ماهيت خلع به عنوان  مي

  
  نوشت پي
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  .عين موهوبه به رهن داده شود

  .»در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شود -4
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  .طالقي كه قبل از نزديكي واقع شود -1
  .طالق يائسه -2
  .طالق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد -3
سومين طالق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اين كـه وصـلت    -4

  .»ددر نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جدي
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