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مقدمه
احکام و قوانین شريعت اسالمی بر اساس مصالح و مفاسد ملزمه و عدالت پايه ريزی شده است 
و در تشريع قوانین اسالمی، هیچ گونه ضرر و حرجی لحاظ نشده است و هرگونه ضرر و مشقتی 
مرفوع است. اين مسئله به خوبی از قاعده فقهی »الحرج« كه برگرفته از آيات قرآن كريم است، 
ُ بُِکُم الْیُْسَر َو ال يُريُد  يِن مِْن َحَرج« )حج:78(؛ »يُريُد اللَّ قابل استفاده است: »ما َجَعَل َعلَیُْکْم فِي الدِّ

بُِکُم الُْعْسر« )بقره:185(.
ازآنجايی كه در برخی موارد، پاره ای از قوانین اولیه به ويژه در امر طالق، تأمین كننده عدالت 
قضايی نیستند، اين احکام ثانويه نقش مؤثر و حائز اهمیتی در پويايی فقه بر اساس مقتضیات زمان 

و مکان ايفا نموده و ظرفیت فراوانی برای تأمین حقوق خانواده اعطا می كند.
لیکن  است،  اختیار طالق در دست شوهر  بالساق«  أخذ  بید من  »الطالق  اولیه  قاعده  طبق 
چنانچه تداوم زندگی زناشويی برای زن سبب مشقت شديد باشد، با حکومت قاعده »نفی عسر و 
حرج« كه از عناوين ثانويه محسوب می شود، انحصار امر طالق به يد زوج مرفوع می گردد و زن 
می تواند به قاضی مراجعه و تقاضای طالق كند و حاكم در ابتدا شوهر را به طالق اجبار كرده 
و اگر شوهر علی رغم آن، از طالق خودداری ورزيد، حاكم از جانب شوهر، خود ايقاع طالق 

می كند، بدين معنا كه زن را از طرف زوجه مطلقه می سازد.
در متون فقهی، مصاديق حرجی زوجه در بحث طالق بر اساس روايات وارده، بیان شده است 
كه درمجموع می توان به سه عنوان نشوز، بیماری های صعب العالج و مفقود األثر بودن زوج، 
اشاره كرد كه البته بسیاری از فقیهان تنها در مورد برخی از اين مصاديق، به صراحت قائل به جواز 
طالق حرجی شده اند و در باب ساير مصاديق مذكور بیانی با عنوان طالق حرجی اعالن نداشته اند.

در پژوهش حاضر با نگاهی تبیینی به كالم و نظرات فقهای امامیه در خصوص مصاديق حرج 
زوجه، همچنین استناد به ادله ای از كتاب و سنت و دلیل عقل دريافتیم مصاديق حرج در مورد 

زوجه در امر طالق تمثیلی است و نه محصور در موارد مندرج در كتب فقهی متقدمین.
در حقیقت، پويايی ظرفیت فقه امامیه اقتضای پاسخ گويی به مسائل هر زمان را داشته و به 
لحاظ تأثیر زمان و مکان می توان به استخراج و كشف مصاديق جديد در موضوع موردبحث 

دست يافت.
الزم به ذكر است در اين مقاله از استدالالت و نظرات فقهی پويا و روشنگرانه امام خمینی 
دانستن  محدود  از  ناشی  بی عدالتی های  رفع  مطلوب جهت  نتیجه  به  بتوانیم  تا  برده شده  بهره 

مصاديق حرجی در امر طالق زوجه دست يابیم.
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مفهوم لغوی واژه »عسر«
در نهايه ابن اثیر و نیز در تاج العروس من جواهر القاموس آمده است: »العسر ّضد الیُسر و هو الضیق 
و الشده و الصعوبه«؛ »عسر، ضد يسر و به معنای تنگی، دشواری و سختی است« )ابن اثیر جزری 

1364 ج 3: 235؛ زبیدی 1414 ج 15: 626(.

مفهوم لغوی واژه »حرج«
واژه شناسان حرج را به معنای تنگ ترين تنگنا و »أضیق الضیق« دانسته اند )طبرسی 1406 ج 3: 363(.

در »لسان العرب« آمده است: »حرج: الِحرُج، الَحَرج: االثم و قال الزجاج: الَحَرُج فی اللغه أضیق الضیق 
و معناه أنه ضیّق جداً«؛ حرج در لغت به معنای گناه و ضیق است و از زجاج نقل می كند كه حرج به 

امری اطالق می شود كه دارای مشقت و سختی زيادی باشد )ابن منظور 1414 ج 2: 233(.

معنای اصطالحی واژه عسر و حرج
از قواعد معروف و مهم فقهی كه مورد بحث دانشمندان فقه قرارگرفته، قاعده نفی عسر و حرج 
ازجمله  فقه  ابواب  تمام  در  )نراقی 1417: 60-61( كه  است  ثانويه  عناوين  از  قاعده  اين  است. 
معامالت، عبادات و سیاسات جاری است و در معنای اين قاعده بايد گفت هرگاه از اجرای 
احکام اولیه مشقتی عادتاً غیرقابل تحمل پديد آيد آن تکلیف برداشته می شود )مکارم شیرازی 
1376 ج 1: 182(. به موجب اين قاعده شارع مقدس حکم حرجی و تکلیف دارای مشقت شديد 

را تشريع نکرده است )هاشمی شاهرودی 1426 ج 5: 275(.
در تعريف اصطالحی عسر و حرج گفته شده: عسر و حرج حالت تنگنا در عمل كردن به الزامات 
قانونی است كه اگر مکلف به آن عمل كند به مضیق و سختی درافتد. در اين صورت قاعده الحرج 

به كار بسته می شود كه منشأ كثیری از احکام ثانوی است )جعفری لنگرودی 1376 ج 4: 2539(.

مستندات و مدارک قاعده »نفی عسر و حرج«
برای اثبات حجیت قاعده »نفی حرج« به ادله اربعه يعنی كتاب، سنت، اجماع و عقل استدالل 
شده است، فقها در كتب خود در استناد به كتاب، پنج آيه را در اثبات قاعده »نفی عسر و حرج« 
ذكر كرده اند كه از قوی ترين ادله ای كه در قرآن كريم بر قاعده »الحرج« داللت دارد، آيه 
78 سوره مباركه حج است و از اين آيه در اخبار فراوانی جهت نفی احکام حرجی در شريعت 

مقدس به عنوان علت و حکمت تشريع استفاده شده است.
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يِن مِْن َحَرج...«؛ »و در راه  ِ َحقَّ ِجهاِدهِ ُهَو اْجتَباُكْم َو ما َجَعَل َعلَیُْکْم فِي الدِّ »َو جاِهُدوا فِي اللَّ
خدا چنانکه حق جهاد ]در راه [ اوست جهاد كنید، اوست كه شما را ]برای خود[ برگزيده و در 

دين بر شما سختی قرار نداده است ...«.
مراد از واژه »جهاد« در آيه شريفه اعم از معنای اصطالحی است به تعبیری، »جهاد« به معنای 
لغوی آن؛ يعنی مجاهدت در انجام واجبات و ترک محرمات حمل شده است )مکارم شیرازی 
1411 ج 1: 163(. واژه »دين« مندرج در آيه شريفه نیز ظهور در كل احکام و تکالیف شرعی دارد 

و تنها به حکم ويژه جهاد داللت ندارد )محقق داماد 1393 ج 2 :82(.
ُ لِیَْجَعَل  درواقع، از ظاهر كالم بسیاری از فقها می توان چنین برداشت كرد كه عبارت »ما يُريُد اللَّ
َعلَیُْکْم فی الدين مِْن َحَرج« جنبه تعلیلی داشته و بر اين اساس می توان از اين آيه به عنوان يکی از ادله 
نفی حرج استفاده كرد و آن را به كلیة احکام حرجی اعم از احکام تکلیفی و وضعی تسری داد )ابن 
فهد حلی 1414 ج 1 :77؛ نراقی 1417 ج 1 :58(؛ ازاين رو داللت بر مدعای اين پژوهش يعنی طالق 
حرجی نیز دارد، بدين بیان كه چنانچه تداوم زندگی زناشويی برای زوجه توأم با مشقت و حرج 
فراوان باشد، در حقیقت، مطابق ادله اولیه )الطالق بید من اخذ بالساق(، انحصار حق طالق برای 
زوج، سبب حرج است. پس اين حکم وضعی حرجی، يعنی انحصار طالق به يد زوج برداشته شده و 
زوجه می تواند با مراجعه به حاكم شرع و اثبات حرج درخواست طالق نمايد؛ زيرا بر مبنای آيه فوق، 

خداوند متعال هیچ حکم حرجی وضع و تکلیفی را جعل نکرده است.
بیان شده  قاعده الحرج  اثبات حجیت  قاعده الحرج، رواياتی است كه جهت  مستند دوم 
است كه در بیشتر اين روايات، معصوم)ع( به صورت صريح به آيه 78 سوره حج استناد كرده و از 

جهت تعلیل بدين آيه شريفه استدالل كرده است.
به جهت آن كه برآنیم از میان مباحث قاعده »الحرج« تنها به مسائلی كه در خصوص مسئله 
طالق حرجی زوجه است سخن بگويیم، از روايات متعددة مذكور تنها رواياتی كه قابلیت اثبات 
جريان قاعده در احکام وضعی را دارا هستند، بررسی خواهیم كرد. با مداقه در اين روايات دو 

روايت مهم را كه به اثبات مدعای ما كمک می كند بیان می نمايیم.
افتاده و ناخن وی  روایت عبداالعلی: راوی به امام صادق)ع( عرض می كند كه به زمین 
امام)ع(  بگیرد؟  وضو  بايد  چگونه  حال  است،  بسته  خود  انگشت  بر  را  پارچه ای  و  قطع شده 
می فرمايد: حکم اين قضیه و نظاير آن از كتاب خدا روشن می شود؛ چراكه خداوند فرموده 
است كه در دين بر شما حرجی قرار داده نشده است؛ پس بر آن مسح كن )كلینی 1407 ج 3 :33؛ 

شیخ طوسی 1407 ج 1 :363(.
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)ع(  امام  زيرا  است؛  قاعده  اثبات  طريق  كه  است  رواياتی  واضح ترين  از  عبداالعلی  روايت 
به صراحت، حکم اين مسئله و امثال آن را به فرازی از آيه 78 سوره حج ارجاع داده و در حقیقت 
نفی حرج را علت حکم دانسته است )مکارم شیرازی 1411 ج 1: 169؛ حسینی روحانی 1412 ج 1: 271(.

2( روایت محمد بن میسر: محمد بن میسر در مورد مردی از امام صادق)ع( سؤال می كند 
كه جنب شده است و در مسیر خود به آب قلیلی می رسد و قصد غسل كردن با آن آب را دارد، 
لکن ظرفی همراه خود ندارد و دو دستش نیز نجس است، در پاسخ می فرمايند: دستانش را به 
همین آب بزند و وضو بگیرد و سپس با آن غسل كند؛ زيرا خداوند فرموده است: »در دين حکم 

حرجی وجود ندارد« )حر عاملی 1409 ج 1 :152(.
امرار  لزوم  از شرايط آن،  پا در وضو است و  بیان شد، مسح  آنچه در روايت عبداالعلی 
شود؛  مسح  پوست  بر  كه  است  آن  به عبارت ديگر، شرط صحت وضو  و  است  پوست  بر  يد 
درصورتی كه اين امر حرجی شود، بنا به تعلیل امام)ع( به آيه 78 سوره حج، شرطیت آن برداشته 
است،  شده  مرفوع  الحرج  قاعده  حکومت  با  كه  است  وضعی  حکم  يک  شرطیت  می شود. 

ازاين رو از روايت فوق می توان در بحث طالق حرجی زوجه بهره برد.
در روايت دوم نیز امام)ع(، در حرج مذكور يعنی نداشتن ظرف ديگر برای طهارت دستان 
به آيه نفی حرج )آيه 78 حج(  با استدالل  با همان دستان نجس را  جهت وضو، وضو گرفتن 
جايز و صحیح می داند. در حقیقت، با برخورد دست نجس با آب قلیل، آب نجس شده و طبق 
نظر مشهور فقه آب قلیل در مالقات با نجس انفعال پیدا می كند درحالی كه طهارت آب شرط 
صحت وضو است لیکن قاعده الحرج، بر ادله اولیه مقدم می شود و شرطیت طهارت آب برای 
وضو كه يک حکم وضعی به شمار می آيد با تعلیل آيه نفی حرج در روايت مذكور، مرفوع 
شده است. با عنايت به آن كه در هر دو روايت مذكور، معصوم)ع( حکم را داير مدار آيه »ما َجَعَل 
يِن مِْن َحَرج« كرده، در حقیقت، نفی حرج را علت حکم دانسته است؛ ازاين رو  َعلَیُْکْم فِي الدِّ

می توان آن را به عنوان يک قاعده كلی بر ساير موارد غیر از وضو نیز تعمیم داد.
پس خداوند هیچ حکم تکلیفی و وضعی را كه موجب ايجاد مشقت و حرج مکلفین در 
عالم تشريع شود وضع نکرده است، با اين سخن، با توجه به جريان قاعده الحرج در مورد مسئله 
اصلی اين پژوهش، زوجه ای كه در تنگنای شديد در زندگی خود مواجه است و به دلیل انحصار 
طالق به دست شوهر، اين سختی تداوم می يابد، می تواند به حاكم شرع رجوع و در صورت 
اثبات عسر و حرج، حاكم شرع ابتدا زوج را ملزم به طالق نمايد و در صورت عدم تحقق آن، 

زوجه به اذن حاكم طالق داده شود.
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در مورد اجماع كه در برخی كتب به عنوان سومین دلیل قاعده بیان شده است، بايد گفت 
نمی توان به اجماع استناد كرد چراكه اوالً ادعای نفی خالف و اصل انعقاد اجماع نادرست است 
و برخی فقها اساساً منکر اين قاعده شده اند )حر عاملی 1418 ج 1: 626(. ثانیاً اجماع ادعاشده، 

مدركی است ازاين رو اعتباری ندارد )موسوی بجنوردی 1419 ج 1: 252(.
مهم ترين دلیل عقلی متکلمان امامیه بر قاعده عسر و حرج مبتنی بر قاعده لطف است. برخی 
فقها به »قاعده لطف« استناد كرده اند )حسینی مراغی 1417 ج 1 :286(. لیکن با توجه به اشکاالت و 
ايراداتی كه در كتب فقهی بدين استدالل ذيل قاعده مطرح شده است )نراقی 1417: 197(. می توان 
گفت قاعده لطف به عنوان دلیلی عقلی برای اثبات قاعده قابل مناقشه و خدشه است. درواقع، 
عقل، تنها تکالیف فوق طاقت را قبیح می داند )موسوی بجنوردی 1419 ج 1: 252(، درحالی كه 
مراد از عسر و حرج در اين قاعده، حرجی است كه امکان ذاتی دارد و خارج از وسع و طاقت 
افراد نیست اما تحمل آن سخت و سبب قرار گرفتن در تنگنا می شود )محقق داماد 1393 ج 2: 89(.

بنابراين، بدين نتیجه می رسیم كه برای اثبات قاعده، هیچ دلیل قابل قبول و مورد اعتمادی 
موجود نیست و تنها ادلّه و مستندات قاعده، آيات شريف و روايات وارده در اين مقام هستند.

مصادیق حرجی مذکور و غیر مذکور در طالق حرجی زوجه در کتب فقهی
1. نشوز زوج

نشوز از »نشز« به معنای زمین مرتفع و جمع آن »نشوز و انشاز« است )ابن منظور 1414 ج 5: 417؛ 
جوهری 1410 ج 3 :899؛ زبیدی 1414 ج 8 :159؛ صاحب بن عباد 1414 ج 7: 287(؛ و در اصطالح 
فقهی عبارت است از امتناع و سركشی هر يک از زوجین از وظايف واجبی كه نسبت به يکديگر 

در زندگی زناشويی خود دارند )خوانساری 1405 ج 4 :433(.
آيه شريفه »َوإِِن امَْرأَةٌ َخافَْت مِن بَْعلَِها نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا فاََل ُجنَاَح َعلَیِْهَما أَن يُْصلَِحا بَیْنَُهَما 

لُْح َخیٌْر« )نساء:128( داللت بر نشوز دارد. ُصلًْحا َوالصُّ
از مهم ترين حقوقی كه در فقه برای زوجه تبیین شده و زوج بايستی وظايف خود را در قبال 
اين حقوق زوجه ايفا كند، عبارت است از: حق نفقه، حق قسم، مواقعه و حسن معاشرت كه 

ترک همگی آن ها، نشوز تلقی می شود.
امام در نجاة العباد چنین بیان كرده اند:

همچنان كه زن ناشزه می شود به ترک طاعت شوهرش، مرد هم ناشزه می شود به 
اينکه حقوقی كه بايد بپردازد مثل نان دادن و لباس پوشانیدن و با او نزديکی كردن و 
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غیر اينها نپردازد و خالف كند، در اين صورت زن می تواند مطالبه كند حق خودش 
را و موعظه و نصیحت كند شوهرش را و چنانچه فايده ای نبخشید، می تواند داد 

خودش را از حاكم شرع و مجتهد وقت بخواهد )امام خمینی 1422: 380(.
همان گونه كه امام نیز بدان اشاره نمودند، در صورت امتناع زوج، زن می تواند به حاكم شرع 

رجوع كند و درنهايت با عدم امکان الزام زوج، طالق حرجی از سوی حاكم صادر می شود.
ازآنجايی كه منش و روش فقها در بحث مربوط به نشوز آن است كه مهم ترين مصاديق را 
مورد لحاظ و بررسی قرار می دهند، اين پژوهش نیز به تبع ايشان نشوز را در دو مبحث ترک 

انفاق و عدم ايفای ساير وظايف زوجیت موردتوجه ويژه قرار می دهد.

1-1. ترک انفاق

ترديدی نیست كه نفقه زوجه دائمی در اسالم، بر عهده زوج است )اصفهانی 1422 ج 2: 763( 
و روايات زيادی دال بر اين امر موجود است تا جايی كه صاحب جواهر، اين روايات را فوق 

حدتواتر می داند )نجفی 1404 ج 31 :302(.
امام خمینی، پس از بیان هشت قسم از موارد نفقه معتقد است، زوج بايستی تمام احتیاجات 
حیات زوجه را تهیه نمايد و اندازه و مقداری برای نفقه تعیین نکرده اند بلکه در كمیت و كیفیت 
هر يک از مصاديق، مالكی را در نظر گرفته اند و درنهايت نظر خود را اين گونه بیان می دارند كه 
بايستی در تمامی مصاديق، امر را به عرف و معمول مقتضای زمان و مکان خود سپرد )امام خمینی 

1379 ج 2 و 1: 755(.
نفقه  موارد هشت گانه  برشمردن  از  پیروی كرده، پس  امام  ازنظر  نیز  معاصر  فقهای  ديگر 
ازجمله نان، خورش، لباس، فراش، وسايل طبخ، وسايل تنظیف و آرايشی، مسکن و خدمتکار، 
بر اين باورند كه اين موارد مصاديق حصری به شماره نیامده بلکه تمثیلی است و چنانچه نیازهای 
ديگری غیرازاين موارد برای زوجه باشد، بر زوج الزم است كه اين احتیاجات را فراهم نمايد 

)محقق داماد 1393: 291 - 290(.
درواقع بايد گفت با توجه به پیشرفت ها و تحوالتی كه در زندگی بشر به ويژه در نیازهای نوع 
بشر به وقوع می پیوندد، اين نیازها را نمی توان در قالب موارد محصور گنجاند، به تعبیر ديگر تمام 
وسايلی كه زن با توجه به درجه  تمدن، نیازهای تازه، محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود 
بدان نیازمند است، می تواند از مصاديق نفقه به شمار آيد؛ و تشخیص اين كه كدام وسیله را بايستی 

از اركان نفقه زوجه شمرد با داوری عرف است و اين مسئله، انحصاری نیست )اسدی 1378: 4(.
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دلیلی كه از قرآن كريم آورده شده آيات 229 تا 231 سوره مباركه بقره است كه می فرمايد: 
أََجلَُهنَّ  فَبَلَْغَن  النِّساَء  َطلَّْقتُُم  إِذا  »َو  بِإِْحسان...«،  تَْسريٌح  أَْو  بَِمْعُروٍف  فَإِمْساٌك  َمرَّتاِن  الُق  »الطَّ
لِتَْعتَُدوا...«، همچنین آيه 2  تُْمِسُکوُهنَّ ِضراراً  َو ال  بَِمْعُروٍف  ُحوُهنَّ  َسرِّ أَْو  بَِمْعُروٍف  فَأَمِْسُکوُهنَّ 
سوره مباركه طالق كه می فرمايد: »فَإِذا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَمِْسُکوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فاِرقُوُهنَّ بَِمْعُروف...«.

اين آيات شريف درصدد بیان حکم كبروی هستند، بدين معنا كه هر شخص نسبت به زندگی 
زناشويی خود دو راه بیشتر ندارد كه بايد يکی از اين دو طريق را برگزيند، طريق اول آن است كه 
حقوق زوجه خود را به طور كامل ادا كند ازجمله پرداخت نفقه و مضاجعه، مباشرت و هر آنچه 
شرع جزء حقوق زن بر عهده مرد معین كرده است و اين مطابق »فأمساک بمعروف« است يا آنکه 
فک ريسمان زوجیت كرده تا زوجه راهش را در زندگی ديگر ادامه دهد و پس از عجز شوهر، 
كسی را كه بتواند شئون او را مراعات كرده و زندگی سعادتمندی را متکفل شود برگزيند و اين 
همان »تسريح بأحسان« است كه آيه شريفه می فرمايد و هیچ راه سومی غیر از اين دو امر برای زوج 

وجود ندارد، بلکه امر تنها دايرمدار میان اين دو است.
ِضراراً  تُْمِسُکوُهنَّ  »َو ال  آيه شريفه است كه می فرمايد:  از  فراز  اين  ما  ادعای  مؤيد مورد 
لِتَْعتَُدوا« داللت بر عدم مشروعیت امساک ضرری دارد، چراكه موجب رسیدن ضرر و حرج 
به زوجه می شود چه اين ضرر ناشی از اختیار و تقصیر زوج باشد، مانند تخلف از ايفای حقوق 
واجب زوجه ازجمله انفاق )در فرض قدرت بر ادای آن( چه ضرر قهری و بدون اختیار باشد، 

مثل عنن طاری كه بعد از وطی حاصل شود.
تعلیل مذكور )لتعتدوا( همان گونه كه مشمول امور اختیاری است، امور غیر اختیاری و قهری 
را نیز در برمی گیرد بدين جهت كه امساک و نگه داشتن زوجه در صورت عدم قدرت بر ايفای 
حقوق او، خود منطبق با ايراد ضرر به وی است. مؤيد اين مطلب، واژه »حدودالل« است كه در 
اين آيات چندين مرتبه تکرار شده است و مراد از حدود، قوانین تکلیفی ای نیست كه راجع به هر 
شخص به حسب خود اوست، مانند حرمت شرب خمر و مانند آن بلکه مقصود از آن، قوانین و 
وظايف مجعول برای هر يک از زوجین نسبت به ديگری است به گونه ای كه شارع مقدس بابیان 

تمامی اين قوانین و اهتمام به آن، سعی بر ايجاد حیات سعیده میان طرفین دارد.
خويی در منهاج در خصوص ضمانت اجرای ترک انفاق از سوی زوج می گويد: با توجه به 
آنکه قدرت بر ادای نفقه شرط صحت نکاح نیست؛ ازاين رو، چنانچه زنی با مردی ناتوان از دادن 
نفقه ازدواج كرد يا آنکه بعد از عقد ناتوانی عارض شد، در اين صورت نه خود زوجه خیار فسخ عقد 
دارد و نه به واسطه حاكم بلکه می تواند به حاكم شرع مراجعه كرده و حاكم، زوج را ملزم به طالق 
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كند و چنانچه امتناع ورزيد، حاكم خود رأساً طالق زوجه را جاری می كند و همچنین است اگر 
زوج قادر به ادای نفقه بود و از ايفای آن خودداری كرد )خويی 1410 ج 2: 289 - 288(.

2-1. عدم ایفای سایر وظایف زوجیت

ديگر مصاديق نشوز عبارتند از ترک و اجتناب از:
حق قسم: ازجمله حقوقی است كه برای زوجه معین شده است، بدين گونه كه زوجی كه 
حاضر است بايد حداقل يک شب از چهار شب را به زن خود اختصاص دهد، آنچه تحت عنوان 
قسم بر عهده زوج است، صرفاً نزديکی نیست، بلکه مضاجعت به معنای داشتن بستری واحد 

است )نجفی1404 ج 31 : 148؛ امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 746(.
و روايات زيادی بر اين حق داللت دارند )حر عاملی 1409 ج 21 :337؛ خويی 1410 ج 2: 282(.

مواقعه: يکی ديگر از حقوق زوجه بر عهده زوج آن است كه نزديکی با همسر خود را بیش 
از چهار ماه قطع نکند مگر با اذن و رضايت زوجه )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 746(.

2. حسن معاشرت

يکی از وظايف مشترک زوجین در قبال يکديگر، حسن معاشرت است در آيات و روايات 
نیز تأكید فراوان به اين نکته شده است. خداوند در قرآن كريم خطاب به مردان می فرمايد: »ٍَو 

عاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروف« )نساء:19(.
هرچند بسیاری از فقها تنها در صورت ترک انفاق از طرف زوج، معتقدند حاكم شرع می تواند 
پس از الزام شوهر و امتناع او حکم طالق زوجه را صادر كند. لکن در مورد سرباززدن زوج در ساير 
وظايف زوجیت، چنین صراحتی ديده نشده، لیکن عده اندكی از فقها در مورد اجتناب از وظايف 
زوجیت، حکم طالق زوجه به وسیلة حاكم را بیان كرده اند )نجفی 1404 ج 31 :207؛ شهیدثانی 1410 

ج 5 :429؛ بحرانی 1405 ج 24 :619؛ خويی 1410 ج 2 :282؛ امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 747(.
میرزای قمی نیز در كتاب جامع الشتات، به اين مسئله پرداخته و در پاسخ سؤالی در مورد 
بدرفتاری و اذيت و آزار شديد شوهر و اينکه آيا در اين صورت حاكم شرع می تواند زوج را 

اجبار به طالق نمايد يا خیر، می گويد: 
...شکی نیست در اينکه زوج را حقوقی چند بر زوجه است كه در تخلف از آن ها 
زوجه ناشزه است، همچنین زوجه را بر زوج حقوقی چند است كه در تخلف 
آن، زوج ناشز می شود و حقوق زوجه بر زوج اين است كه نفقه و كسوه او را 
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موافق شريعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی كج خلقی نکند و او را اذيت 
نکند، پس هرگاه زوج تخلف كرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد، به 
حاكم شرع رجوع می كند و بعد از ثبوت در نزد حاكم او را الزام و اجبار می كند 
بر وفای حقوق و اگر تخلف كرد، تعزير می كند و هرگاه زوجه راضی نمی شود 
بر بقای بر تحمل نشوز زوج، حاكم، الزام می كند زوج را بر رعايت حقوق يا بر 
طالق دادن زوجه و هرگاه برای حاكم علم حاصل شود به اينکه زوج سلوک به 
معروف و وفای به حقوق زوجه نمی كند، او را اجبار بر طالق می كند و اين اجبار 

منافی صحت طالق نیست...)میرزای قمی 1413 ج 4 :523(.

3. بیماری های صعب العالج

يکی از مواردی كه می تواند از مصاديق عسر و حرج محسوب  شود، بیماری هايی است كه در 
زوج پديدار می شود و تحمل آن  و وضعیت ناشی از آن برای زن غیرممکن يا بسیار دشوار است، 

به گونه ای كه زن طاقت ازدست داده و يگانه راه حل را ترک زندگی مشترک می داند.
از مصاديق عسر و حرج دانسته اند، لیکن نکته  بیماری های مشقت بار را  همه فقهای شیعه 
قابل توجه آن است كه عیوب مندرج در كتب نکاح فقها به دودسته تقسیم می شود: دسته اول، 
مربوط به عیوبی هستند كه فقها در آن قائل به حق فسخ هستند كه اين دسته عیوب به صورت 
موضوعی از مبحث ما خارج است، لیکن به جهت آنکه اين عیوب حصری بوده و میان فقها در 
تعداد و عناوين آن ها اختالف وجود دارد، ناگزير از طرح مختصر آنان هستیم تا در خصوص 
مواردی كه فقها در آن قائل به حق فسخ نمی شوند، طالق حرجی را به عنوان راه حل ذكر كنیم. 

دسته دوم عیوب نیز مختص مبحث عسر و حرج بوده و به نظر ذكر آن ها جنبه حصری ندارد.
با توجه به نصوص و اخبار و فتاوای فقها درمی يابیم كه عیوب فسخ نکاح به دو دسته تقسیم 

می شوند:
الفـ  عیوب مجوز فسخ نکاح در زن برای مرد كه عبارتند از هفت عیب: قرن، جذام، برص، 

افضاء، جنون، كوری هر دو چشم، زمین گیری؛
بـ  عیوب مجوز فسخ نکاح در مرد برای زن كه عبارتند از چهار عیب: جنون، عنن، خصاء، 

جب )شیخ طوسی 1400: 486(.
فقهای متأخر نیز مانند باال عیوب را دسته بندی كرده اند )امام خمینی 1422 :375(.
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آنچه قابل تأمل است وجود هفت عیب میان عیوب مجوز فسخ نکاح در زن برای مردان است 
كه چهار عیب آن از عیوب جسمانی بوده و می تواند در مرد هم ايجاد شود، لیکن در اين موارد برای 
زن حق فسخ وجود ندارد. هرچند تعداد كمی از فقها همچون شهید ثانی و به تبع ايشان شیخ انصاری، 
قائل به وجود دو عیب جذام و برص از عیوب چهارگانه فوق برای زنان در ايجاد حق فسخ هستند 
و استدالل می كنند كه با توجه به نفی حکم ضرری در اسالم بنا به قاعده ال ضرر و همچنین قیاس 
اولويت، همان گونه كه برص و جذام برای مرد حق فسخ ايجاد می كند، برای زن نیز به طريق اولی اين 
حق ايجاد می شود، زيرا ايقاع طالق با مرد است و به تعبیر شهید، وسیله رهايی مرد، در يد خويش 
است. باوجود اين، اين دو عیب برای وی حق فسخ ايجاد كرده پس به طريق اولی برای زن نیز كه 
قدرتی برای ايقاع طالق ندارد، اين دو عیب سبب حق فسخ خواهد بود )شهید ثانی 1413ج8: 101؛ 
انصاری 1415: 436(. اين استدالل بدين گونه قوت پیدا می كند كه پزشکان و كارشناسان امر نیز به 
عارض شدن ضرر در اين دو بیماری به زوجه تأكیددارند )شهیدثانی 1410: 186(. حتی محقق كركی، 

نابینايی را نیز به اين دو عیب افزوده است )1414 ج 12 :143(.
می توان گفت با توجه به اينکه نظر بیشتر فقها مبنی بر منحصر بودن چهار عیب در مردان 
برای زنان بر حق فسخ است، در ساير عیوب، طالق حرجی می تواند راه حلی برای زن تلقی شود. 
چراكه در بیماری هايی چون زمین گیری، نابینايی، جذام و برص می توان با تمسک به قاعده نفی 
حرج برای زوجه به سبب مشقت و تنگنايی كه برای وی ايجادشده و تداوم زندگی زناشويی را 
دشوار ساخته، به وی اين حق را داد كه با مراجعه به حاكم شرع زوج را ملزم به طالق نمايد. چرا 

كه در شرع مقدس اسالم هیچ ضرر و حرجی پذيرفته نیست.

4. زوجة غایب مفقوداالثر

يکی از مصاديق عسر و حرج، غیبت طوالنی و بی خبر زوج است، به گونه ای كه گاهی پايبندی 
به پیمان زناشويی موجب ضرر و حرج زوجه می شود.

طالق زوجه غايب مفقوداالثر، يکی از حقوق مالی زوجه است، بر اساس قول مشهور فقها، اگر 
مردی چهار سال، غايب مفقوداالثر بوده و خبری از حیات و ممات او نباشد، اگر صبر كند كه هیچ، 
لکن اگر نتوانست صبر كند بعد از گذشت چهار سال می تواند به حاكم مراجعه و تقاضای طالق 
كند؛ اما اين امر مشروط به آن است كه شوهر مالی نداشته كه نفقه زن را تأمین كند و يا اينکه كسی 
نباشد كه به جای شوهر نفقه زن را بدهد، در اين صورت حاكم به درخواست زن او را طالق می دهد 

و زن نیز بايد عده وفات نگه دارد )شهیدثانی 1410 ج 6: 66 -65؛ عالمه حلی 1387 ج 3 :353(. 
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باالتفاق  امامیه  فقهای  تأمین می شود،  به طريقی  نفقه زوجه اش  در مورد مفقوداالثری كه 
حکم به وجوب صبر و عدم اختیار طالق كرده اند تا جايی كه عده ای از فقها گفته اند: ولو اين 

انتظار تا آخر عمرش به طول انجامد )عالمه حلی 1387 ج 3: 353(.
مستند فقها در خصوص طالق به دست حاكم، رواياتی همچون صحیحه حلبی، بريد بن 

معاويه و ساير اخبار است.
نظرات فقها در مورد زوجه غائب مفقوداالثر منطبق با روايات مربوط به اين مسئله است و 
درواقع اين عدم جواز حکم طالق، تحت عنوان »زوجه مفقوداالثر« است، لیکن تحت عناوين 
ديگری از قبیل عسر و حرج يا ضرر، قضیه صورت ديگری می يابد؛ مانند آن كه پیش از مدت 
چهار سال، عسر و حرج تحمل ناپذيری، حیات و شرافت زوجه را به مخاطره اندازد و نتواند 

معاش خود را فراهم و يا عزت و شرافت خود را حفاظت كند.
عالوه بر اين، مسئله ای كه در اينجا مطرح می شود اين است كه با توجه به آن كه نیازهای 
آدمی تنها در امور مالی خالصه نشده و زن دارای نیازهای عاطفی، روحی و جنسی نیز هست، در 
صورت قرار گرفتن وی در مشقت و سختی، از اين حیث، آيا بازهم بايد قائل به صبر در چهار سال 
شد يا خیر؟ و در صورت يافتن خبر از شوهر ولی عدم امکان حضور وی به دلیل حبس طوالنی 

آيا در اين صورت باز زوجه بايستی با وجود نیازهای غیرمادی مذكور در انتظار شوهر بنشیند؟
را  حرج  و  عسر  نفی  قاعده  مستقل  به طور  كه  فقیهی  نخستین  به عنوان  عروه-  صاحب 
بدين  فقیهی  هیچ  از وی  قبل  به طوری كه  دانسته،  توسط زوجه  موجبات درخواست طالق  از 
صراحت بیانی را در اين باب نیاورده است- در مورد زوجه ای كه شوهرش مفقود و زنده بودن 
او مسلم است و حتی ايشان پا فراتر نهاده و در مورد غیر مفقود نیز درصورتی كه شوهر محکوم 
به حبس ابد است و امکان بازگشت ندارد و زن قادر به انتظار نیست، با تمسک به قاعده نفی 
بالساق« دانسته و معتقد است  عسر و حرج، اين قاعده را حاكم بر اصل »الطالق بید من اخذ 
درصورتی كه بقای زوجیت موجب وقوع زن در گناه و معصیت باشد، برای صیانت وی از وقوع 

در حرام، الزم است حکم طالق برای او داده شود )طباطبايی يزدی 1414 ج 1: 75(.
بهره  خصوص  اين  در  الحرج  و  الضرر  قاعده  از  فقها  اكثر  كه  است  آن  قابل تأمل  نکته 
نبرده اند درحالی كه می توان با صراحت الزم آيات و روايات در اثبات نفی تمامی احکام حرجی 
و نیز قائل بودن مشهور فقها به نفی حکم به وسیلة قواعد الضرر و الحرج؛ بدين نتیجه دست يافت 

كه طالق قاضی در صورت احراز حرج زوجه، بر اساس قاعده »ال حرج« جايز است.
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چراكه حکم به صبر و انتظار برای مدتی بیش از چهار سال و عدم جواز طالق در حق زوجه 
مفقوداالثری كه نفقه اش داده می شود، از موارد حکم حرجی و ضرری است، زيرا اين امر به 
معنای محروم كردن زوجه از داشتن مونس و داشتن كانون خانواده است و اين، با مفاد آيه »َو 
ة« )روم:21( در تنافی  مِْن آياتِِه أَْن َخلََق لَُکْم مِْن أَنُْفِسُکْم أَْزواجاً لِتَْسُکنُوا إِلَیْها َو َجَعَل بَیْنَُکْم َمَودَّ
است، به ويژه آن كه زن جوان بوده و در صورت انتظاری طوالنی، سال های زيادی از عمر خود 

را بی نصیب از نعمت خانواده بايد بگذراند.
بنابراين جواز طالق قاضی در مورد زوجه مفقوداالثر كه به منظور رفع ضرر و حرج است، از 
قاعده ال ضرر و ال حرج قابل اثبات است و بر اصل »الطالق بید من اخذ بالساق« حاكم می شود.

روايات فراوانی در كتب فقهی ذكرشده است كه هرچند در آن ها به صراحت عنوان عسر و 
حرج ذكر نشده است لیکن می توان از متن و سیاق روايات آن را اخذ كرد.

به طور نمونه يکی از مسائلی كه به عنوان حقوق زوجه در روايات ذكرشده مواقعه است بدين معنا 
كه شوهر نزديکی با همسر خود را بیش از چهار ماه قطع نکند. صاحب جواهر پس از طرح ادله ای كه 
برای اثبات عدم جواز ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه ذكرشده، می گويد: »مؤيداً بنفی الحرج و 

االضرار« و اين دو قاعده را به عنوان تأيید ادله، مطرح كرده است )نجفی 1404 ج 29: 115(.
با توجه به آنکه يکی از حقوق و نیازهای زن، حق جنسی اوست و برای رفع اين نیاز، راهی 
جز ارتباط با شوهر خود نداشته چراكه اختیار طالق تنها به دست شوهر است و ازدواج با ديگری 
نیازهای جنسی و  از رفع  اين موانع، خودداری زوج  به رغم  ازاين رو،  نیست.  برای وی ممکن 

حیاتی، اضرار به زوجه به شمار می آيد.
يکی ديگر از مواردی كه می توان به عنوان مصاديق حرج زوجه بدان اشاره كرد، ازدواج 
دوم زوج است. هرچند به ظاهر در آيه 3 سوره مباركه نساء1 اين اختیار به مردان داده شده است 
كه تا چهار زن به عقد خود درآورند؛ اما با مداقه در موضوع آيه فوق و آيات پیشین آن به خوبی 
به نظر می رسد كه خطاب آيه سرپرست يتیمان است و بدان ها دستور می دهد كه اموال يتیمان 
را با اموال خود عوض نکنید و چنانچه در اجرای عدالت میان دختران يتیم می ترسید و مراد اين 
است كه اگر خوف از مخلوط شدن اموال آنان با خود را داريد، دو، سه، يا چهار زن می توانید 
بعد  درآوريد،  عقد خود  به  را  يتیم  دختران  آن  مادران  می توانید  ديگر سخن  به  كنید  اختیار 
ازآن خداوند متعال در ادامه آيه می فرمايد چنانچه بیم داريد كه به عدالت میان آن زنان رفتار 

1 »َو إِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطوا فِي الْيَتامى  فَانِْكُحوا ما طاَب لَُكْم مَِن النِّساِء َمثْنى  َو ثاُلَث َو ُرباَع فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ 
فَواِحَدة...«)نساء:3( تَْعِدلُوا 
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نکنید پس به يک زن اكتفا كرده چراكه اين بهتر و نزديک تر است تا آن كه شما به ظلم و ستم 
روی آوريد و بیهوده عیال وار گرديد.

در حقیقت؛ با توجه به آنکه موضوع آيه يتیمان و خطاب آيه به سرپرستان آنان است نمی توان 
آن را به سايرين نیز تعمیم داد، عالوه بر آن كه در انتهای آيه حتی در مورد سرپرستان يتیمان 
نیز، حکم به اختیار زن واحد را به عدالت نزديک تر می داند و دستور می دهد به همان يک زن 

بسنده كنید.
فارغ از مباحث فوق، اختیار زن دوم، از طرف مرد برای زوجه اول فشار و تضییق روحی 
در  در عصر حاضر  زنان  نوع  به صراحت گفت كه  می توان  و  داشت  به همراه خواهد  فراوان 
مواجهه با اين مسئله، دچار تنگنای روحی و روانی بسیار شده تا حدی كه بنیان خانواده خود را 
متزلزل ديده و تمام ابعاد آن را متأثر از اين مسئله می دانند به گونه ای كه تداوم زندگی زناشويی 

برای آنان سخت و دشوار شده و اسباب اخالل آن را فراهم می سازد.
ازاين رو با توجه به آن كه اوالً قاعده »نفی عسر و حرج« حاكم بر عمومات ادله اولیه است 
و ثانیاً مفهوم »حرج« هم مشمول سختی و تنگنای جسمی است و هم روحی و روانی، می توان 

گفت اين قاعده حاكم بر حکم وضعی تعدد زوجات شده و آن را مرتفع می سازد.
با عنايت به تبیین مصاديق مذكور می توان قائل به عدم تحديدی بودن مصاديق عسر و حرج 

در فقه شد.
الزمه پويايی فقه آن است كه با توجه به مقتضیات زمان و مکان، مصاديق نوظهور حرج را 
كشف كرده و قاعده »الحرج« را قابل جريان در تمامی مصاديق محرز آن بداند. خداوند متعال 
قوانین شريعت را بر اساس عدالت جعل و وضع كرده است و مقتضای آن اين است كه قابلیت 
جريان و تسری در تمامی اعصار و زمان ها را داشته باشد نه آنکه تعبدی محض بوده و مناط آن 
تنها در يک عصر و مکان اجرا شود، بلکه ضرورت دارد كارشناسان فقه و حقوق اسالمی با 
تشخیص و احراز مصاديق جديد زمینه اجرايی شدن قاعده »نفی عسر و حرج« را در زمان ها و 
مکان های گوناگون فراهم كرده تا مقصود اصلی شارع از اين قاعده كه مرفوع و مطرود دانستن 

احکام حرجی است تقويت گردد.
 امام نیز مصاديق عسر و حرج را حصری و تحديدی ندانسته اند؛ چرا كه با مالحظه نظرات 
از مصاديق مندرج در نصوص روايی را  مواردی غیر  ايشان در برخی مواضع، صراحتاً  فقهی 

مصداق حرج و محل جريان »نفی عسر و حرج« به شمار آورده اند.
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شهید مصطفی خمینی پس از نقل روايت صحیحه صفوان بن يحیی از امام رضا)ع( كه در 
مورد مسائل پیرامون ترک وطی زوجه جوان بیش از مدت چهار ماه سؤال كرده و حتی بیان 
داشته كه اين ترک وطی به قصد اضرار نبوده بلکه به خاطر رسیدن مصیبتی از جماع خودداری 
شده است و امام رضا)ع( در پاسخ، زوجی را كه چهار ماه، نزديکی با همسرش را ترک كند آثم 
خوانده اند )شیخ طوسی 1407 ج 7: 412(، با تاكید بر نظر والد محقق خويش می گويد: نسبت میان 
وجوب وطی و حرمت اضرار به نفس، عموم و خصوص من وجه است و بعید نیست دومی يعنی 

اضرار به نفس، تقدم داشته باشد )خمینی 1376 ج 2: 365(.
از كالم امام مبنی بر تقدم مسئله اضرار به نفس بر وجوب وطی به خوبی می توان دريافت كه 
در ساير موارد غیر از مواقعه كه موجبات حرج زوجه را به وسیلة زوج ايجاد می كند، قاعده نفی 

عسر و حرج قابل تعمیم و تسّری است.
عالوه بر اين امام خمینی در پاسخ به سؤالی در مورد زوجه غايب مفقوداالثری كه قبل از 
گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه از طرف زوج يا ديگری در عسر و حرج 

قرارگرفته است می گويد:
نفقه-  از جهت  نه  نداشتن شوهر در حرج است-  برای   در صورتي كه زوجه 
بطوری كه در صبر كردن معرضیّت فساد است حاكم پس از يأس، قبل از مضّی 
مّدت چهار سال می تواند طالق دهد. بلکه اگر در مّدت مذكور نیز در معرض 
فساد است و رجوع به حاكم نکرده است جواز طالق برای حاكم بعید نیست در 

صورت يأس )امام خمینی 1392 ج 3: 145(.
همان گونه كه ذيل مبحث زوجه مفقوداالثر بیان كرديم، مشهور فقها قائل به گذشت چهار 
سال بوده اند و حتی در صورت عدم انفاق نیز اجازه ايقاع طالق زوجه از طرف حاكم را نداده اند. 
بلکه تنها پس از سپری شدن مدت مذكور و عدم انفاق و نیز نداشتن صبر از سوی زوجه، جاری 
كردن طالق را جايز می دانستند. تا جايی كه شیخ طوسی در باب زوجه ای كه از جهت نفقه 
تأمین می شود معتقد به تحمل و انتظار زوجه تا آخر عمر وی هستند؛ اما امام خمینی با تمثیلی و 
غیرحصری دانستن مصاديق حرج، در صورت وقوع زوجه در مشقت به صرف نداشتن شوهر نه 
از حیث نفقه، حق درخواست و جواز طالق برای او قائل بوده چراكه چه بسا در صبر كردن زوجه 
در مدت مذكور، حرجی باشد كه او را در معرض فساد و آسیب های جنسی قرار دهد و حتی امام 
پا فراتر نهاده و معتقدند درصورتی كه زوجه در اين مدت برای طالق به حاكم به جهت وقوع در 
حرج مراجعه نکرده باشد، درحالی كه در معرض فساد و معصیت باشد، حاكم خود بدون رجوع 
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زوجه می تواند ايقاع طالق كند.
اين فتوای امام به علت اهمیت مفسده ايجادی و جنبه عمومی آن مفسده در جامعه است 
كه اين را حق حاكم دانسته كه با وجود عدم مراجعه زن نسبت به طالق، خود او رأساً نسبت 

به طالق وی اقدام نمايد.
مؤيد نظر امام خمینی، كالم كاشف الغطاء است كه ايشان پس از طرح مسئله زوجه غايب 
زندانی محکوم به حبس  انفاق زوج،  مفقوداالثر، ديگر مصاديق طالق حرجی همچون ترک 
برشمرده سپس در  را  بیماری های مسری  به  ابتالی زوج  و  از 15 سال  بیش  يا محکوم  به  ابد 
انتها می گويد: هرگاه عسر و مشقتی شديد بر زوجه عارض شود به صورتی كه تداوم زندگی 
زناشويی او را در تنگنا قرار دهد و خواهان طالق باشد پس از اثبات و احراز آن نزد حاكم، وی 
زوج را اجبار به طالق كرده و اگر زوج اجتناب كرد، حاكم زوجه را طالق می دهد و زوجه 

پس از گذران عده، حق ازدواج دارد )آل كاشف الغطا 1359 ج 2: 46(.
از بیان اين فقیه درمی يابیم كه هر موردی به هر عنوانی حتی غیر از موارد مطرح و مورد 
اشاره فقها سبب عسر و مشقت شديد برای زوجه شده و او را از استمرار زندگی زناشويی اش 
بازدارد مصداق حرج به شمار می آيد و قاعده »نفی عسر و حرج« بر حکم وضعی »انحصار طالق 

به دست زوج« حاكم می شود.
در تکمیل كالم اين دو فقیه، می توان گفت خداوند حکیم كه حقوق مالی زوجه از جمله 
نفقه و تأمین پوشاک و مسکن را مورد اهتمام قرار داده است و در صورت ترک آن، با استناد 
به قاعده نفی عسر و حرج برای زوجه حق درخواست طالق و مراجعه به حاكم قرار داده است، 
به طريق اولی بايستی برای تأمین نیاز جنسی او كه از مقاصد نکاح به حساب می آيد، حقوقی در 
نظر گرفته باشد. چراكه به دنبال عدم تأمین اين نیاز، مفاسد اجتماعی و فحشا در جامعه اسالمی 

گسترش خواهد يافت و اين با اساس تشکیل خانواده در تضاد است.

نتیجه گیری
يکی از قواعد معروف در فقه اسالمی كه از عناوين ثانويه است، قاعده »نفی عسر و حرج« است.

مستندات و مدارک قرآنی و روايی اين قاعده كه بسیار متقن بوده و محل استناد فقها در مواضع 
به گونه ای كه جايگاه ويژه ای در حل  مختلف در فقه است. آثار حقوقی فراوانی را داراست 

معضالت داشته و ظرفیت فراوانی را برای تأمین حقوق خانواده فراهم كرده است.
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برخی از فقهای متأخر در بحث طالق در مواردی كه زوجه با حرج و سختی مواجه شده 
است به گونه ای كه استمرار زندگی زناشويی برای وی دشوار است حاكم دانستن قاعده الحرج 
در حکم اولیه »الطالق بید من أخذ بالساق« اين حکم وضعی را مرفوع و برای زن حق درخواست 
طالق با رجوع به حاكم را قائل هستند و پس ازآن، حاكم زوج را الزام به طالق كرده و چنانچه 

الزام میسر نشد، خود رأساً ايقاع طالق می كند.
آنچه در اين مقاله، به طور خاص مورد واكاوی قرار گرفت، موارد و مصاديق حرج زوجه 
در متون فقهی است. فقها، اين مصاديق را به استناد روايات وارده منحصر در مواردی معدود 
همچون نشوز و بیماری های صعب العالج زوج كرده اند البته در اين موارد محدود هم در برخی 

شرايط آن، به صورت محتاطانه حکم به طالق حرجی را جايز دانسته اند.
با بررسی برخی آيات و روايات دريافتیم كه طالق حرجی، حتی در مورد زوجه مفقوداالثر 
قبل از انقضای چهار سال و همچنین باوجود تأمین نفقه امکان پذير است. به عالوه طالق حرجی 
را می توان در مواردی كه مشقت و فشار روحی متوجه زن شده همچون اختیار زن دوم برای 

زوج كه می تواند آثار روحی مخربی برای زن اول داشته باشد شامل شود.
آنچه در طول تاريخ مورد اهتمام فقها در مسئله حرج زوجه قرارگرفته است، بیش تر معطوف 
به مسائل مادی و مالی است درحالی كه آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است نیازهای عاطفی، 
روانی و جنسی زوجه است چراكه در صورت عدم رفع اين نیازها نه تنها غرض و مقصود اصلی 
شارع از نکاح تأمین نشده بلکه با تزلزل بنیان خانواده مفاسد و آثار مخربی به تبع آن در جامعه 

خواهد بود.
امام خمینی با ژرف نگری و امعان نظر به مقتضیات زمان تا جايی قاعده را تسری داده اند 
كه چنانچه زن به موجب حرج در معرض فساد بوده حاكم خود بدون درخواست زوجه، بتواند 

طالق را جاری نمايد.
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