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  چکیده

کار برای حل اختالف های پایان دادن به زندگی زناشویی و آخرین راهطالق یکی از راه
ین حالل یاد شده ترزندگی مشترک است. در نصوص روایی، از طالق به عنوان مبغوض

است. با توجه به نصوص و از دیدگاه جمهور فقها، اصل در طالق بر منع و عدم ایقاع آن 
ها مانند طالق و تشویق بر ادامۀ حیات زوجیت است؛ ولی حکم به وقوع برخی از طالق

های سه گانه با یک لفظ و طالق در زمان عادت ماهیانه از منظر برخی از سکران، طالق
ر خالف این اصل کلی است. با بررسی آیات قرآن در مورد طالق، چنین به نظر فقها، ب

رسد که با توجه به سیاق آیات قرآن، طالقی که در شرع مباح و مورد نظر شارع می
باشد، نیازمند آن است که پس از طی مراحل و تحت شرایط خاصی واقع شود. می

خی از روایات، بیانگر این امر است. ، و بر"الطالق مرتان"در آیۀ  "مرّه"داللت لفظ 
هایی که نتیجه این رویکرد آن است که بر خالف دیدگاه جمهور فقها، بسیاری از طالق

  شود.مبتنی بر طی مراحل و رعایت شروط آن نباشد واقع نمی
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  مقدمه
ترین نهادهایی است که شروع و پایان آن دارای  یو قدیم نهاد خانواده یکی از مهمترین

ازدواج را عقدی الزم و پایان آن را  ،احکامی خاص و شروطی ویژه است. مسیحیت
در این آئین، طالق و جدایی بین زوجین وجود  داند.بتنی بر وفات یکی از زوجین میم

برعکس در نزد یهود،  هرچند زندگی زناشویی همراه با نفرت و ناراحتی باشد. ،ندارد
افتد و طالق آنقدر نظام خانواده سست است که بر هم زدن این عقد به راحتی اتفاق می

ـ 1/31عبدالرحمن،  ،صابونی( زوجین بدون هیچ حد و مرزی رخ خواهد داد و جداییِ
هرچند بر بقای زندگی مشترک اصرار دارد و خواهان  ،اسالمدین ). 2/219سباعی، 

خانواده نبوده، ولی هرگز به دنبال حفظ خانوده به هر قیمتی و لو تضییع فروپاشی نظام 
حلی برای به عنوان راه ،بلکه طالق را تحت شرایطی خاص ؛حقوق یکی از آنان نیست

که ادامه زندگی مشترک توأم با مودت و قرار داده است  پایان دادن به عقد ازدواجی
بنابراین راهکار اسالم، راه حل  ؛اشداز زوجین ب یرحمت نبوده و موجب ضرر به یک

وسطی است که از سویی به اراده و آزادی زوجین احترام گذاشته و آنان را مجبور به 
و از سویی دیگر برای پایان دادن به  کند؛نمیعشق و عالقه  بدونادامۀ زندگی زناشویی 

ت طالق و استفاده از فرص ؛ به طوری کهاین رابطه، شروط و ضوابطی قرار داده است
  جدایی را منوط به شرایطی خاص دانسته است. 

شویم که نه های طالق مواجه میبا مراجعه به متون فقهی قدیم، با برخی از صورت
بلکه پس  گرفته است؛تنها بر اساس یک مطالعه و تصمیم درست و کارشناسی صورت ن

و پشیمان  شود که زوجین از چنین کاری نادماز حکم به وقوع طالق مشاهده می
گی زن و فرزندان، هایی عالوه بر فروپاشی نظام خانواده و آوارههستند. چنین طالق

به طوری که در مواردی مرد برای جبران این  های اجتماعی فراوانی بدنبال دارد؛آسیب
بازگرداندن زن به خانه  برایـ ای  ـ از قبیل نکاح محلّل یت به دنبال راهکار و حیلهوضع

 امان دادن به زندگی زناشویی در فضایی سنگین و ملتهب است.و سر و س
با توجه به طالق به عنوان راهی برای پایان دادن به زندگی زناشویی و همچنین 

شود آن است که سؤاالتی که در این زمینه مطرح می ها،نتایج شوم برخی از انواع طالق
نظر شرع مدیا اباحه؟ طالق  با توجه به نصوص قرآن و سنت، اصل در طالق بر منع است

گونه که بخواهد از آن استفاده کند یا دست مرد است تا هر چیست؟ آیا طالق ابزاری در
اینکه برای بکارگیری این حق نیاز به فراهم کردن زمینه و مقدماتی است که شارع 

که چه بسا تحت تأثیر شرایط ـ خواهان آن است؟ طالق و اجرای آن در دیدگاه فقها 
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شود ، با طالقی که از سیاق آیات قرآنی برداشت میباشد ـ  ی و مکانی خاص بودهزمان
  هایی دارد؟چه تفاوت

رسد که قرآن، نگرش و رویکردی خاص به طالق با مراجعه به آیات، چنین به نظر می
های فقهی، همسو با این نگرش نیست. این پژوهش بر آن است تا  به دارد که برخی از طالق

فی ـ تحلیلی ضمن بررسی رویکرد طالق در قرآن و تطبیق آن با آراء مذاهب روش توصی
 ها را مورد نقد و بررسی قرار دهد.های فقهی در مورد برخی از طالقخمسه، دیدگاه

  
  شناسی طالق ـ مفهوم1

راغب ـ 3/241(ابن فارس،  کردن و گسستن گره استلغت به معنای رهاطالق در 
الح فقهی، هر چند فقهای مذاهب با عبارات مختلفی به و در اصط )1/523، اصفهانی

گشودن پیوند زناشویی و پایان "اند، ولی مفهوم آن واحد و عبارت از تعریف آن پرداخته
شربینی، ـ 6/2(سرخسی، المبسوط، است "دادن به این رابطه با الفاظ طالق و همانند آن

 اینکه آیا خلع بین خلع و طالق و. برخی از فقها برای ایجاد فرق )6/11 عاملی، ـ4/455
 (ابن نجیم، اند.نیز اضافه کرده "قید بدون عوض"در تعریف طالقطالق است یا فسخ، 

  .)33/6نجفی،ـ 8/392مرداوی، ـ 7/375نووی، ـ 4/18 حطاب،ـ 4/77
  
 ـ حکم اصلی طالق2

اصلی فقها در مورد مشروعیت و جواز طالق متفق القول هستند؛ ولی در مورد اینکه حکم 
های متفاوت از طالق اباحه یا منع است، اختالف نظر دارند. سبب این اختالف، برداشت

  شود. نصوص است که در ادامه، این مطلب از منظر نصوص و اقوال فقها بررسی می
  
  طالق از منظر نصوصـ حکم 1ـ2

ها آید آن است که نه تنآنچه از بررسی آیات و روایات وارده در مورد طالق بدست می
ای با تعیین شرایط و ضوابطی خاص به گونه شارع بلکه ؛طالق مورد تشویق شرع نیست

 امراین  و در صورت امکان نمایدحفظ را تا زندگی زناشویی  است سعی بر آن داشته
ولی با این وجود هرگاه بقا زندگی به قیمت تضییع حقوق خدا و زوجین و  ؛صورت نگیرد
شود، طی مقدمات و شرایط خاصی ایقاع آن را جایز  بین آنان تمام در ایجاد نفرت

  داند. برخی از ادله ناظر بر این مسأله عبارت است از: می
استوار یاد الف) خداوند متعال در قرآن از عقد ازدواج به عنوان پیوندی محکم و 
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نَ فرماید:کند و می می خَذْ مْ (وَأَ ا مِنْکُ اقً لِیظًا) مِیثَ به این آیه آن  . وجه استدالل)21نسا/( غَ
در مورد سایر  کند در حالی کهاست که خداوند عقد ازدواج را میثاق غلیظ معرفی می

برد و این خود گویای اهمیت و معاوضی، چنین تعبیری بکار نمیعقود معاوضی و غیر
بنابراین اگر در سایر عقود  میمون و تفاوتش با سایر عقود است؛جایگاه این پیوند 

در عقد ازدواج  ؛و بدان پایان داد یا فسخ استفاده کردی از حق خیار توان به راحت می
تأبید و عدم تعلیق و  ،بلکه از جمله شروط صحت آن نزد جمهور فقها ؛چنین نیست

  .)7/40،نوویـ 5/94 ،سرخسیـ 2/272،(کاسانی شرط خیار در آن است.
کُمْ فرماید: (َفإِنْب) خداوند در قرآن می عْنَ طَ ا أَ لَ واتَبْ فَ هِنَّ غُ یْ لَ  )34نسا/( سَبِیلًا) عَ

 اضرار به زن در صورت اطاعت و رعایت حقوق فیما بین است مفهوم آیه، نفی ایذا و
عدم نشوز و اطاعتش  ) و طالق دادن زن در صورت5/42،ابن عاشورـ  1/505،زمخشری(

های یببلکه آس ؛، نه تنها ظلم و ستم و آوارگی برای زن و فرزندان بدنبال داردازشوهر
بنابراین از سیاق آیه که به آیۀ نشوز معروف است  ؛آن به مرد و کل جامعه خواهد رسید

در حالت نشوز و اختالف زوجین شود که طالق، خواسته شرع نیست. چنین برداشت می
عالج قضیه به طرق دیگر است و طالق را به عنوان آخرین راه حل  هکار شرع،را نیز

  ).2/997،(شعراوی کند.معرفی می
های عالج نشوز زن را تشریح کرده است سوره نسا، راه 35و  34ج) خداوند در آیات 
 ترک معاشرت) و ضرب قرار داده است؛( (نصیحت)، هجر وعظ :و مراحل آن را به ترتیب

بررسی و کارشناسی و  برایبه ارسال حکمین دستور چنانکه این مراحل کارساز نباشد 
؛ با این وصف سوره بقره اشاره به طالق دارد 229ر آیه سپس د دهد.میدرمان قضیه 
کرد و نیاز به طی آن را اولین راهکار معرفی می ،مورد تشویق شرع بود چنانچه طالق

مراحل پیشین نبود؛ بر همین مبنا است که جمهور مفسرین و فقها رعایت ترتیب این 
 /5،طباطبائیـ 3/27،سیآلوـ 2/73،بیضاویـ  10/72،(رازی دانند.مراحل را واجب می

  ).31/202نجفی،ـ 8/377،مرداویـ 2/131،کشناوی ـ2/234،کاسانیـ 345
غَضُ" د) روایت بْ لَالِ أَ حَ هِ یإِلَ الْ لَاقُ اللَّ این روایت با عبارات و الفاظ مختلف، در  :"الطَّ

منابع روائی مذاهب مختلف وارده شده است، متن  فوق الذکر در بیشتر منابع حدیثی 
 إِنَّ"متن  و) 2018، شماره 1/650 ابن ماجه،ـ 2178، شماره 2/255،(ابوداودسنت اهل 
هَ زَّ اللَّ لَّ وَ عَ ا جَ دَ إِنَّمَ لَاقِ فِي وَکَّ رَّرَ وَ الطَّ وْلَ فِیهِ کَ غْضِهِ مِنْ الْقَ رْقَةَ بُ در روایات اهل  "الْفُ

محدثین در مورد  . علما و)22/7 ،عاملی، محمدـ 5/328 ،(کلینی بیت(ع) وجود دارد.
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به طوری که برخی از محدثین اهل  ؛صحت سند طرق این روایت اختالف نظر دارند
و برخی دیگر از جمله حاکم نیشابوری و برخی از  اندسنت آن را ضعیف یا مرسل دانسته
ـ 7/106 ارواءالغلیل، ،آلبانیـ 2/214(حاکم،  دانند.محدثین شیعه آن را صحیح می

  .)78ص ،جاللی
رسد در مورد صحت معنا و مفهوم این روایت و معمول به بودن آن در بین ظر میبه ن

 گرفته قرار علما پذیرش محل روایت این مفهوم اهل علم اختالفی وجود نداشته باشد؛ بلکه
-می نهایی حل راه عنوان طالق به از استفاده مبنی بر شرع تشویق با همسو را آن است و

تْ امْرَأَةٍ یُّمَاأَ"دانند؛ خاصه آنکه روایت  جَهَا سَأَلَ لَاقَ زَوْ سٍ غَیْرِ مِنْ الطَّ لَیْهَا فَحَرَامٌ بَأْ  رَائِحَةُ عَ
ای در معنا و مفهوم روایت مورد بحث است صحیح و مورد پذیرش همه که بگونه "الْجَنَّةِ

  ).7/100ـ آلبانی، ارواءالغلیل، 2055، شماره 5/55محدثین قرارگرفته است. (احمد، 
شود آن است که طالق نزد خداوند مبغوض و منفور بوده چه از حدیث برداشت میآن

بنابراین بهتر است از اقدام بر چنین امری پرهیز کرده یا از آن به  ؛و مورد تشویق نیست
  عنوان راه حل نهایی برای پایان دادن به زندگی زناشویی استفاده شود.

توان چنین نتیجه گرفت که طالق بر آنچه از نصوص قرآن و سنت گذشت، میبنا
ای به عنوان آخرین راه حل برای پایان دادن بلکه وسیله ؛سته و مطلوب شرع نیستاخو

  به زندگی زناشویی قرار داده شده است.
  

 حکم طالق از منظر فقها ـ2ـ2
با هم اختالف نظر داشته و  ،فقها در مورد اینکه حکم اصلی طالق اباحه یا منع است

  باشند:یدگاه متفاوت ميدارای دو د
 حنیفه در قول مفتی به در مذهب و همچنین امامیه قائل به اباحه طالق هستند

این گروه برای دیدگاه خود به آیاتی  ).13/71  ،حلیـ 4/392 ،جزیری ـ6/3 ،(سرخسی
خداوند  باشد.میسوره بقره 229و  236که از مهمترین آن، آیات  انداز قرآن استناد کرده

احَ لَا"فرماید: می 236 در آیۀ مْ جُنَ کُ لَیْ تُمُ إِنْ عَ لَّقْ سَاءَ طَ نَّ لَمْ مَا النِّ وهُ وْ تَمَسُّ وا أَ رِضُ نَّ تَفْ هُ  لَ
رِیضَةً  (گناهی بر شما نیست که زنان را پیش از آمیزش یا تعیین مهریه طالق دهید) "فَ

لَاقُ"فرماید: نیز می 229در آیۀ  و تَانِ الطَّ رَّ  چنین است کهل به آیه اول وجه استدال "مَ
چنین نفی تعلق گناه در طالق، دالّ بر مباح بودن آن است. در مورد آیۀ دوم نیز 

این آیه و امثال آن، به طور مطلق به طالق پرداخته و منعی در  استدالل شده است که
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ن . عالوه بر این، قائلی)6/3 ،(سرخسی بنا براین اصل بر اباحه آن است. ؛آن وجود ندارد
 25/271 ،(احمد (ص) به این دیدگاه به طالق حفصه ـ رضی هللا عنها ـ توسط پیامبر

طوسی، المبسوط فی ـ 3/371احسابی، ـ 2283 شماره 2/285 ،اوداودـ 15924شماره 
و عمل برخی از صحابه از جمله حسن بن علی، عمر بن خطاب و ) 5/2 ،الفقه االمامیه

 ـ7/154 ،ابن ابی شیبه( اند نشان استناد کردهعبدهللا بن عمر در طالق دادن همسرا
 ،اگر طالق مکروه بود گویندمیو   )5333 شماره 7/59 ،بخاری ـ55 و 6/59 ،کلینی

  دانند.انجام نمی  را پیامبر(ص) و صحابه چنین کاری
از جمله ادله عقلی این گروه نیز آن است که نکاح مالکیت و حقی است که مرد از 

سقاط و ازالۀ این حق با استفاده از حق طالق ـ همچون اعتاق ـ امری ا. آن برخودار است
  .)3ص ،6 ج ،44( .استجایز و مباح 

  
  نقد و بررسی ادله

رسد استدالل به این ادله و نوع استدالل به با دقت نظر به ادله فوق الذکر، به نظر می
  به شرح ذیل پاسخ داد:توان هر یک از ادله را به طوری که می ؛خالی از ایراد نیست ،آنها

داللت آیه بر طالق پیش از دخول و تعیین عالوه بر  ،اول یۀـ در مورد استدالل به آ
بر راه حل نهایی برای جدایی، باید گفت رفع  طالق نه مطلق آن، و همچنین حمل  مهر

 ـ1/115 ،، (بیضاویجناح به معنای عدم تعلق گناه در انجام فعل و جواز انجام آن است
ـ 1/326،(حفناوی گیردرا در بر می هر دو و این جواز، اباحه و کراهت )1/475 ،یشاطب
بلکه با توجه  ؛توان رفع جناح در آیه را حمل بر اباحه کردبنابراین نمی )؛1/109 ،جغیم

به مبغوض بودن طالق در روایات و با توجه به تبعات سوئی که برای افراد و جامعه 
در مورد  )448 ص ،(ذوالفقار طلب را بر کراهت حمل کرد. بدنبال دارد باید رفع جناح

های طالق است و در پی بیان آیۀ دوم نیز باید گفت این آیه در صدد بیان تعداد فرصت
تواند توجیه صحیحی نمی ،"الطالق مرتان"آن نیست؛ بنابراین استدالل به اطالق حکم 

طوسی، المبسوط ـ 2/170، اغیمرـ 2/463، (ابوحیان بر جواز و مباح بودن طالق باشد
تواند دلیل موجهی محل استناد، نمی بنابراین هیچ یک از آیاتِ )؛5/2 فی فقه االمامیه، 

بلکه ورود نصوص دیگر، توجه به مقاصد شرع در نکاح و طالق  و  ؛بر اباحه طالق باشد
  آثار سوء آن گواهی بر کراهت آن است.

هر چند  ؛چنانکه از خود روایت پیداستروایات باید گفت، احادیث و ـ در مورد 
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چه بسا آن حضرت پس از  ؛ولی دوباره رجوع کرد ؛پیامبر(ص)  همسرش را طالق داد
ادامه برخی از طرق این روایت مبنی بر نزول  دانسته که مراجعه نمودند. طالق، آن را بد

ر مصلحتی ای دالَ بر ترجیح ترک آن عمل ـ هر چند بنا بوحی و امر به مراجعه قرینه
ـ 8/354سهارنفوری ـ 7/602 ،(بیهقی باشد.باشد ـ است که این خود از معانی مکروه می

  .)6/270 ،عظیم آبادی
ـ در مورد فعل صحابه مبنی بر طالق همسران و اینکه این خود دلیلی بر اباحه طالق 

: در مورد حجیت فعل صحابه در بین اصولییمی ،است ن توان چنین پاسخ داد که اوالً
دلیل هرگاه  بنا براین ؛دانندبرخی از اصولیین آن را حجت نمی نظر است؛اختالف 

ـ 1/400، (غزالی توان به عنوان دلیلی ثابت و قطعی به حساب آورد.نمی ،محتمل باشد
: چه بسا طالق )3/982،نمله آخر الدواء "آنان به عنوان آخرین راهکار و براساس ، ثانیاً
: حضرت علی(ع) بر روی منبر باشد. صورت گرفته "الکی عمل چنین افرادی را به  ،ثالثاً
ن کاری جایز و محل تشویق شرع بنابراین اگر چنی )؛6/55(کلینی،ای نکوهش کردگونه
  کرد. حضرت امیر آن را نهی نمی بود؛

بر کسی پوشیده نیست که طالق از حقوق  ؛ـ در پاسخ به دلیل عقلی نیز باید گفت
بدین معنی  ؛کلی آن است که تعسف در استعمال حق جایز نیست ولی قاعده ؛زوج است

که سبب اضرار به  طوری به ؛باید در چهارچوب اجازه شرع باشد ،که استفاده از حق
(زحیلی، وهبه،  دیگری و پیامدهای سوء و از دست دادن مصالح بزرگتر نباشد

تی بزرگتر و بنابراین حفظ کانون خانواده مصلح )؛1/345 ریسونی،ـ 2864،ص40/4
تا جایی بنابراین  ؛پیامدهای فردی و اجتماعی زیاد بدنبال خواهد داشت ،طالق و جدایی
  باید در حفظ آن کوشید. که ممکن باشد

الذکر، مالکیه، شافعیه، حنابله، برخی از فقهای حنفیه و بسیاری  در مقابل دیدگاه فوق
م زیدان قائل به کراهت طالق از فقهای معاصر از جمله عبدالرحمن صابونی و عبدالکری

هستند و در صورت امکان حیات زوجیت، اصل در طالق را بر حظر و منع حمل 
 ،عبدالرحمن صابونی،ـ 22/175 ،مرداویـ 2/535 ،صاویـ 14/11 ،جوینی( دانند. می
) این گروه برای قول خود عالوه بر رد استدالل دیدگاه پیشین، 7/355 ،زیدانـ 1/93

هِنَّ سَبِیالًف" فرماید:که خداوند می اندردهچنین استدالل ک لَیْ واْ عَ غُ الَ تَبْ مْ فَ کُ عْنَ طَ  "إِنْ أَ
، شخداوند در صورت اطاعت زن از شوهر ،. وجه استدالل به آیه آنکه)34 النساء:(

ظلم و مصداقی از   است؛ حال آنکه طالق بدون دلیل، خود اجحاف به او را منع کرده 
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غَضُ" حدیثبه  . این گروه)22/175 ،مرداوی( باشد.ستم بر زن و جامعه می بْ الِ أَ لَ حَ  الْ
هِ یإلَ لَاقُ اللَّ یُّمَا"همچنین روایت  و "الطَّ رَأَةٍ أَ تْ امْ هَا سَأَلَ جَ وْ لَاقَ زَ که از پیش ( "الطَّ

عدم تشویق  ،که مفهوم این روایات اندنمودهو چنین استدالل  انداستناد کرده )گذشت
). عالوه بر این 9/6875، زحیلی، وهبه ـ4/7 ،دمیاطی( هت آن است.به طالق و کرا

ازدواج، سنت یا واجب اند که اصل در حکم کرده از لحاظ عقلی چنین استدالل ،نصوص
نکاح مصالح دینی و دنیوی در پی دارد و با آن حفظ نسل که یکی از و  بودن آن است

 پایان دادن به این مصالح ووعی شود؛ حال آنکه طالق به نمقاصد شرع است محقق می
  ).447ص ،ذوالفقارطلبـ 3/95 ،کاسانی( .باشدمیترک عمل مستحب یا واجب 

  
  نقد و بررسی ادله:

  ایراداتی به شرح ذیل وارد است: ،به برخی از ادله فوق الذکر
 "سَبِیالً فَالَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ" ـ در مورد استدالل به آیه باید گفت که بیشتر مفسرین، عبارت

اند و بر آنند که آیه در کراهت طالق صراحت ندارد؛ چه را بر عدم ضرب و هجر حمل کرده
آنکه سیاق آیات و عبارات پیش از این جمله، در صدد بیان عالج نشوز است و بحثی از 

  ). 10/70 طالق در میان نیست که بتوان حکم طالق را از آن برداشت کرد. (رازی،
فال "عبارت  ،ایراد باید گفت هر چند از دیدگاه برخی از مفسرین در پاسخ به این
ولی یکی از مصادیق مهم این  ؛گرددمیبه نشوز عالج نشوز بر "تبغوا علیهن سبیال

طالق دادن زوج بدون نیاز است که به مراتب شدیدتر از ضرب و هجر وارده در  ،عبارت
  صدر آیه است.

، اصل صحت این روایات اند کهنین پاسخ دادهچ ـ در مورد روایات محل استناد نیز
محل اختالف است و بی شک هرگاه روایتی صحت آن محل اختالف واقع شود  نزد علما

  گیرد. بلکه حجیت آن محل تردد قرار می ؛تواند واقع شوددلیلی قطعی بر قضیه نمی
وص ورودی بر این نص ،هر چند برخی از علما ،در پاسخ به این ایراد باید گفت

بلکه در  است؛ اند ولی به طور کلی کسی آنها را مردود و غیرقابل استناد ندانسته داشته
اند. از سویی دیگر مضمون این نصوص، به هدف شرع از بیشتر منابع بدان استدالل کرده

بنابراین  ؛نکاح، نزدیک و در راستای مقاصد شریعت من جمله حفظ دین و نسل است
در صورت عدم بروز د، با توجه به کلیت شرع، نداشته باشگر این نصوص نیز وجود ا

   مشکلی بین زوجین، طالق دادن زن مکروه است.
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رسد دیدگاه دوم به صواب ، به نظر میادله دو گروه و نقد و بررسی آن با توجه به
کاری برای خروج از یک چه آنکه اصل در نکاح دوام است و طالق راه ؛نزدیکتر باشد
گیرد. تی بین زوجین است که در مواقع خاص خود مورد استفاده قرار میبحران و ناراح

 ؛از سویی دیگر طالق تبعات سوئی برای زوجین، فرزندان و جامعه در پی خواهد داشت
بر همین مبناست که در نصوص قرآن آن را منوط به طی مراحلی کرده است که در 

 ادامه بدان اشاره خواهد شد.
  
  در قرآن و دیدگاه فقها طالق ـ کیفیت ایقاع3

از دیدگاه فقها، طالق انواع مختلفی دارد؛ مذاهب چهارگانه اهل سنت با وجود تقسیم 
طالق به بدعی، سنی و طالق نه بدعی و سنی، معتقدند که طالق بدعی نیز با وجود 

های بدعی شود؛ ولی فقهای امامیه عالوه بر اینکه قائل به حرمت طالقحرمت، واقع می
دانند. در این بخش ابتدا به کیفیت ایقاع طالق ها را باطل می، بسیاری از این طالقهستند

  شود:شود و در ادامه برخی از انواع طالق نزد فقها بر آن تطبیق داده میدر قرآن اشاره می
  
  ـ طالق در قرآن1ـ3

مۀ که ادا ؛ به طورییکی از مهمترین اسباب طالق، اختالفات زوجین و نشوز زوجه است
شود. خداوند زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت منجر به طالق می

معرفی کرده ات ناشی از نشوز، راهکارهایی را متعال در قرآن برای حل بحران اختالف
  این مراحل عبارتند از:  که باید طی مراحلی صورت گیرد؛ است

  
  مرحله اول: وعظ، هجر و ضرب ـ1ـ1ـ3

نَّ فِي الْمَضَاجِعِ "فرماید:ل میخداوند متعا وهُ رُ جُ اهْ نَّ وَ وهُ نَّ فَعِظُ هُ وزَ ونَ نُشُ افُ اللَّاتِي تَخَ وَ
ا بِیرً ا کَ لِی هَ کَانَ عَ ا إِنَّ اللَّ بِیلً هِنَّ سَ لَیْ وا عَ غُ لَا تَبْ مْ فَ کُ عْنَ طَ نَّ َفإِنْ أَ وهُ رِبُ اضْ . اولین )34نسا/("وَ

چنانچه این  پند و نصیحت است؛اشی از نشوز، قدم برای حل بحران اختالف خانوادگی ن
هب فقهی جز شافعیه در گام بعدی هجر و سپس ضرب است. مذا مفید فایده نبود،کار 

 ،کاسانی( قائل به آنند که رعایت ترتیب بین این سه راهکار واجب استقول اظهر، 
  ).31/202 ،نجفیـ 8/377 ،مرداویـ 7/369 ،نوویـ 2/334

ین زمینه، قول به وجوب رعایت ترتیب در بین امور سه گانه رسد در ابه نظر می
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:  ؛راجح باشد و در  ها، برای اصالح است نه محض تنبیه؛گیری این راهکاربکارزیرا: اوالً
کما اینکه  ؛امور اصالحی و حتی تنبیهی، امر شارع مبنی بر رفتن از اخف به اثقل است

: ، و استفاده است عدم هجر و ضرب ،اصل در دفع صائل رعایت این امر واجب است. ثانیاً
 در ضرورات قاعده آن است که باشد؛میاز آن خالف معمول و از باب ضرورت 

دَّر الضرورات" دْرِها تَقَ مورد  در موضوع )؛ بنابراین1/281زحیلی، محمد مصطفی،( "بقَ
: ، رعایت راهکارهای سه گانه بر حسب نیاز و ترتیب بیان شده است. ثابحث باید گفت لثاً

امری وجوبی در شرع  ،نوعی منکر است که در نهی از منکر، رعایت مراتب تغییر ،نشوز
: هر چند حرف واو در غالب اوقات برای جمع است ولی در  ).31/202،نجفی( است رابعاً

این آیه با توجه به فحوای کالم، برای تقسیم انواع زنان ناشزه است که نسبت به هر یک، 
 برای گانه سه مراحل: ). خامسا5/42ً، ابن عاشورشود. (گرفته می امور سه گانه بکار

امری وجوبی  ،در استفاده از وسایل ترتیب رعایت آن در که است پیشگیری و اصالح
: حرف فا در1/251،صابونی، محمد علی( است.  ؛برای تعقیب است "فعظوهن" ). سادساً

شود و رعایت بکار برده می بدین معنی که راهکارهای معرفی شده یکی پس از دیگری
  ).2/830 ،طریفی( ترتیب در استفاده از آن واجب است.

  
  ارسال حَکَمَینـ مرحله دوم: 2ـ1ـ3

گیرد و معموالً تنها در مرحله پیشین، چون اختالف و نشوز در دایره خانه صورت می
مه این شود ولی ادازوجین از آن آگاهی دارند، راهکاری درونی از سوی قرآن معرفی می

اختالف و عدم تأثیر سه گام سابق، سبب آشکار شدنش برای برخی از افراد جامعه از 
در این حالت خداوند در آیۀ بعد  ؛جمله اولیای زوجین و خویشاوندان آنان خواهد شد

تُمْ إِنْ وَ"فرماید: راهکاری خارج از خانه معرفی کرده و می وا بَیْنِهِمَا شِقَاقَ خِفْ عَثُ احَکَ فَابْ  مً
لِهِ مِنْ هْ حَکَمًا أَ لِهَا مِنْ وَ هْ ا إِنْ أَ رِیدَ لَاحًا یُ قِ إِصْ وَفِّ هُ یُ مَا اللَّ هُ هَ إِنَّ بَیْنَ انَ اللَّ لِیمًا کَ ا عَ  "خَبِیرً

چه  ؛گیرد. چنانکه از آیه پیداست، این اقدام پس از مرحله پیشین صورت می)35 نسا/(
مْ َفإِنْ": آنکه خداوند پس از معرفی راهکار اول فرمود نَکُ عْ طَ لَا أَ وا فَ غُ هِنَّ تَبْ لَیْ  ؛"سَبِیلًا عَ

بدین معنی که در صورت حل اختالف با استفاده از این اقدام سه گانه و بازگشت 
وضعیت به حالت طبیعی، زوج اقدامی که منجر به اختالف بیشتر و ظلم به زن باشد 

سبب اختالف آنان و  یِانجام ندهد. رسالت حَکَمین شنیدن حرف طرفین وکارشناس
  اصالح وضعیت است.
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  ـ مرحله سوم: مشاوره و کارشناسی تخصصی3ـ1ـ3
گاهی اوقات ارسال حکمینِ انتخابی از میان بزرگان دو خانوداه و وساطت آنان مفید 

به طوری که وضعیت موجود برای برخی دیگر از افراد جامعه ـ به غیر  ؛فایده نخواهد بود
ـ آشکار خواهد شد؛ بنابراین الزم است این قضیه به متخصصین از خویشاوندان طرفین 

در  ؛حوزه خانواده و روانشناسی ارجاع داده شود تا به صورت ویژه به بررسی این بپردازند
زیر نظر  شود وارسال می به شورای حل اختالف ،این اختالف این حالت پروندۀ

س از مطالعه و صحبت با زوجین، گیرد و پمورد بررسی قرار می ،کارشناس این دو حوزه
  دارد.دیدگاه خود مبنی بر صلح یا عدم سازش اعالم می

قابل توجه آنکه هر چند این مرحله به صراحت در نصوص بدان اشاره نرفته است 
توان این می و ؛علوم ـ است ی شدنولی امری مسلم در واقع جامعۀ امروز، ـ عصر تخصص

ین وارد کرد. این مرحله در حقوق مدنی از آن به مرحله را در ذیل نصوص ارسال حکم
شود با این تفاوت که در عنوان اعالم کارشناسی مبنی بر عدم سازش زوجین یاد می

گردد شود و مقرر میحقوق موضوعه این مرحله از سوی دادگاه به زوجین اعالم می
  قرار گیرد.مورد بررسی  ،پرونده زیر نظر کارشناس و قاضی متخصص به امور خانواده

  
 یک طالق با شروط خاص ـ مرحله چهارم: ایقاع4ـ1ـ3

گاهی اوقات اختالفات بین زوجین به حدی است که مراحل راهکارهای پیشین التیام 
مقصود در نکاح در  بخش زندگی نیست و ادامه زندگی زناشویی نه تنها مودت و رحمتِ

قوق زوجین و ضررهای پی نخواهد داشت بلکه موجب تضییع حقوق خدا و همچنین ح
جسمی و روحی آنان خواهد شد. در این حالت غالب افراد جامعه از این اختالف آگاهی 
پیدا کرده و نظر کارشناسان حوزه خانواده نیز ـ که در مرحله سابق اعالم شده و در 

بنابراین راهی جز  ؛پرونده وجود دارد ـ مبنی برعدم سازش و حکم به جدایی است
وجود ندارد و با رعایت شروط و ضوابطی خاص یک طالق بین آنان واقع  جدایی و طالق

لَاقُ" فرمایدخواهد شد. خداوند می تَانِ الطَّ رَّ سَاكٌ مَ وفٍ َفإِمْ رُ عْ وْ بِمَ رِیحٌ أَ  "بِإِحْسَانٍ تَسْ
. بدین معنی که توصیه قرآن چنین است که ادامه زندگی زناشویی و یا )229بقره/(

توانند برای همدیگر چه اگر زوجین نمی ؛باشد "معروف و احسان " جدایی باید بر اساس
 همسر خوبی باشند، دو انسان دارای کرامت هستند که از حق و حقوقی بر خوردارند. 

با توجه به مبحث کراهیت طالق از منظر قرآن و ترجیح این دیدگاه جمهور فقها که 
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و استفاده باشد مییق شارع نباید گفت چنین امر مبغوضی محل تشو ؛به تفصیل گذشت
) و با رعایت شروط و 9/8876، زحیلی، وهبه( الذکر از آن باید پس از طی مراحل فوق

ضوابطی که در ادامه خواهد آمد صورت گیرد.  رعایت آن مراحل به این دالیل الزامی 
: چنانکه از پیش گذشت طالق امری مکروه است که از آن به عنوان آخرین را ه است: اوالَ

به  بنابراین باید در جای مناسب ؛شودحل در پایان دادن به زندگی زناشویی استفاده می
تا در استفاده از آن، عالوه بر حفظ حقوق زوج، حقوق زن و جامعه نیز  کار گرفته شود

و سبب تعسف در استعمال حق نگردد. نظریۀ عدم تعسف در استعمال حق  ودحفظ ش
کند که تصرفات بندگان اعم از جلب و حقوق، اقتضا میبه عنوان یک اصل کلی در فقه 

خاصه آنکه  ؛مصالح یا دفع مفاسد، چنانچه منتج به اضرار به غیر باشد مأذون فیه نیست
 ـ ریسونی،3/52شته باشد (شاطبی، راهکار دیگری برای تحصیل مقصود وجود دا

مظنۀ  ،ناسی آنبنابراین در عدم رعایت مراحل طالق و عدم مشاوره و کارش )؛1/345
اقل ارد که با رعایت این مراحل به حداضرار به خانواده و پیامدهای سو آن وجود د

: داللت لفظ  گویای یک عملیات و فرایند و  "الطالق مرتان"در  "مرة"خواهد رسید. ثانیاَ
: رعایت مراحل ذکر شده، از باب مصلحت، ضروری است چه آنکه  ؛طی مراحل است. ثالثاَ

کانون خانواده حفظ و  ،کند در صورت امکانه، زوجین و فرزندان ایجاب میمصالح جامع
ای وجود نداشته باشد و این خود با مگر اینکه راه چاره ،از فروپاشی آن جلوگیری شود

: مراحل طالق یاد شده، هر یک در  رعایت مراحل طالق و جدایی محقق خواهد شد. رابعاَ
 قیقی لفظ امر یکی از امور سه گانۀاصولیون داللت حقالب امر وارد شده است، از دیدگاه 

)، با توجه به قرائنی همچون رعایت مصالح 2/66،غزالی( وجوب، ندب و اباحه است
خانواده و جامعه، بقا نسل، عدم تعسف در استعمال حق و اضرار به غیر، ذم و رد برخی 

رسد داللت ظر میهای صورت گرفته بدون طی این مراحل در نصوص سنت، به ناز طالق
: اصلِ کلی در  امور اصالحی، رفع مظالم و دفع  امر در این قضیه وجوبی باشد. خامساَ

ه طالق نیز قصد و اضرار، استفاده از اخف راهکار و رفتن به سوی اشد است، در مسأل
  ه باید این اصل کلی رعایت شود.نیت اصالح است ک

  
  دیدگاه فقها ـ شروط و ضوابط ایقاع طالق و تطبیق آن با4

باشد و آخرین راه امری مکروه می ،طالق از منظر قرآن و برخی از فقها با توجه به اینکه
این امر باید با رعایت شروطی صورت  ؛حل برای پایان دادن به زندگی زناشویی است
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  گیرد که به شرح ذیل است:
  
  یک طالق ـ شرط اول: ایقاع1ـ4

لَاقُ" اید:فرمسوره بقره می 229خداوند در آیۀ  تَانِ الطَّ رَّ وفٍ فَإِمْسَاكٌ مَ رُ عْ وْ بِمَ رِیحٌ أَ  تَسْ
  گویای آن است که: "مرتان". در این آیه واژۀ "بِإِحْسَانٍ

: با توجه به داللت مفهوم و منطوق  ، طالق یک عملیات و فعل "الطالق مرتان"اوالً
کند(مراحل چهار  مشتمل بر چند مرحله است که باید مراحل آن طی شود تا تحقق پیدا

مقتضی تفریق و   "مرة"گانه پیشین). بسیاری از مفسرین قائل به آن هستند که لفظ 
بنابراین طالق  )؛6/442 ،رازیـ 1/273 زمخشری،( ها از همدیگر استجدایی طالق

نه اینکه سه طالق با  ؛شرع آن است که در هر طالق مراحل آن رعایت شود مورد نظر
دَّر الضرورات"ه بنا بر قاعده چه آنک ؛هم صادر شود دْرِها تَقَ طالق یک ضرورت است  ،"بقَ

ـ ابن 2/306 ،رضارشید( که باید در صورت نیاز باندازه ضرورت مورد استفاده قرار گیرد
طالق سه  ،بر همین اساس فقها )؛1/276ابن عرفه، ـ  2/990شعراوی، ـ 2/412، عاشور

با هم اختالف  دانند؛ ولی در مورد وقوع آنمیگانه با یک لفظ را طالقی بدعی و حرام 
  و دارای سه دیدگاه متفاوتند:  داشتهنظر 

  
  وقوع سه طالقـ دیدگاه اول: 1ـ1ـ4

، بر این دیدگاه این نوع طالق با وجود قائل به حرام بودن مذاهب چهارگانه اهل سنت
ن مترتب یافته و اثر آ هستند که در صورت اجرای سه طالق با یک لفظ، هر سه تحقق

این گروه برای قول  ).8/453 ،مرداویـ  4/501 ،شربینیـ 6/5 ،(سرخسی خواهد شد
  :عبارت است از مهمترین آناند که خود به برخی از روایات استناد کرده

ـ حدیث ابن عمر در طالق همسرش: ابن عمر همسرش را در زمان عادت ماهیانه 
که رجوع کرده و همسرش را برگرداند؛ در طالق داد، و رسول هللا (ص) به او دستور داد 

تُ لَوْ اللَّهِ رَسُولَ ادامه این روایت چنین آمده است که: یَا هَا کُنْ لَاثًا طَلَّقْتُ نْ لِي أَکَانَ ثَ  أَ
تْ: قَالَ أُرَاجِعَهَا؟ تَکُونُ تَبِینُ لَا، کَانَ )؛ وجه استدالل 2664، شماره 5/115 مَعْصِیَةً (بیهقی، وَ

ت چنین است که، وقتی از مراجعه پس از سه طالق سوال شد، رسول هللا(ص) به این روای
  باشد.فرمود: حق مراجعه نیست و جدایی حاصل شده است و این کار معصیت می

ي است که در داستان لعان همسرش چنین آمده است لَانِ جْ یْمِر عَ وَ ا" ـ روایت عُ هَ لَّقَ  فَطَ
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لَاثًا لَ ثَ نْ قَبْ رهُ أَ مُ ولُ یَأْ سُ هِ رَ لَّ -  اللَّ هُ یصَ هِ اللَّ لَیْ مَ عَ لَّ سَ  )5259 ، شماره7/42، (بخاری "– وَ
وجه استدالل به این روایت آن است که عویمر پس از لعان همسرش، او را سه طالق داد 

  ).270/ 6 (شوکانی، و پیامبر(ص) آن را انکار نکرد
خْبِرَ"آمده است:  این روایتدر  :ـ روایت محمود بن لبید ولُرَ أُ لَّ هللاِ سُ هِ هللاُ یصَ لَیْ  عَ

لَّمَ سَ نْ وَ لٍ عَ جُ قَ رَ لَّ هُ طَ تَ رَأَ اثَ امْ لَ اتٍ ثَ لِیقَ مِیعًا، تَطْ امَ جَ انًا، فَقَ بَ الَ ثُمَّ غَضْ عَبُ: قَ لْ یُ  بِکِتَابِ أَ
نَا ِهللا، نَ وَأَ مْ  بَیْ رِکُ هُ وجه  )؛1/164،آلبانی، ارواء الغلیلـ 5564شماره  5/252 ،(نسائیأَظْ

ولی آن  ،هر چند پیامبر از اجرای سه طالق با هم خشمگین شد ،استدالل آن است که
  ).9/6972 ،وهبه (زحیلی، را باطل اعالم نکرد.

عالوه بر این نصوص، یکی از مهمترین دلیل آنان، اجماع صحابه در زمان خلیفه دوم 
در حضور صحابه حکم به وقوع طالق سه گانه با یک لفظ داد و کسی از  است که او

 اند. کردهاز این سکوت صحابه به اجماع یاد  نیز فقها صحابه بر این فتوا ایرادی نگرفت؛
  ).9/6933 ،زحیلی، وهبه ـ3/233 ،(ابن عابدین

ر، علما بر در نقد و بررسی ادله این گروه به اختصار باید گفت: در مورد روایت ابن عم
 ،وارد شده با ایرادِاند؛ بنابراین و به تفصیل سخن گفته سند و متن آن ایراد وارده کرده

 ،دانند. در پاسخ به روایت عویمر عجالنی نیز گفته شده است کهآن را حجت نمی
موضوع روایت، لعان است و در لعان خواسته یا ناخواسته زوجین از هم جدا و بر هم 

ند شد و طالق عویمر در محل خود نبوده و در حقیقت تصرفی زاید حرمت ابدی خواه
. در مورد روایت ابن لبید نیز )5/239 ،قیم، زاد المعاد ابن( برحق خود انجام داده است

(ابن قیم،  داده استعالوه بر اختالف در برخی از الفاظش که صحت آن محل تردید قرار 
یامبر(ص) طالقی که بنایش بر بازیچه قرار باید گفت چگونه پ )؛1/297 ،اغاثة اللهفان

داند؟ خشم پیامبر خود گواهی بر عدم وقوع این طالق دادن کتاب خداست را صحیح می
علما در مورد صحت این  ؛است. اما در مورد ادعای اجماع در زمان صحابه باید گفت

از همان آنند که چگونه اجماعی است که برخی از آنان براجماع اختالف نظر داشته و 
و گروهی قائل به وقوع یک  است هایی برآن وجود داشتهعصر صحابه تا کنون مخالفت

طالق  نوعاین  ؛اندطالق هستند؟ از سویی دیگر چنانکه قائلین به دیدگاه دوم بر آن رفته
 إنَّ"شد و عبارت عصر پیامبر تا بخشی از خالفت خلیفه دوم یک طالق محسوب میاز 

وااسْ قَدْ النَّاسَ لُ جَ عْ ي تَ رٍ فِ مْ تْ أَ هُمْ کَانَ نَاةٌ فِیهِ لَ وْ أَ لَ مْضَیْنَاهُ فَ هِمْ، أَ یْ لَ مْضَاهُ عَ هِمْ فَأَ لَیْ  ،(احمد "عَ
فتوایی بنا بر مصلحتی  ،از خلیفه و حکم ایشان در محضر صحابه )2875 ، شماره5/61

  .)240و  1/239 ،صابونی، عبدالرحمن( نه یک حکم شرعی قطعی. ،خاص بود
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  یک طالق ـ دیدگاه دوم:وقوع2ـ1ـ4
زیدیه و برخی از صحابه و تابعین همچون حضرت علی، ابن عباس، ابن مسعود و حسن 

اهل سنت قائل به آنند که در  متأخر بصری و عطا (رضوان هللا علیهم) و برخی از فقهای
ارد یابد و دو تای دیگر که در لفظ و، تنها یک طالق تحقق مییک لفظ طالق سه گانه با

 ،ابن تیمیهـ  2/127، (عنیسی شود.شده است باطل است و اثری بر آن مترتب نمی
  . )5/237 ،ابن قیمـ 3/226

یکی از مهمترین ادله این گروه عالوه، بر رد ادله دیدگاه اول، روایت ابن عباس است که 
 مِنْ وَسَنَتَیْنِ بَکْرٍ، وَأَبِي وَسَلَّمَ، هِعَلَیْ هللاُ یصَلَّ هللاِ رَسُولِ عَهْدِ یعَلَ الطَّلَاقُ کَانَ"فرماید: می

 قَدْ أَمْرٍ فِي اسْتَعْجَلُوا قَدِ النَّاسَ إِنَّ: الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ فَقَالَ وَاحِدَةً، الثَّلَاثِ طَلَاقُ عُمَرَ، خِلَافَةِ
 ،2/1099 (مسلم، "عَلَیْهِمْ فَأَمْضَاهُ ؟" لَیْهِمْعَ فَأَمْضَاهُ عَلَیْهِمْ، أَمْضَیْنَاهُ فَلَوْ أَنَاةٌ، فِیهِ لَهُمْ کَانَتْ
)؛ وجه استدالل به این روایت آن است که عمل پیامبر(ص) و صحابه تا چندین 1472 شماره

سال پس از رحلت آن حضرت، بر حکمِ به وقوع یک طالق است و در این زمینه حجت و 
ی از صحابه بر حکم به وقوع سه شرع، فعل پیامبر و صحابه بعد از ایشان است و تصمیم برخ

طالق فتوایی است که این فتوا در شرایط زمانی و مکانی متفاوت، مختلف خواهد بود؛ چه 
  ).5/235 بسا نقش تنبیه در این قضیه غالب بر حکم باشد (ابن قیم،

باید گفت آنچه بدان استدالل شده است به  ،در نقد و بررسی دیدگاه این گروه
توان گفت آن است که وقتی مراحل مد نظر ت، تنها چیزی که میراحتی قابل رد نیس

از این رهگذر کانون خانواده  ؛ در ایقاع طالق رعایت نشود و کار کارشناسی صورت نگیرد
بنابراین وقتی لفظ طالق بدون  ؛شودآسیب دیده و فرصت بازنگری از زوجین گرفته می

  طی مراحلش صادر شده باشد نباید واقع شود.
  
  ـ دیدگاه سوم: عدم وقوع طالق3ـ1ـ4

 ،(نجفی دانندفقهای امامیه چنین طالقی را صحیح ندانسته و هیچ یک را واقع نمی
از مهمترین ادله این گروه آن است . )4/217 المبسوط فی فقه االمایه، ،طوسیـ  33/70
ع این نوع طالق بدعی و حرام است، و بدعی و حرام بودن آن گواهی بر خواسته شر ،که

بدین معنی که هرگاه فعلی در شرع حرام باشد، مقصود از ؛ مبنی بر عدم وقوع آن است
از سویی دیگر چنین  ؛عدم ایقاع و انجام آن از سوی مکلف است ،حکم به حرمت آن

  بنابراین نباید واقع شود. ؛طالقی مطابق با قرآن مبنی بر طی مراحل صورت نگرفته است
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آنچه بدان توجه شده  ؛ در این دیدگاهگاه باید گفتدر مورد نقد و بررسی این دید
سیاق قرآنی،  داللت عالوه برکه  باشدمیاست ایقاع طالق با رعایت شروط و ضوابطش 

  در راستای حفظ خانواده و جلوگیری از تصرفات بی قد و بند در امر طالق است.
رسد نه، به نظر میگا های سهنقد و بررسی ادله دیدگاه بنابر آنچه گذشت و با توجه به

بر جدایی و  که دالّ "مره"ادله دیدگاه دوم قوی است چه آنکه عالوه بر داللت لفظ 
هاست، عصبانیت پیامبر(ص) در ایقاع سه طالق توسط یکی از صحابه و تفریق بین طالق

 زمانی که همسرش را سه طالق داده بود ،همچنین دستور آن حضرت به رجوع رکانه
در  ،و فتوای عمر مبنی بر وقوع سه طالق ،الیلی بر این مدعاستد ،)1/91 ،احمد(

از زمان  یچنانکه عالوه بر زمان حیات پیامبر و ابوبکر، بخش است؛ شرایط خاصی بوده
برخی از فقها از ؛ به طوری که حکم بر وقوع تنها یک طالق بود  ،نیز خالفت خودِ ایشان

عمل پیامبر و  ،ر این زمینه معمول به و حجتبنابراین د ؛اندآن به اجماع قدیم یاد کرده
ایقاع طالق  ولی با توجه به مطالب پیشین از آنجا که مراحلاست؛  آن اجماع قدیم

به صواب جامعه، بیاد گفت دیدگاه سوم بر رعایت مصالح خانواده و رعایت نشده است، بنا
  اهد شد.های غیر کارشناسی خوو عمل بدان مانع بسیاری از طالق استنزدیکتر 

  
 طالق در طهر ـ شرط دوم: ایقاع2ـ4

ای و جدایی و طالق وسیله است،اصل در کانون خانواده و عقد ازدواج، بقا و دوام 
ولی این اختالف باید  باشد؛میبرای پایان دادن به این عقد در صورت اختالف و نشوز 

به نیاز جنسی  ای باشد که با وجود نیاز زوجین به یکدیگر و امکان پاسخگوئیبگونه
طرفین، ادامه زندگی با سختی همراه سازد. عادت ماهیانه یکی از عوامل تأثیرگذار در 
فاصله بین زوجین از یکدیگر است به طوری که حالت روحی زن و عدم امکان آمیزش 

. نصوص قرآن و اثرگذار خواهد بودخود به خود بر رفتار آنان  ،جنسی در طول این مدت
چه آنکه وضعیت موجود ؛ ن است که طالق در چنین حالتی حرام استگویای آ ،روایات

در حالی که خواسته شرع آن است که  نیست؛در رفتار و تصمیمات زوجین بی تأثیر 
ناشی از ناراحتی و نفرت که  طوری مورد استفاده قرارگیرد؛ بهطالق در حالت طبیعی 

بدعی و حرام  ،در حالت حیض. فقها اتفاق نظر دارند که طالق باشدطبیعی بین آنان 
المبسوط  ،ـ طوسی8/449 ،مرداویـ 8/5 ،نوویـ 1/549 ،غرناطیـ 5/292 ،(عینی است

دلیل آنان در حرمت این نوع طالق قول خداوند است که  )؛5/235 فی فقه االمامیه،
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هَا"فرماید:  می ا النَّبِيُّ یَاأَیُّ لَّقْتُمُ إِذَ نَّ النِّسَاءَ طَ لِّقُوهُ حْصُوا دَّتِهِنَّلِعِ فَطَ )؛ وجه 1(طالق/ "الْعِدَّةَ وَأَ
استدالل به آیه چنین است که، طالق باید درزمان طهری صورت گیرد که برای زن عده 

آید. از جمله محسوب شود؛ ولی طالق در چنین حالتی از جمله ایام عده به حساب نمی
ع روائی مذاهب فقهی با نصوص روائی که مؤید این معنای آیه است، روایت وارده در مناب

الفاظ مختلف در مورد طالق ابن عمر است که او همسرش را در زمان حیض طالق داد؛ 
هَا،"ولی رسول هللا (ص) به او امر کرد که:  هَا، لِیُرَاجِعْ ا: «وَقَالَ فَرَدَّ قْ، طَهُرَتْ إِذَ لْیُطَلِّ وْ فَ  أَ

(باید همسرش بر به خانه )  ).6/59ـ کلینی،1471شماره 2/1098(مسلم،"لِیُمْسِکْ
برگرداند و هرگاه عادتش تمام شد او را طالق دهد یا نگه دارد). در ادامه این روایت آمده 

   ."طالق بدین روش، همان طالقی است که خداوند بدان دستور داده است"است که 
با وجود اتفاق فقها بر حرمت طالق در حالت حیض، آنان در مورد وقوع چنین 

  ف نظر داشته و دارای دو دیدگاه مختلف هستند: طالقی اختال
  
  صحت طالقـ دیدگاه اول: 1ـ2ـ4

دانند. از مهمترین ادله مذاهب چهارگانه اهل سنت با وجود حکم به حرمت، آن را واقع می
 اللَّهِ حُدُودُ تِلْکَ" آنان در این زمینه آن است که خداوند در ادامه آیۀ اول سوره طالق فرمود:

بدین معنی که طالق در غیر عده، هر چند تجاوز از  "نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ اللَّهِ حُدُودَ تَعَدَّیَ وَمَنْ
حدود است ولی نوعی ظلم و ستم بر خود است، الزمۀ تحقق این ظلم، حکم به وقوع آن 

یابد. عالوه براین، به برخی از طرق روایت طالق است در غیر این صورت ستمی تحقق نمی
استناد کرده که امر به رجوع در این روایت گویای آن است که طالقش واقع شده  ابن عمر

چه آنکه مراجعه اثر طالق است. از سویی دیگر در برخی از طرق این روایت آمده است که 
 وَحَسَبْتُلَهَا" یا )5253 شماره 7/41 (بخاری، "بتطلیقةٍ حُسِبَتْ عليَّ" گوید:ابن عمر می

  شماره) یعنی اینکه یگ طالق برای او محسوب شد. 2/1095 مسلم،( "التَّطْلِیقَةَ
  
  بطالن طالقـ دیدگاه دوم: 2ـ2ـ4

اهل سنت و برخی از معاصرین مانند صنعانی و متأخرظاهریه، امامیه و برخی از فقهای 
و اثری بر آن  شودشوکانی قائل به آنند که چنین طالقی عالوه بر حرمت، واقع نمی

 ،ابن قیمـ 33/72 ،تیمیه ابنـ 32/29 ،نجفیـ 9/374 ،حزم (ابن مترتب نخواهد شد.
. از مهمترین ادله این گروه، عالوه بر )2/251 ،صنعانی ـ6/266 ،شوکانیـ 5/202
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استدالل به آیۀ اول سوره طالق و روایت طالق ابن عمر و دستور پیامبر مبنی بر مراجعه 
به  داده باشدرع چیزی را حرام قرار و طالق در طهر لم یجامع فیه، آن است که وقتی شا

ای است که در پی دارد و بنای تحریم، عدم وقوع آن است، در غیر این دلیل مفسده
طالق  ،عالوه بر این ؛یابدای که شرع بدنبال دوری از آن است تحقق میمفسده ،صورت

به  (عده سه قرء به معنای طهر) و اضرار در این حالت، موجب طوالنی شدن زمان عده
زن خواهد شد و این خواسته شرع نیست. این گروه استدالل به روایات ابن عمر مبنی بر 

تعابیر وارده از ابن عمر در این  گویندمیو  اند محسوب شدن یک طالق را پاسخ داده
و این الفاظ وارد شده محل شک است که آیا قول ابن عمر است یا  ،زمینه واضح نیست

توان حکم شرعی مبتنی بر چیزی باشد که محل شبهه این نمیبنابردیگری؛  قول فرد
است؛ بلکه واضح ترین دلیل بر عدم وقوع طالق، مخالفت آن با طالق مورد نظر شرع و 

هَا،"روایت صحیح  اجِعْ رَ هَا، لِیُ رَدَّ ا: «وَقَالَ فَ رَتْ إِذَ هُ قْ، طَ لِّ لْیُطَ وْ فَ سِکْ أَ  فوق الذکر است. "لِیُمْ
  .)505،صذوالفقارطلبـ 29ص ،شاکرـ 5/183 ،(ابن قیم

تر و به مقصود شارع نزدیکتر است و رسد در این زمینه دیدگاه دوم صحیحبه نظر می
 چنانکه به تفصیل به آن پاسخ داده شده است ؛ادله گروه اول قابل نقد و بررسی است

. عالوه بر این چه بسا در این حالت، )29، صشاکرـ 1/411،(صابونی، عبدالرحمن
حاصل از  همچنین فاصله ایجاد شدۀ و و جسمی روحی تعادلضعیت موجود و عدم و

حال  ؛اثر گذاشته باشد و جدایی ای بر تصمیم زوجین در تصمیم به طالقآن، به گونه
آنکه شرع خواهان آن است که طالق در حالتی واقع شود که زوجین با وجود نیاز به 

نتیجه  نان، حاضر به ادامه زندگی نباشند. هیچ مانعی در روابط آوجود همدیگر و عدم 
 بدعی و حرام بودن این نوع طالق، دلیلی بر عدم رضایت شرع به چنین تصرفیآنکه، 

  گواهی بر عدم وقوع آن است. ،به ابن عمر در مراجعه است، و دستور
  
  طالق ـ شرط سوم: اشتراط اشهاد برای ایقاع3ـ4

ر حضور حد اقل دو شاهد است. دلیل این یکی دیگر از شروط صحت طالق، ایقاع آن د
ا" امر آیۀ نَ َفإِذَ غْ لَ نَّ بَ هُ لَ جَ نَّ أَ وهُ مْسِکُ وفٍ فَأَ رُ عْ وْ بِمَ نَّ أَ وهُ وفٍ فَارِقُ رُ عْ وا بِمَ هِدُ شْ وَيْ وَأَ لٍ ذَ دْ  عَ
مْ . بسیاری از مفسرین محل ارجاع اشهاد در این آیه را طالق و رجعت )2 طالق/( "مِنْکُ

 ،(زمخشری و قائل به آن هستند که اشهاد در هر دو مورد واجب استدانند هر دو می
 حسین،طباطبائی، محمدـ 10/455،هللا طباطبائی، فضلـ 5/220 ،بیضاویـ 4/55

. فقها  نیز )4/51التبیان فی تفسیر القرآن،  ،طوسی، محمدـ 30/562 ،رازی ـ 19/313
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  :اوت هستندفدر زمینه اشهاد بر طالق دارای دو دیدگاه مت
  

  عدم وجوب اشهادـ دیدگاه اول: 1ـ3ـ4
دانند و مذاهب چهارگانه اهل سنت، اشهاد در طالق را واجب و شرط صحت طالق نمی

و در مورد حکم آن اختالف نظر  انداشهاد وارده در آیه را بر رجعت حمل کردهامر به 
مهمترین  . از)8/373، ابن قدامهـ 5/5 ،شربینیـ 4/85 ،خرشی ـ3/181 ،(کاسانی دارند

به زمان رجعت، اجماع امت و  حمل آنادله این گروه عالوه بر رد استدالل به آیۀ فوق و 
  .)1/479، (صابونی، عبدالرحمن از طرف صحابه است. آن عدم روایت مبنی بر وجوب

  
  وجوب اشهادـ دیدگاه دوم:2ـ3ـ4
قائل به وجوب یه، امامیه و برخی از فقهای معاصر از جمله صابونی و احمد شاکر، هرظا

ـ 1/479 ،صابونی، عبدالرحمنـ 32/102،نجفیـ 10/17،حزم ابن( اشهاد در طالق هستند
آن است که  روه عالوه بر استدالل به آیۀ فوق،از مهمترین ادله این گ ).118، صشاکر

اشهاد در زمان طالق مصالحی در پی دارد؛ چه بسا حضور شاهدین مانع از ایقاع طالق و 
در آغاز تشکیل خانواده حضور شاهد  و چنانکه ؛دشوکانون خانواده سبب برگشت به 

  حضور آنان شرط است.  ،شرط بود در زمان انحالل آن نیز
رسد دیدگاه ظاهریه و امامیه مبنی بر شرط اشهاد در طالق به صواب نزدیکتر به نظر می

ق وارد شده است باشد؛ چه آنکه عالوه بر مصالحی که بدنبال دارد، بحث اشهاد در سوره طال
  و اختصاص آن تنها به رجعت، نیازمند به دلیلی خاص و قوی است که وجود ندارد.

  
  ـ شرط چهارم: اشتراط قصد ایقاع در طالق4ـ4

بنابراین  که باید با قصد و اراده صادر شود؛یکی دیگر از شروط صحت طالق آن است 
د. شو ته باشد واقع نمیطالق انسان مست و همچین طالقی که جنبه هزل و شوخی داش

طالق پایان دادن به زندگی زناشویی و باز کردن علقۀ  ،دلیل این حکم آن است که
این تصرفات نیازمند آن  کند؛از آن به میثاق غلیظ یاد میاست که خداوند  یزوجیت

فقها در مورد اینکه نیت و قصد در ایقاع طالق، است که با قصد و اراده صورت گیرد. 
وط صحت آن است اختالف نظر دارند؛ همین امر، سبب شده است که آنان یکی از شر

  که به شرح ذیل است: ت باشندهازل و مست دارای دو دیدگاه متفاومورد طالق  در
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  وقوع طالق در حالت مستی و شوخی ـ دیدگاه اول:1ـ4ـ4
 مذاهب چهارگانه اهل سنت قایل به وقوع طالق در حالت مستی و شوخی هستند.

ـ 145 /10،ماوردیـ 4/32، خرشیـ  2/542 ،صاویـ 24/58 ،سرخسیـ 3/489 ،تی(بابر
برخی از مهمترین ادله این گروه  .)5/246، بهوتیـ  8/435 ،نسائیـ 1/281 ،انصاری

  عبارت است از:
یُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَقْرَبُواْ الصَّالَةَ وَأَنتُمْ سُکَارَ"فرماید:ـ خداوند می لَمُواْ مَا  یتَّحَ ییَا أَ تَعْ

) وجه استدالل به آیه چنین است که این خطاب، شامل حال انسان 43(نساء/ "تَقُولُونَ
شود؛ بنابراین انسان مست مکلف است. در مورد شوخی در طالق مست و غیر مست می

اْ آیَاتِ اللّ" فرماید:اند که خداوند مینیز به این آیه استدالل کرده اوَالَ تَتَّخِذُوَ  "هِ هزُوً
) وجه استدالل به آیه آن است که طالق از امور شرعی است و بازیچه قرار دادن 231(بقره/

آن جایز نیست. در شأن نزول این آیه آمده است که در زمان جاهلیت مردم زنان خود را 
کردند و پس از اجرای صیغه، از تصرفش برگشته و آن  طالق و بردگان خویش را آزاد می

وْ طَلَّقَ، مَنْ"کردند، با نزول این آیه، پیامبر(ص) فرمود: خی و هزل حمل میرا بر شو  أَ
وْ حَرَّرَ، تُ إِنِّي: فَقَالَ نَکَحَ أَوْ أَنْکَحَ، أَ   ). 4/115 (ابن ابی شیبه، "جَائِزٌ فَهُوَ لَاعِبًا کُنْ

نَّ ثَلَاثٌ "ـ از مهمترین ادله روائی این گروه، حدیث هُنَّوَهَزْ جَدٌّ، جَدُّهُ  النِّکَاحُ،: جَدٌّ لُ
لَاقُ، الرَّجْعَةُ وَالطَّ باشد  ) می 2039شماره 1/658ـ ابن ماجه،2194شماره 2/259 (ابوداود،"وَ

و مفهوم آن چنین است که در طالق، نیت شرط نیست و این کار، شوخی بردار نیست و 
تلقی  اجرای آن در هر حالتی از جمله در حین مستی یا شوخی، واقع شده و جدی

لَاقٍ کُلُّ" شود. عالوه بر این حدیث، بنابر روایت می باید گفت  "المَعْتُوهِ طَلَاقَ جَائِزٌ إِلَّا طَ
  شود و در این روایت طالق مست یا هازل استثنا نشده است. گونه طالقی واقع میهر

یک اصل  ،ـ یکی دیگر از ادله این گروه آن است که مترتب شدن آثار بر اسباب
در شرع است، انسان مست و هازل از اسباب جدایی که صیغه باشد استفاده  اتفاقی
بنابراین همانگونه که آنان در مقابل عملکرد خود ضامن هستند و باید پاسخگو  اند؛کرده

  د.شوباشند، طالقشان نیز واقع می
  
  م وقوع طالق در حالت مستی و شوخیـ دیدگاه دوم: عد2ـ4ـ4

در قول قدیم، برخی از فقهای حنفیه و روایتی از احمد بن ظاهریه، امامیه، شافعیه 
معاصرین از جمله صابونی و عبدالکریم زیدان برآنند که متأخرین و برخی از و حنبل 
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ـ 9/471،( ابن حزمشود.طالق در حالت مستی و به تبع آن طالق به شوخی واقع نمی
، صابونیـ 5/190، ابن قیمـ 33/102،ابن تیمیهـ 8/435، مرداویـ 19/32،نجفی

. از مهمترین ادله این گروه عالوه بر پاسخ به )7/373، زیدانـ 1/330عبدالرحمن، 
  نصوص قرآنی و روائی قائلین به وقوع طالق، عبارت است از:

نتُمْ سُکَارَ" فرماید:ـ قول خداوند که می الَةَ وَأَ واْ الصَّ بُ رَ واْ الَ تَقْ ا الَّذِینَ آمَنُ هَ یُّ تَّ ییَا أَ  یحَ
ونَ ولُ ا تَقُ واْ مَ لَمُ عْ .  خداوند کالم و تصرف شخص مست را معتبر ندانسته و )43النساء/( "تَ

گوید، با این وصف چگونه طالق که داند چه میزیرا که نمی ؛داندنمازش را صحیح نمی
باید نافذ بدانیم؟ اگر سکران  استتصرفی شرعی و موجب فروپاشی کانون خانواده 

توان وقوع طالق همسرش را به د، عقوبت آن مشخص است و نمیمستیش عامدانه باش
  عنوان تنبیهی دیگر بر او قرار داد. 

اتِ األَعمال إِنَّما " حدیثـ  طوسی، محمد، تهذیب ـ 1شماره  1/6، (بخاری"بالنیَّ
یکی دیگر از  شودکه به عنوان یک قاعده فقهی نزد فقها محسوب می )1/83،االحکام

به نیت  ،که صحت امور اندکردهچنین استدالل به این روایت و  ،ادله این گروه است
حال چگونه در طالق نیت  اهیلت است؛ بستگی دارد و یکی از شروط صحت تصرفات،

و اهلیت مخدوش  ندارندشرط نیست و طالق مست و هازلی که در آن قصد و نیتی 
  است باید نافذ باشد. 

زنایش اعتراف کرد پیامبر خدا(ص) به ـ در داستان ماعز بن مالک زمانی که به 
 ،(مسلم مبادا اعترافش در حالت مستی باشد ،دهانش را بو کنند تاصحابه دستور داد 

پیامبر برای اطمینان از اعترافش  ،. اگر تصرفات مست نافذ بود)1695 شماره 13/1321
  این خود دالّ بر آن است که تصرفات او نافذ نیست. ؛دادچنین دستوری نمی

دلیل دیگر روایتی است که در آن چنین آمده است که شخص مستی در حضور  ـ
پیامبر(ص) کلمات کفر و ارتدادی را بر زبان آورد ولی رسول هللا(ص) عقوبت و حکمی 

 )1979شماره  3/1568 ،مسلمـ 2375شماره  3/114 ،(بخاری در مورد او صادر نکرد
ن کفرانگیزش مرتد بود و حکم کفر شد او با سخنااگر بر سخن مست آثاری مترتب می

  شد.او صادر می
انِ بِشَيْ" ـ از ابوعبدهللا(ع) روایت است که: رَ لَاقُ السَّکْ سَ طَ و  ). 6/126 (کلینی، "ءٍ لَیْ

لَاقَ"از ابوجعفر(ع) روایت است که  ادَ الطَّ نْ أَرَ ا لِمَ لَاقَ إِلَّ این  )11/483(کلینی،  "لَا طَ
  یای عدم وقوع طالق مست و هازل است.مشابه گوروایات و روایات 
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طالق سکران و  رسد دیدگاه قائلین به عدم وقوعبا توجه به ادله دو گروه، به نظر می
زیرا عالوه بر اختالف در مورد صحت روایات گروه اول و قوت نصوص تر باشد هازل وجیه

حال آنکه  گروه دوم، باید گفت یکی از مناط تکلیف و صحت تصرفات، عقل و اهلیت است
شخص مست اهلیتش کامل نیست و شخص هازل نیز قصد و رضایتی ندارد که آثاری بر 
کالمش مترتب بدانیم؛ از طرف دیگر با توجه به آنچه گذشت طالقی که مورد نظر شارع 
است دارای مراحلی است که الزمۀ صحت هر طالقی پشت سر گذاشتن آن مراحل است؛ 

  یک مبتنی بر رعایت آن مراحل و شروط نیست.  حال آنکه طالق مست و هازل هیچ
با توجه به آنچه گذشت باید گفت طالق از منظر قرآن مبتنی بر شروط و ضوابطی 

: داللت لفظ  که بنا بر دیدگاه  "مرة"است که رعایت آن به این دالیل الزامی است: اوالَ
مۀ این امر، بسیاری از مفسرین ـ که از پیش گذشت ـ دال بر یک فرایند است و الز

: بنا بر آنچه از نصوص قرآن و برخی روایات از تفریق و جدایی بین طالق هاست. ثانیاَ
هایی که  بدون رعایت این ضوابط و شروط شود برخی از طالقپیش گذشته برداشت می

صادر شده است بدعی بوده و امر به رجوع شده است، که از جمله آن، طالق در حالت 
: عادت ماهیانه و جا ری کردن لفظ سه طالق با هم است ـ که به تفصیل گذشت ـ. ثالثاَ

در راستای استفاده صحیح از حق طالق و جلوگیری از  ،رعایت این شروط و ضوابط
: بدعی و حرام  تضییع حقوق دیگران است که از باب رعایت مصالح ضرورت دارد. رابعاَ

عایت این شروط صورت های وارده در نصوص سنت که بدون ربودن برخی از طالق
ای بدنبال دارد، رعایت این شروط در راستای گویای آن است که مفسده است گرفته

: بنا  امر به شی نهی از ضد آن  "بر قاعده اصولیِدفع مفاسد و اضرار موجود است. خامساَ
)، اصولیون اتفاق نظر دارند که هرگاه نهی به ذات شی برگردد دالّ 1/145، غزالی( "است
ولی چنانچه به ذات آن برنگردد اختالف نظر داشته و  ؛باشدفساد منهی عنه میبر 

هایی که رساند، نتیجه آنکه طالقدیدگاه راجح آن است که مانند سابق فساد آن را می
بدون رعایت این شروط و ضوابط صورت گیرد در شرع نهی شده است و این نهی 

به مراجعه ابن عمر در طالق  دستورمقتضی فساد و بطالن آن است، در این زمینه 
  ای بر این مدعاست.قرینه ،همسرش

  
  گیری نتیجه

  برخی از مهمترین نتائج پژوهش حاضر عبارت است از:
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با توجه به متون روائی و مقاصد شریعت در بقا نسل و حفظ کانون خانواده، اصل . 1
عدم امکان سازش در طالق کراهت است و اباحۀ آن منوط به استفاده از آن در صورت 

 بین زوجین است.
همانگونه که شروع زندگی زناشویی و عقد نکاح دارای شروط و تشریفاتی است، . 2

پایان آن نیز دارای شروط و تشریفاتی است که انحالل خانواده منوط به رعایت آن 
  تشریفات و شروط است. 

که  حکم به وقوع  با توجه به نصوص قرآن و متون روائی، طالق دارای مراحلی است. 3
آن مبتنی بر طی آن مراحل است این مراحل عبارتند از: الف) وعظ، هجر و ضرب ب) ارسال 

 مشاوره و کارشناسی تخصصی د) ایقاع یک طالق با رعایت شروط خاص. حکمین ج)
برخی از مهمترین شروط صحت طالق از دیدگاه نصوص،عدم جمع بین سه طالق، . 4

ها در فقه، هر چند و نیت در اجرای آن است. با بررسی انواع طالقایقاع آن در طهر و قصد 
رسد با توجه به برخی ازآن بنا بر دیدگاه برخی از فقها صحیح و نافذ است؛ ولی به نظر می
 اینکه این شروط در ایقاع آن رعایت نشده است، باید حکم به بطالن آن داد.

با یک لفظ، طالق در حالت حیض، فقها در مورد وقوع یا عدم وقوع طالق ثالث . 5
اه کلی وقوع طالق بدون حضور شاهد، طالق در حالت مستی و به شوخی دارای دو دیدگ

، با توجه به ادله هر گروه، دیدگاه قائلین به عدم وقوع این نوع و عدم وقوع آن هستند
  به صواب نزدیکتر است. طالقها
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