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موجبات طالق از منظر فقه شافعی و حنفی


سید مهدی میرداداشی

(تاریخ دریافت5991/00/09 :؛ تاریخ پذیرش)5991/00/00 :

چکیده
مسئله طالق یكي از مسائل مهم و مبتالبه جوامع مختلف از جمله جامعه اسالمي ما ميباشد ،به شكلي كه از آن به عنووان «بيموار یوا
طاعون قرن» نام برده ميشود .طالق و پيامدها زیانبار آن را ميتوان از زوایا مختلف اجتماعي ،روانوي ،اقتصواد و ككوومتي موورد
بررسي قرار داد ،اما آنچه كه در این مجموعه ميآید بررسي موجبات طالق آن هم از دیدگاه مذهب شوافعي و كنيوي اسوت .بوا پيودای
نظام مقدس جمهور اسالمي ایران ،یكي از دغدغهها دست اندركاران ،بحث ارتباط و تعامل مثبت با مذاهب اسوالمي غيور شويعه بوا
انگيزه ایجاد وكدت ميان مسلمانان ،بوده است .اصل دوازدهم قانون اساسي با تصریح به ایونكوه دیون رسومي ایوران ،اسوالم و موذهب
جعير اثني عشر است و تأكيد بر غير قابل تغيير بودن آن ،با اشاره به مذاهب دیگر اسالمي اعم از كنيوي ،شوافعي ،مواككي ،كنبلوي و
زید  ،مقرر داشته ،این مذاهب دارا اكترام كامل ميباشند و در انجام مراسم مذهبي ،تعلويم و تربيوت دینوي یووی آزادنود و در اموور
اكوال شخصيه (ازدواج ،طالق ،ارث ،وصيت و ). . .و دعاو مربوط به آنها در دادگاهها رسميت دارند .هدف اصلي از نگارش ایون مقاكوه
ارائه گزارشي در مورد دیدگاه فقهي مذهب شافعي و كنيي در امر موجبات طالق ميباشد تا قضات محترم محاكم دادگستر ایوران را در
اجرا اصل دوازدهم قانون اساسي یار نماید.

کلیدواژگان
اكوال شخصيه ،طالق ،مذهب كنيي ،مذهب شافعي.

 استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmirdadashim@yahoo. com :
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مفهوم لغوی و اصطالحي طالق
طالق در لغت به معناي باز نمودن بند آمده ،اعم از اینكه این قيد و بندد امدري ح دی و مشد ود؛
مانند اف ار اسب یا قيد و بند اسارت و یا امدري معندوي؛ مانندد قيدد نحداا با دد .طدالق مصددر
فعل«طَلَقَ» به فتح الم و ضم الم میبا د و به عنوان اسم مصدر فعل «طَلَّق» استعمال مدی دود كده
مصدر آن از فعل «طَلَّق» تطليق می با د (الخن و البغا4141 ،،هد .ق ،441 ،2 ،الجزیري4144 ،هدد.
ق212 ،1 ،؛ ابن منظور4141 ،هد .ق421 ،2 ،؛ الطریحی.)11 ،2 ،4131 ،
در اصطالا فقه افعی باز نمودن قيد نحاا با لفد طدالق و مانندد آن اسدت« .حلّعقدل اعنكاحل ع
بلفظعنكطالقعوعحنله » فق اي افعی بر اساس چنين تعریفی از طالق ،بر این عقيدهاند كه طالق رجعی
نيز مانند طالق بائن ،قيد نحاا را بر میدارد؛ بنابراین بر خص طالق دهنده تمتع و یا وطی زن در
ایام عده رجعيه حالل ني ت ،مگر آنكه با لف صریح یا كنایه ابتدا رجدو نمدوده با دد ( 4الخدن،
پيشين441 ،؛ ال رخ ی4141 ،هد .ق.)32 ،
و در اصطالا فقه حنفی عبارت از بردا تن قيد و بند نحاا با لف مخصوص به صورت بالفعل
یا بالقوه میبا د.
رفع قيد النحاا حاالً او مآالً بلف مخصدوص (الحنفدی 4122 ،هدد .ق )112 ،1 ،فق داي حنفدی
براساس چنين تعریفی از طالق ،بر این باورند كه در طالق رجعی ،رفع قيد مطرا نمدیبا دد فلد ا
قيد«مآالً» آمده؛ بنابراین در ایام عده طالق رجعی ،زن و مرد میتوانند از یحدیگر تمتع ببرند (مغنيه،
 4111ش.)111 ،
مشروعیت طالق از نظر اسالم
با وجود این كه اسالم به ایجاد و استححام بنيان خانواده نظر دا ته و دارد و در روایات متعددي بدر
« .4نكطللالقعاعنكل للاعق ل زاعقلللعندنكللاعنكدذ ل عوعطللهع ل ه ع لللعن للالق،عيدللهاعنكل للّعن لدللوعنبل ل عوعن لدللوعنمللت عوع لدللوعن للل ي،عف كحللّع لللع
ن الق»
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ازدواج و تشحيل خانواده تاكيد ده تا ضمن بقاي ن ل ان ان ،بدا

ب دياري از مفاسدد اخالقدی،

جن ی و اختالط ن ل م دود گردد ،از كنار واقعيات زندگی بشري و اینكه ممحن اسدت خدانواده
كه مظ ر عشق و صفا و كانون محبت و دوستی است ،تبدیل به كانون ق ر و اخدتال

و گروكشدی

ود ،به راحتی نگ ته است؛ ل ا با تدبيري ححيمانه ،طالق را پ یرفته است ،و این در واقع ج ت
تأمين مصلحت زوجين میبا د .با وجود این ،اسالم طالق را به دت مورد نحدوه

قدرار داده و

آن را مبغوض خداوند معرفی نموده است ،یعنی هرچند طالق در اصل جایز است ولدی اگدر نيداز
دید به آن نبا د ناپ ند و محروه است ،این روایت نبوي (ص) از جوامدع روایدی اهدل سدنت و
يعه نقل ده اسدت كده« :نب ل عناللالاعنهللاعاعنكطلالق؛ع هضلييلعوعپسنلا يليلعحال ل ع لداع نو ل ع لالقع
نمو» (سابق 4111 ،م432 ،2 ،؛ الشربينی 4111 ،م113 ،1 ،؛ عاملی 4141 ،هد .ق 233 ،41 ،و 232؛
الحنفی ،پيشين )111 ،جالل الدین محمد مولوي با ال ام از حدیث فوق بيت زیر را سروده است:
تا توانی پا منه اندر فراق ابغض اال ياء عندي الطالق (مولوي.)142 ،4111 ،
بنابراین در اسالم «طالق» به عنوان آخرین راه حل در زمانی كه دیگر اميدي به تدداوم زنددگی
زنا ویی وجود ندارد ،به كار میرود تا با

مفاسد دیگر ب ته بماند؛ زیرا براساس تجربه به وضوا

میتوان عواقب و مصيبتهاي فقدان طالق در جوامع اروپایی را مالحظده نمدود ،زمدانی كده زن و
وهر در زندگی مشترك خود بنابر هر دليلی به بن ب ت میرسند و قانون آن دا را ملدزم بده ادامده
زندگی مشترك میكند ،با

ب ياري از جرائم از قبيدل زندا ،خياندت ،قتدل ،اعتيداد و ييدره مفتدوا

میگردد ،بدی ی است طالق و پيامدهاي آن نيز براي جوامع آثار مخربی در پی دارد ،اما با توجه به
رویحرد اسالم در مبغوض مردن طالق ،باید گفت در صورت عدم تفاهم بين زن و وهر و لزوم
تداوم زندگی ،ب ا آثار مخرّ

چنين زندگی اي به مراتب بيشدتر از طدالق خواهدد بدود (الزحيلدی،

4142هد .ق.)3211 ،1 ،
از نظر م هب افعيه اصل در طالق حظر و منع میبا د نه اباحه ،چه اینكه فق اي این م هب
در مقام بيان اق ام طالق از ج ت ححم مترتب بر آن ا میگویند :یحی از این اق ام ،طدالق محدروه
میبا د؛ مانند موردي كه زن هيچ مشدحلی ندا دته با دد (الشدربينی ،پيشدين )141 ،از ایدن گفتده
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ف ميده می ود كه اصل در طالق از دیدگاه م هب افعی «منع» میبا د واالّ طالق ن بت به زندی
كه مشحلی ندارد محروه نخواهد بود (زیدان 4141 ،هد .ق.4 )111 ،1 ،
از نظر م هب حنفی ،به ج ت اطالق آیات قرآنی ،اصل در طالق ،اباحه میبا د.
مانند این كالم خداوندد كده مدیفرمایدد « :ع ال عقللذحاعنطع لدلااعنكانل ع ل عهع نلهطلعنوعيفلضلهنع للع
فليضا (بقره )213 ،و قول خداوند« :فطلدهطلعكع هتل» (طالق)4 ،
چنانچه رسول خدا (ص) هم رش «حفصه» را طالق داد و صحابه نيز به ایدن عمدل مبدادرت
میورزیدند (الزحيلی ،پيشين.)3124 ،
ادله مشروعیت طالق

عمده ترین دالیل مشروعيت طالق از قرآن كریم ،سنت پيامبر (ص) و اجما میبا د.
4د خداوند میفرماید« :نكطالقع لاتطعفإ ن كعمبعلوفعنوعينليحعابحنل ط؛ طالقی كه بازگشت دارد ،دو
مرتبه است و در هر مرتبه باید به طور ای ته هم ر خود را نگ داري كند یا با نيحی او را
رها سازد» (بقره )221 ،و نيز میفرماید« :ايعنيه عنكايبعن نع لدااعنكان عفطلدلهطلعكعل هتل؛ اي پيدامبر
هر زمان خواستيد زنان را طالق دهيد ،در زمان عدّه آن ا را طالق دهيد ( » .طالق.)4 ،
2د روایت نبوي (ص) « :نب

عنالالاعنهللاعاعيعل هللاعنكطلالق؛ مبغوضترین و ناپ ندترین حالل دا ندزد

خداوند طالق است( » .سابق ،پيشين432 ،؛ الشربينی ،پيشين113 ،؛ عاملی ،پيشدين 233 ،و
232؛ الحنفی4141 ،هد .ق 1 ،1 ،و .)413 ،1
1د اجمدا « :فدل عنيفدلوعمل لاعنكعل ل عقلل ع تللوقذاخيعوعهعنل كاع لاهاعنحل » (الخدن و البغداء ،پيشدين،
441/2؛ الحوهجی111 ،1 ،؛ الحنفی ،پيشين 2 )413 ،در فقه حنفی ،عالوه بر ادله سده گانده
فوق به دليل عقل نيز استناد ده است (الحنفی ،پيشين.)413 ،

« .4وعيفهاع لعطذنعنكدهاعنطعن صّعاعنكطالقعقا عنكت فعذخيعطهعنالظلعوعن عمل عم طع حلوط عابكان اعكلدو خيعنملنادذ خيعنال ا»
 .2بدی ی است بر خال

فقه اماميه ،اجما در نزد اهل سنت فی نف ه قابل استدالل است.
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موجبات طالق
بند اول :طالق با اراده مرد

به فرمودة خداوند ،حق طالق اصالتاً با مرد میبا د« :نوعيعفهنعنكذ عبذل عقدل اعنكاحل ؛ یدا آن كد

كده

گره ازدواج به دست اوست آن را ببخشد» (بقره211 ،؛ قربانی الهيجی 4 )431 ،1 ،4124 ،و ك دی
كه اختيار ازدواج در دست وي میبا د زوج است (الخن ،پيشين421 ،2 ،؛ الجوزیه4124 ،/هدد .ق،
111 ،1؛ الزحيلی ،پيشين.)3221 ،
سه طالق در اختيار مرد قرار دارد؛ دو مورد آن رجعی و مورد سوم ،بائن است كه در آن رجو
نخواهد بود ،مگر به رایطی مرد بتواند زن سابق خود را به عقد خوی

در آورد.

خداوند در این باره میفرماید« :نكطالقع لاتطعف ن كعمبعللوفعنوعينلليحعابحنل ط*عفل طع لدهل عفلالع لّعكلخيع
لعبع عحيتعياححعدو ل عريلت »؛ یعنی طالقی كه بازگشت دارد ،دو مرتبه است .و در هر مرتبده بایدد بده
طور ای ته هم ر خود را نگ داري كند یا با نيحی او را رها سازد .اگر بعد از دو طالق و رجدو ،
بار دیگر وهر ،زن خود را طالق داد از آن به بعد زن بر او حالل نخواهدد بدود مگدر ایدنكده زن
هم ر دیگري انتخا

كند ( » .بقره 221 ،و .)214

در واقع با تركيب مضمون دو آیه فوق ،رو ن می ود كه تعداد طالقهاي مرد سه مرتبه اسدت
و بعد از مرتبه سوم دكه طالق بائن استد ،مرد حق رجو ندارد و تن ا بعدد از انقضداي عدده ،زن
می تواند وهر دیگري انتخا

نماید و اگر از وهر دوم طالق گرفت ،بعد از انقضاي عده ،مجدداً

میتواند با وهر سابق خوی

ازدواج نماید .در تعبير فق ی از این عمل به «تحليل» یاد می ود.

از نظر افعی و حنفی براي حالل دن زن و وهر اول با عقد جدید ،مراحدل زیدر بایدد طدی
ود:
 .4در اینكه منظور از«نكلذ عبذل عقدل عنكاحل » كي ت اختال

است برخی میگویند منظور زوج است چون اختيار حف نحاا

و طالق زن در دست اوست ،ولی اكثر فق اي اماميه معتقدند منظور از آیه با توجه به ظاهر و سياق آن ،ولیّ زن از قبيدل
پدر و جد است.
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 .4عده زن از هم ر اول

منقضی ود؛

 .2با عقدي طبيعی به نحاا مردي يير از وهر اول

در آید؛

 .1عمل نزدیحی به معناي حقيقی در قُبل بين زن و وهر دوم واقع ود؛

4

 .1وهر دوم بعد از آن ،زن را طالق دهد؛
 .1عده زن منقضی ود.
با سپري دن مراحل پنج گانه فوق ،هم ر اول ،در صورت تمایل ،مدیتواندد بده زن سدابق
رجو نماید .البته این كار با رضایت زن و با عقد و م ر جدید ممحن است (ال رخ ی /پيشين 2/و
1؛ الزحيلی /پيشين.)144/
در این مورد عالوه بر كالم خداوند ( ،بقره )214 /روایدت نبدوي (ص) نيدز نقدل دده اسدت؛
زهري از عروة از عایشه نقل كرده كه او گفته است :زن رفاعة بن وهب قرظی خدمت رسول خددا
رسيد و عرض كرد :من هم ر رفاعه بودم و او مرا سه بار طدالق داد و بعدد از طدالق سدوم ،مدن
هم ر عبد الرحمن بن زبير دم ولی او حالت مردي ندا ت و به همين ج ت مرا طدالق داد آیدا
می توانم دیگر بار به هم ري پ ر عمویم رفاعه درآیم؟ پيامبر اكرم (ص) فرمود خير«حتدی ید وق
ع يلتك و تزوقی ع يلته»؛ مگر آن كه هم ر دوم با ما آميزش جن ی انجام داده و تدو نيدز از او
كاميا

ده با ی (صحيح م لم ،با  :ع ّعنملطلدخيعثالاثعملطلده عحليتعيلاحح ،. . .رقدم 4111؛ صدحيح

بخاري ،با

ادة المختنی ،رقم  .2113به نقل از الخن ،پيشين413 ،2 ،؛ دخول باید از قُبل با دد

«فلهعو ئه عفذ عاوطعنكفلجعنوعو ئهل عاعنملهضلاعنملحللو ،عهع لّ»؛  /الشيرازي 4141 /هد .ق124/1/؛ قدرت بر
جما كافی است و بلوغ رط نمی با د .الجزیري124 ،؛ نيل االوطار ،به نقل از الزحيلی ،پيشدين،
1442؛ ال رخ ی ،پيشين.)1 ،
نحته قابل توجه اینكه اطالق آیه  214سوره بقره ،لزوم محلل را در هر سه بار طدالق دادن زن
ج ت حالل دن ازدواج مجدد او با وهر اول ،الزم می مرد ،هرچند تعدداد طدالقهدا بده صدد
 .4بر خال

فقه اماميه كه قدرت بر جما را كافی ندان ته و بلوغ محلل را نيز رط كرده است.
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مرتبه نيز برسد (مغنيه 4111 ،هد .ش124 ،؛ نجفی .4 )422 ،12 ،به هر حال ،هرچند ن داد «تحليدل»
از سوي برخی از مغرضين یا ج ال زیر سؤال رفته و با دید منفی بده آن نگری دته دده ،امدا بایدد
توجه نمود كه این قانون در واقع در ج ت حمایت از زن و جلوگيري از مورد ملعبه قدرار گدرفتن
وي وضع ده است و در واقع این امر یك تدبيري روانی ج ت كنترل طدالق مدیبا دد ( الخدن،
پيشين413 ،2 ،؛ ال رخ ی/پيشين1/؛ الزحيلی ،پيشين)3142 ،

2

حال كه رو ن د براي مرد این امحان وجود دارد تا سه مرتبه زن خوی
پرس

مطرا می ود كه آیا مرد می تواند از این حق خوی

عبارت دیگر آیا وي میتواند در یك مجل

را طالق دهد ،ایدن

به طور دفعدی ،اسدتفاده نمایدد و بده

حق سه طالق خود را اعمال نماید؟

از نظر م هب افعی ،طالق جمع جایز بوده و واقع می ود و حرام ني ت ،بلحه فقد خدال
سنت است .از نظر فق اي حنفی ،به دليل كالم خداوندد كده فرمدوده« :نكطلالقع للاتط»؛ طدالق جمدع
بدعت است (ال رخ ی ،پيشين )1 ،معناي آیه این است« :طالق در دو دفعه است( » .همان.)1 ،
به هر حال در صورت مخالفت مرد و ایقا طالق به حل جمع ،وي گناهحدار بدوده و قاضدی
میتواند وي را تعزیر نماید ،اما به هر حال طالق واقع می ود (الزحيلی ،پيشين.)3121 ،
از نظر ب ياري از فق اي اهل سنت در طالق جمع ،جز یحی واقع نمی دود .ابدنعبداس گفتده
است :در زمان پيامبر اكرم و ابی بحر و تا دو سال از خالفت عمدر ،سده طدالق ،یحدی بده ح دا
می آمد و از آن به بعد عمر آن را جائز مرد و به حل قانون در آورد ( صحيح م لم 4142 ،هدد.
ق)4411 ،2 ،
و ابن تيميه در انتقادي آ حار از عمر میگوید« :اگر عمر می دید كه جواز سه طالق چه بالیدی
بر سر خانوادهها و متال ی كردن آنها میآورد ،قطعاً ححم را به گونهاي كه در زمدان پيدامبر اكدرم
 .اين در حالي است طبق روايات معتبره از جوامع روايي شيعه و اجماع فقهاي اماميه ،هر گاه سه بار طالق دادن ،سه بار تكرار
شود و طالق زن به مرتبه نهم برسد با جمع بودن شرايط مقرره چنين زني براي هميشه برشوهرش حرام ميگردد.
« .2وعكعّعنالح خيعفل عنكدنمعنملطلدخيعبحّعطذ عنكتلوط.ع.ع.عط عنكاافتع لعنكطالقعنكثالثعوعمحّعن دونجعقل عنطع عياهز هنعاعنكطالقعنكثالث».
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بود ،بر میگرداند» ( النص و االجت اد241 ،به نقل از الهيچدی ،پيشدين )24 ،البتده در قدانون مددنی
مصر و سوریه كه براساس م هب افعيه مدیبا دد و مداده  21قدانون احدوال خصديه اردن كده
براساس م هب حنفيه تدوین ده ،طالق جمع به رسميت ناخته نشده اسدت (همدان؛ الزحيلدی،
پيشين.)3122 ،
در این خصوص نو تههاي مفتی اعظم مصر ،يخ محمود لتوت ،رئي

اسبق دانشگاه االزهر

خواندنی است« :فراموش نمی كنم آن زمان كه در دانشحده ریعت درباره مقارنه بين م اهب درس
می گفتم و نظرات م اهب مختلف و از آن جمله م هب يعه را پيرامون موضدوعی مدورد بررسدی
قرار میدادم بيشتر اوقات ،نظرات يعه را به خاطر قوت دليلشان تدرجيح مدیدادم و در برابدر آن،
خضو میكردم .و نيز فراموش نمیكدنم كده در بيشدتر م دائل ،طبدق نظدر ديعه فتدوي مدیدادم
بخصوص درباره قوانين احوال خصيه كه اخيراً وضع گردیده مواردي وجود دارد كه مرا وادار بده
دقت و تح ين میكرد؛ مانند سه طالق در یك مجل  ،تعليق طالق به امري و . . . .سه طدالق بدا
یك لف كه در م اهب اهل سنت ،سه طالق به ح ا

میآید ليحن در م هب ديعه یدك طدالق

رجعی است و قانون مصر نيز طبق آن ،تنظيم ده است ،در صورتی كه در محاكم رعی مد اهب
اهل سنت براي آن ارزش قائل ني تند .پژوهشگر واقع بين در بيشتر موارد در م هب يعه ،دالئدل
مححمی می یابد كه با اهدا
سوي آن ج

ریعت در ج ت اصالا خانواده و جامعه سدازگار اسدت و او را بده

و هدایت مینماید( » .رساله االسالم 442 ،نقل از الهيجی ،پيشين.)24 ،

وي در كتا

«االسالم عقيدة و ریعة» ضمن بحث مب وطی پيرامون این كه سه طالق موجدب

هر چه بيشتر گ

نظر اهل سنت مینوی د« :سه طالق با یدك

تن كانون خانوادهها است بر خال

كلمه واقع نمی ود مگر یحی و باید طالق به طور جدا جدا واقع دود و یحجدا سده طدالق واقدع
ساختن بي وده است» (همان).
بند دوم .طالق به درخواست زن

در این بحث از دو موضو صحبت خواهيم نمود؛ یحی تفویض طالق و دیگري طالق قضایی.
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الف) تفویض طالق

گفتيم كه اصالتاً حق طالق به دست مرد است ،و وي میتواند در صورت اهليدت در اسدتيفاء ،ایدن
حق خوی

را خودش اعمال نماید و یا آن كه به دیگري نيابت بدهد تدا صديغه طدالق را جداري

سازد .حال اگر این يير ،خص ثالثی با د نيابت مرد به وي توكيل ناميده می ود و چنانچده ایدن
يير ،هم ر وي با د ،نيابت مرد به زن براي تطليق خوی

تفویض نام دارد.

در م هب افعی ،تفویض طالق از جانب زوج بالغ و عاقل بده زن بالغده و عاقلدهاش صدحيح
میبا د (النووي 4141 ،هد .ق 4 )243/42 ،بر این امر دو دليل اقامه ده است:
 .4اجما .
 .2آیه كریمه قرآن كه مدیفرمایدد« :ايعنيهل عنكاليبع لّع دون ل عنطعمالدعيللاطعنالذل اعنكل ذ عوعديااهل عفاعل ك ع
الي؛ اي پيامبر ،به هم رانت بگو :اگر دما زنددگی دنيدا و زرق و
ن لاعحلعوعنمللححلعمللنح يع لذ ع
برق آن را میخواهيد بيائيد با هدیهاي ما را ب رهمند و بر طرز نيحوئی ما را رها سازم» .
(احزا .)22 ،
به هر حال أن نزول آیه هر چه با د ،چه مربوط به بعد از پيروزي جنگ خيبر و درخواسدت
هم ران پيامبر ج ت ب ره برداري از ينائم فراوان بدست آمده با د و چه مربدوط بده در خواسدت
زنان پيامبر ن بت به گشای

در نفقه و مخارج زندگی با د( ،كنز العرفان212 ،2 ،؛ تف ير علی ابن

ابراهيم412 ،2 ،؛ تف ير القرطبی432 ،41 ،نقل از الهيجی ،پيشين )221 ،رسول خددا (ص) پد
نزول آیه كریمه ،زنان خوی

از

را بين ماندن با خود و یا جدایی مخير نمودهاند ،با ایدن تقریدب كده

اگر زنان پيامبر اختياري براي جدایی از پيامبر ندا ته با ند ،براي اختيار آن ا هديچ معندایی متصدور
نخواهددد بددود (الخددن ،پيشددين414 ،2 ،؛ زاد المحتدداج بشددرا المن دداج133 ،1 ،؛ «اححددام القددرآن»
للجصاص 111/1 ،و تف ير الرازي 243 ،21 ،نقل از زیدان پيشين 144 ،؛ الحنفی ،پيشين.2 )111 ،
« .4جيهدعنطعيفهضعنكل ّعنهللاعدو اخيع القع فنه عوعطهع ئدعيصحعبخيعو هععنكفل خي»
« .2فلهعهعيحلع اذ زعطلعنكفل خيعنثلعهعيحلعكاخذتعطللع علي» البته خود مف رین اهل سنت در تف ير آیده كریمده اخدتال

دارندد و
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براي وقو طالق تفویضی رای زیر الزم است:
 .4تفویض منجز با د؛ بنابراین تعليق طالق بر یك چيزي صحيح نخواهدد بدود ،مثدل ایدنكده
بگوید« :زمانی كه فردا فرا برسد خودت را طالق بده».
 .2زوج تفویض كننده طالق ،باید محلدف با دد؛ بندابراین تفدویض صدغير و مجندون صدحيح
نخواهد بود.
 .1الزم است زن نيز محلف با د ،پ
 .1زن خودش را فوراً طالق بدهد ،پ

تفویض طالق به صغيره و مجنونه صحيح نخواهد بود.
اگر تأخير بياندازد ،طالق

صحيح نخواهد بود.

 .1در صورتی كه تفویض و طالق آن با الفاظ كنایی با د لزوما بای تی بده همدراه نيدت با دد
(زیدان ،پيشين144 ،؛ الخن ،پيشين.)414 ،2 ،
ماهیت حقوقي طالق تفویضي

در اینكه طالق تفویضی از نظر ماهيت ،تمليك طالق از جانب زوج به زوجه و یا ایدنكده توكيدل
زوجه می با د دو قول ه ت كه عمدتاً در م هب افعيه گفته ده جنبده تمليدك دارد و بدر ایدن
اساس در رط چ ارم ج ت وقو طالق تفویض گفته ده اسدت كده زن بایدد فدوراً خدودش را
طالق دهد (النووي ،پيشين243 ،42 ،؛ الشيرازي ،پيشين221 ،1 ،؛ يزالی4142 ،هد .ق 4 )414 ،2 ،و
اگر مجل

تفویض ،از بين برود و زن و مرد از هم جدا بشدوند ،تفدویض باطدل خواهدد دد .در

علت این ج ت گفته ده است؛ تطليق ،در طالق تفویضی در حقيقت جوا

زن در مقابل تمليك

در واقع این تطليق مانند قبول در با

تمليحات میبا د و

طالق از سوي مرد به وي میبا د ،پ

از آنجا كه در قبول فوریت رط است؛ بنابراین در تطليق نيز فوریت رط است؛ چون تطليدق بده
برخی معتقدند كه معناي آیه این ني ت كه خود زنان پيامبر حق طالق دا ته با ند .بلحه به ایدن معندی اسدت كده اگدر
نخواسته با ند ،رسول خدا آن ا را طالق خواهد داد.
 . . . .« .4فهّعطلهع لذل عكلطلالقعنمعيهمذلّعبلخيع له ط:عنظهللعال :عوعطلهعنكصلحذحعن لخيع لذل ،عن عن لخيعيلنقل عفذلخيعيع ذلّعنكد لهاعوع عجيلهدع ل عات لت ،ع
فلهعن لتعمبد نزع عيادطاعنكد هاعقلعن جي ب،عمثع لدو،عهعيدا»
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مثابه قبول میبا د ،بنابراین ،اگر زن ،به مقدار زمانی كه قبول از ایجا

منقطع می ود ،ایقا طالق

را به تأخير اندازد ،یا این كه بين تفویض و طالق تخللّدی ييدر متعدار

زن

ایجداد دود و سدپ

خودش را طالق دهد ،طالق واقع نخواهد د (زیددان ،پيشدين )111 ،بده هدر حدال چده بگدویيم
تفویض ،تمليك است چنان كه در قول جدید افعی آمده و یا این كه بگویيم توكيل است چنانكده
در قول قدیم افعی بوده ،زوج میتواند از تفویض طالق تا قبل از اینكه زن ،طالق را واقع سازد،
رجو نماید ،چون در تمليك و توكيل ،امحان رجو قبل از قبول (تطليق) وجود دارد ،بنابراین اگر
پ

از رجو  ،زن خودش را مطلقه نماید ،چنين طالقی واقع نخواهدد دد ،هرچندد زن از رجدو

مرد ،اطال ندا ته با د (همان.)144 ،
نحتهاي كه در پایان بحث طالق تفویضی طرا آن الزم است ،مربوط به تعداد طلقات تفویضدی
است كه آن هم به اختال
 .4اگر مرد به زن

احوال ،مختلف خواهد بود:

بگوید :خودت را سه طالقه بحن ،و زن خودش را یك بار طالق دهد ،پ

یحبار واقع خواهد د .چون ك ی كه مالك سه طالقه است ،طبعاً مالك یك طالق خواهدد
بود.
 .2اگر مرد بگوید :خودت را براي یك بار طالق بده ،و زن خودش را سه طالق دهد ،فق یك
طالق واقع خواهد د ،چون همين یك طالق مورد تمليك واقع ده است.
 .1اگر مرد به زن

بگوید :خودت را طالق بده و در دل نيت سده طالقده دا دته اسدت ،و زن

بگوید خودم را طالق دادم و سه طالقه را نيت نموده با د ،سه طدالق واقدع خواهدد دد،
ولی هر گاه زن و مرد هيچ چيزي نيت نحرده با ند یا نيت طالق واحدد نمدوده با دند ،در
این صورت یك طالق واقع خواهد د.
 .1اگر مرد به زن بگوید :خودت را سه مرتبه طالق بده و زن بگوید خودم را یحبار طدالق دادم
یا اینكه مرد به زن بگوید خودت را یحبار طالق بده و زن خودش را سه بار طدالق دهدد،
در هر دو حالت ،یك طالق واقع می ود.
 .1اگر مرد به زن

بگوید اگر خواستی خودت را سه بار طالق بده یدا ایدنكده اگدر خواسدتی
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خودت را یحبار طالق بده ،و زن خودش را سه بار طالق دهد ،یحبار طالق واقع مدی دود
(انصاري 4141 ،هد 221 ،3 ،؛ الشربينی ،پيشين 221 ،1 ،؛ زیدان ،پيشين.)144 ،
ایقا طالق از سوي يير زوج با اذن زوج در م هب حنفيه عالوه بر دو ق م فوق یعنی توكيدل
و تفویض ،امل «رسالةنيز می ود؛ مثالً زوج به خصی خطا

میكند :برو پي

فالندی و بده

وي بگو :وهرت میگوید« :اختاري؛ اختيار كن» .نق «رسدول» در ایدن مدورد صدرفاً نقدل كدالم
«مرسل» و زوج است نه چيز دیگر ( الحنفی ،پيشين)112 ،
الفاظ تفویض در فقه حنفی سه چيز است« :ن لعبذ »« ،ختذلت» و « تلذئا» و تمدام ایدن مدوارد مفيدد
تمليك طالق به زن و اینكه وي مخير است طالق بگيرد یا با هم رش بماند ،میبا د.
 «امر به ید» آن است كه به زن بگوید« :ن للكعبذل ك» با این عبارت ،امر طالق بدا دو درط بدهدست زن خواهد بود:
 .4زوج نيت طالق دا ته با د ،چون این تعبير از الفاظ كنایی اسدت و بددون نيدت طدالق
صحيح نخواهد بود.
 .2زن از اینكه امر طالق به وي سپرده ده است ،عالم با د.
بنابراین تا قبل از وصول خبر به زن ،امر طالق به دست وي نخواهد بود .چون معناي این ندو
از تفویض ،ثبوت خيار بين طالق و زوج میبا د و این جزء ،با علم محقدق نمدی دود (الحاسدانی
الحنفی 4124 ،هد .ق424 ،1 ،؛ الزحيلی ،پيشين.)3113 ،
« -ختذت» بعنی زوج به زن

بگوید« :اختاري؛ اختيار كن» .تخيير با امر به ید ،دو تفاوت دارد:

 .4اگر زوج در «ن للكعبذل ك» نيت طالق ثالثه بحند صحيح است ،ولی در لف «اختاري» نيدت
طالق ثالثه صحيح ني ت.
 .2در لف «اختاري» حتماً باید«طالق» یا «نف » ذكر ود حدال یدا در كدالم زوج و یدا در
كالم زوجه فرق نمیكند؛ مثال زوج بگوید «اختداري نف دك» و زن در پدی آن بگویدد:
«اخترتُ» یا مرد بده زن بگویدد« :اختداري» و زن در جدوا

بگویدد« :اختدرت نف دی»

(الحنفی ،پيشين 114 ،؛ الزحيلی ،پيشين3111 ،؛ الحاسانی الحنفی ،پيشين.)421 ،
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 و لف سوم تفویض« ،مشيئة» میبا د .در این فرض ،زوج میگوید« :انت طدالق ان دئت»كه این مورد مانند لف «اختاري» است؛ چون هر دوي آن ا تمليدك طدالق مدیبا دد ،مگدر
این كه طالق در این جا رجعی و در آنجا «اختاري» بائن میبا د ،چون امر تفویض ده در
اینجا صریح و در آنجا كنایی است.
ممحن است زوج به زن

بگوید « :لد ع فنل »؛ ایدن جملده از دیددگاه حنفيده تمليدك طدالق

است ،اعم از این كه آن را مقيد به مشيئت نموده با د یدا نده و اثدر آن تدا عددم افتدراق از مجلد
میبا د؛ مانند جمله« :ن وع كقعنطعشئو» (الحاسانی الحنفی ،همان.)414 ،
از دیدگاه فقه حنفی« ،تفویض» از جانب زوج «الزم» است؛ بنابراین وي نمیتواندد از تفدویض
رجو نموده و یا آن را ف خ نماید و یا اینكه جلوي زن را در اعمال حق طالق بگيرد ،چون زوج،
طالق را به زن تمليك نموده و ك ی كه چيزي را به دیگري تمليك نماید ،والیدتاش از آن چيدز،
زایل می ود.
تفویض از جانب زوجه «الزم» ني ت؛ بنابراین وي حق دارد تفدویض را صدراحتاً یدا داللدةً ردّ
نماید ،چرا كه تفویض ،مخير نمودن زن است بين اینكه خودش را طالق بدهد یا ندهد و تخيير با
لزوم منافات دارد .لحن زن فق اختيار طالق براي یدك مرتبده را دارد ،چدون لفد «امدرك بيددك»
مقتضی تحرار ني ت ،مگر آن كه مقرون به چيدزي دال بدر تحدرار با دد ( همدان421 ،؛ الزحيلدی،
.)3114
در مورد زمان تفویض باید گفت؛ تفویض از این ج ت مطلق ،مقيد به زمدان خداص یدا مفيدد
تحرار در تمام ازمان میبا د؛ اگر تفویض مطلق با د ،حدق طدالق مقيدد بده مجلد
تفویض است ،چون قرار دادن امر طالق به دست زن ،تمليك میبا د و جدوا
مجل

علدم زن بده

تمليدك مقيدد بده

آن میبا د ،چنانچه تفویض مقيد به زمان معينی با د ،حق طدالق بدراي زن تدا انت داي آن

مدت باقی است.
اگر تفویض را معلق به رطی نماید ،با تحقق آن رط ،اختيار طالق به زن منتقل مدی دود .و
در صورتی كه تفویض ،مفيد و مقتضی تحرار با دد ،زن مدیتواندد در هدر وقتدی اعدم از مجلد
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تفویض و يير آن ،حق طالقاش را اعمال نماید ( همان) به هر حال با وجود اینكده «تفدویض» از
دیدگاه حنفيه «تمليك» میبا د ،از یك نظر بيه توكيل است و آن اینكده بعدد از تفدویض ،حدق
ایقا طالق از سوي زوج از بين نخواهد رفت ( همان)
ب) طالق قضایي

در فقه افعيه ،زوجه در مواردي میتواند از قاضی تقاضاي طالق كند ،چنانچه در فقه حنفدی ،زن
در موارد عيو

سه گانه جب ،خصاء و عنن ،حق درخواست طالق قضدایی دارد و از آنجدا كده از

نظر فقه افعی و حنفی ف خ نحاا بواسطه عيو  ،باید به وسيله قاضی صدورت گيدرد (الزحيلدی،
پيشين )112 ،1 ،در اینجا ضمن احصاء موارد طالق قضایی مصطلح ،بده مدوارد عيدو

نيدز ا داره

خواهيم نمود ،چه اینكه در این موارد نيز زن باید از قاضی تقاضاي تفریق نماید .اساساً در ب ياري
از قوانين احوال خصيه كشورهاي عربی ،نامی از ف خ نحاا به ميان نيامده و بر هم زدن عقدد بده
لحاظ عيب را به عنوان یحی از علل در خواست طالق و یا تحت عنوان خيار تفریق ذكر كردهاند و
در هر حال مراجعه به دادگاه و گرفتن ححم دادگاه مبنی بر طالق یا تفریق را ضدروري مدیدانندد.
براي مثال ماده  11قانون خانواده الجزایز به زن حق میدهد كه در صورت وجود عيدوبی كده مدانع
تحقق هد

ازدواج است از دادگاه در خواست طالق نماید و اصوالً از ف خ نحاا ندامی بده ميدان

نياورده است ( قانون االسره ،الجزایر ،قانون ماره  21د  44مصو

ن م رمضان  4141هد .ق).

با این مقدمه ،به احصاء موارد طالق قضایی در فقه افعی و فقه حنفی میپردازیم.
عدم انفاق

میدانيم زوج ملزم به تأمين نفقه زوجه است ،ولی گاهی این تحليف را به جاي نمدیآورد .در ایدن
وضعيت م أله از دو حال خارج ني ت؛ یا مع ر و عداجز از انفداق اسدت و یدا ایدنكده موسدر و
م تنحف از انفاق میبا د .از نظر افعی فق در ق اول ،زن حق درخواست طدالق را از حداكم
دارد ،ولی در صورتی كه مرد دارا با د و از انفاق استنحا
( مغنيه ،پيشين )114 ،البته در قانون مصر ،ماره  ،21مصو

نماید ،حق طالق وجود نخواهد دا ت
 ،4124ماده چ ارم آمده است كه در

هر دو صورت چه مرد مع ر با د و یا موسر با د و انفاق نحند زن حق در خواست طالق را دارد
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(وهبة الزحيلی ،پيشين .)144 ،در اینكه ماهيت حقوقی طالق قضدایی چي دت ،در قدانون مصدر و
سوریه گفته ده؛ در صورتی كه بعد از دخدول و در زمدانی كده زوج دارایدی و قددرت بدر انفداق
خوی

را ثابت نماید ،طالق رجعی است ( همان)

به نظر میرسد دیدگاه فوق از این حيث كه مقرر دا ته تا زمانی كه موجدب طدالق (عجدز یدا
امتنا

وهر از انفاق) از بين نرفته ،رجو مرد بی تأثير است ،از لحاظ تأمين هد

دار از جعدل

والیت حاكم بر طالق ،مناسب و قابل دفا است.
متضرر شدن زوجه از کردار و گفتار زوج

منظور از كلمه ««ضرر» ،زیان و گزندي است كه از جانب زوج ایجاد می ود به نحدوي كده دوام و
حيات زنا ویی را به مخاطره انداخته و آن را يير قابل تحمل میسدازد كده اصدطالحاً دقاق نيدز
گفته می ود ضرر ممحن است مادي با د همانند ضر

و جرا و ممحدن اسدت معندوي از قبيدل

فحا ی سوء رفتار و . . .با د ،حال در اینكه زن حق دارد در صورت وجدود ضدرر ،در خواسدت
طالق نماید یا خير؟ از امام افعی دو قول نقل ده است؛ در یك قول گفته ده وي حدق طدالق
ندارد و فق به قاضی مراجعه كرده و قاضی وهر را ملزم به رفتار متعار

مدینمایدد و االّ وي را

تعزیر می كند و چنانچه ضرر و قاق دت یافته و تداوم رابطه زوجيت يير قابدل تحمدل گدردد،
براساس آیه قرآن ( ،ن اء )11 ،اقدام به تعيين ححم براي اصالا ذات البين مینمایند .ایدن دیددگاه
موافق با نظر مش ور فق اي افعيه است .در قول دوم آمده است كه زوجه حدق طدالق دارد و بده
ححم آیه قرآن( ،همان) این حق براي ححمين قرار داده ده تا در صورت عدم اصالا ،ححدم بده
جدایی آن ا نمایند؛ زیرا این آیه اعتباري براي رضاي زوجين قائل نشده و هيچ ححمی يير از ححم
به جدایی و مفارقت وجود ندارد.
بدی ی است در صورت اخير ححمين نظر خود را مبنی بر عدم اصالا و سازش بده قاضدی اعدالم
مینمایند و این قاضی است كه زوج را در صورت امتنا از رفع ضرر حاصله به ایقا طدالق ملدزم
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مینماید و چنانچه از این امر سرباز زند قاضی رأساً از با

«نال ماعوهللاعنمل االا» اقدام به صدور ححدم

طالق مینماید (الخن ،مصطفی ،پيشين421 ،2 ،؛ االنصاري ،پيشين112 ،؛ الزحيلی ،پيشين)121 ،

4

قانون مصر و سوریه از نظریه دوم افعی پيروي كرده ،براساس فقه مالحی تنظيم ده اسدت و
به زن حق در خواست طالق قضایی در صورت وجود ضرر داده و ماهيت چنين طالقدی را طدالق
بائن معرفی نموده است ،البته تفاوت قانون مصر با سوریه تن ا در این است كده قدانون مصدر حدق
تفریق را فق در صورت وجود ضرر از جانب زوج پ یرفتده ،در حدالی كده قدانون سدوریه مقدرر
دا ته؛ ضرر از ناحيه هر كدام از زن و وهر كه با د دیگري حق تفریق خواهد دا ت (الزحيلدی،
پيشين)121 ،
غیبت یا حبس زوج

در این مورد نيز دو قول از افعی نقل ده است؛ قدول جدیدد كده مشد ور فق داي دافعيه از آن
پيروي نمودهاند این است كه در صورت ييبت یا حب

زوج ،هر قدر هدم كده طدوالنی با دد ،بده

درخواست طالق زن ترتيب اثر داده نمی ود ،مگر اینكه زوج در حال ييبت فوت كرده با د.
در قول قدیم افعی آمده بود كه زوجه در صورت ييبت دوهر و عددم اطدال از حيدات یدا
ممات وي می تواند به قاضی مراجعه كرده و قاضی از آن زمان چ ار سدال بده فحدص و ج دتجو
می پردازد و پ

از آن در صورت پيدا نشدن زوج ،اقدام به ف خ نحاا مینماید (الزحيلی ،پيشدين،

112؛ االنصاري ،پيشين.)412 ،1 ،
با این حال قانون مصر و سوریه از قول يير مش ور افعی پيروي نموده و مقرر دا دتهاندد؛ در
صورت ييبت زوج كه بدون ع ر قابل قبول با د یا حب
حاضر به طالق دادن زن
مصر مصو

وي كه به بي

از یك سال بيانجامدد و

نشود ،به ححم قاضی طدالق داده مدی دود (مدواد  41 ،42و  41قدانون

 4121و ماده  441قانون سوریه).

 . . .« .ريتعنطعنكدو خيعنيض عيص حعص ح خيعحقعاع ك ع( الق)عاعح تع صخيع لعناه :عنطعيا عضلزع لعنكدوج» . . .
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عیب

عيو

در نزد افعيه  1ق م است كه عبارتند از :جبّ ،عنّه ،جنون ،ج ام ،برص ،رتق و قرن.
جب و عنه مختص به زوج و رتق و قرن از عيو

4

ویژه زنان است و سه مورد دیگر بين آن دو

مشترك است .بر این اساس استناد به عيب ج ت انحالل نحاا مدیتواندد ح دب مدورد از جاندب
زوج یا زوجه درخواست گردد .زوجه به واسطه عيو

مختص به زوج و عيو

مشترك ،میتواند

نحاا را ف خ نماید ،اما چنان كه قبالً گفتيم براي حصول تفریق به ححدم قاضدی نيداز اسدت ،و زن
باید دادخواست تفریق بدهد.
در طلب تفریق به واسطه عيو  ،احراز رایطی الزم است:
 اوالً ،درخواست كننده تفریق در زمان انعقاد نحاا باید جاهل به عيب با د؛ -ثانياً ،پ

از علم به عيب ،فوراً درخواست ف خ نماید ،در يير این صورت حدق ف دخ وي

ساق خواهد د.
در مورد حدوث عيب بعد و یا قبل از عقد نحاا تفاوتی وجود ندارد ،لحن در موردي كده عنده
بعد از دخول ایجاد گردد گفته ده؛ در خواست ف خ نحاا جایز ني ت .مدواد  44 ،1و  44قدانون
مصر مصو
عيو

 4124ماره  21و مواد  441 ،443 ،441و  442قانون سدوریه بده تفریدق بده سدبب

ا اره كرده و جدایی نا ی از عيب را طالق بائن معرفدی نمودندد (الزحيلدی ،پيشدين141 ،؛

االنصاري ،پيشين.)141 ،3 ،
از نظر حنفی ،قاضی نمیتواند جبراً اقدام به طالق زن نماید ،مگدر در صدورتی كده زوج داراي
یحی از عيو

سه گانه (جب ،عنه و خصا) با د (مغنيه ،پيشين114 ،؛ الزحيلی ،پيشين.2 )1411 ،

 .4جب؛ یعنی قطع آلت تناسلی مرد ،عنه؛ یعنی ناتوانی جن ی مرد ،برص و ج ام دو نو بيماري پوسدتی مدیبا دند ،رتدق؛
یعنی م دود بودن رمگاه زن با گو ت يير طبيعی ،قرن؛ یعنی م دود بودن رمگاه زن با استخوان يير طبيعی.
 .2از نظر حنفيه حق تفریق به واسطه عيو  ،صرفاً به زوجه اختصاص دارد و آن هم ویژه سده عيدب اسدت (جدب ،عندة و
خصاء).
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بعد از دادخواست تفریق از سوي زن و بررسی دادگاه ،چنانچه رو ن ود كده زوج مجبدو
است ،قاضی فوراً اقدام به صدور ححم تفریق مینماید ،ولی در مورد «عنين» و «خصی» بدر قاضدی
الزم است از تاریخ دادخواست ،یك سال به زوج م لت دهد چه اینكه ممحن است وي در اثنداي
سال و در خالل فصول مختلف ،قدرت بر جما پيدا نماید (الزحيلی ،پيشين)141 ،
از دیدگاه فقه حنفی براي ثبوت حق زن در اقامه دادخواست تفریق روط زیر الزامی است:
 .4هنگام عقد یا قبل از آن ،عالم به عيب نبا د ،بندابراین در صدورت علدم بده عيدب ،حدق در
خواست طالق نخواهد دا ت؛
 .2در صورت اطال بر عيب بعد از عقد ،راضی به عيب نشود ،پ

چنانچه ،جاهدل بده عيدب

بوده و بعد از عقد از آن آگاهی یافته ،و به آن رضایت دهدد ،حدق درخواسدت تفریدق وي
ساق خواهد د؛
 .1زن باید داد خواست تفریق بدهد؛
 .1زوجه از عيو

جن ی مانند رتق و قرن خالی با د؛

 .1زوج سالم با د؛ چنانچه زوج بيمار با د باید منتظر ماند تا فاء یابدد ،سدپ

بده عندين و

خصی یك سال م لت داده ود ( همان.)1411 ،
به هر حال ،طالق صادره از سوي قاضی ،ماهيتاً طالق بائن میبا د كه از عدد طالق میكاهدد،
چه اینكه فعل قاضی به زوج ن بت داده می ود ،پ

گویا خودش اقدام به طالق نمدوده اسدت و

به این ج ت طالق م كور ،بائن تلقی ده كه از زن رفع ضرر بشود ،چون اگر بدراي زوج امحدان
مراجعه به زن ،قبل از انقضاي عده وجود دا ته با د ،ضرر دوباره برگشته و نقض يرض می دود
(همان.)1413 ،
موارد دیگر طالق قضایی همچون عدم انفاق ،متضدرر ددن زوجده از كدردار و گفتدار زوج و
ييبت یا حب

زوج از نظر فقه حنفی موجب درخواست طالق قضایی نخواهد بود (همدان،1411 ،

 1433 ،1434و 1432؛ مغنيه ،پيشين.)114 ،
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مواد پیشنهادی
موجبات طالق در مذهب شافعي

مواد پيشن ادي براي موجبات طالق در م هب افعی به را زیر است:
ماده 4د عقد نحاا به ف خ یا به طالق منحل می ود.
ماده 2د مرد می تواند با رعایت رای مقرر در این قانون با مراجعه به دادگداه تقاضداي طدالق
هم رش را بنماید.
ماده 1د زوج میتواند زن خوی

را در مجل

واحد ،سه طالقه كند.

4

ماده 1د زوج میتواند به دیگري وكالت در طالق دهد ،همچنين میتواندد اختيدار طدالق را بده
زوجهاش تفویض نماید.
تبصره  :4براي وقو طالق تفویضی رای زیر الزم است:
 .4تفویض منجز با د؛
 .2زن و مرد محلف با ند؛
 .1زن خودش را فوراً طالق دهد؛
 .1در صورت كنایی بودن تفویض و طالق ،همراه با نيت با د.
تبصره  :2مرد میتواند تا قبل از ایقا طالق از سوي زن ،از تفویض رجو نماید.
ماده  1د در موارد زیر زن میتواند به حاكم ر مراجعه و تقاضاي طالق یا تفریق نماید:
 .4در صورت اع ار و عجز زوج از انفاق؛

2

 .4گفتنی است در قانون مصر طالق جمع به رسميت ناخته نشده است ؛ ر .ك :قربانی الهيجی ،پيشين ،ج ،1ص 24؛ ماده
 21قانون احوال خصيه اردن نيز طالق جمع را به رسميت نشناخته است.
 .2البته در قانون مصر چه مرد مع ر و عاجز از انفاق با دو چه موسر و ممتنع از انفاق ،زن حق درخواست طدالق قضدایی
دارد؛ الزحيلی ،پيشين ،ص.144
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 .2متضرر دن زوجه از كردار و گفتار زوج؛
 .1ييبت یا حب

بي

از چ ار سال؛

 .1وجود هر یك از عيو

4

2

جبّ ،عنّه ،جنون ،جزام و برص در مرد.

1

ماده 3د افتراق به خاطر عجز یا امتنا از انفاق یا وجدود هدر یدك از عيدو  ،ف دخ مح دو
می ود.
ماده 1د افتراق به علت تضرر زوجه ،ييبت یا حب
ماده  2د عيو

زوج ،طالق بائن مح و

می ود

مرد در صورتی موجب حق درخواست طدالق بدراي زن اسدت كده زن هنگدام

انعقاد نحاا جاهل به عيب بوده و بعد از علم به آن فوراً درخواست طالق نموده با د.
ماده  1د در صورت حدوث عنّه بعد از دخول ،زن حق درخواست طالق نخواهد دا ت.
ماده 44د طالق معلق همانند طالق منجز صحيح است و واقع می ود.
تبصره :طالق مضا

1

نيز صحيح است و واقع می ود.

 .4این دیدگاه برخی از فق اي افعی است كه مورد پيروي قانون مصر و سوریه و ماده  413قانون احوال خصديه كویدت
قرار گرفته است ،دیدگاه مش ور افعی آن است كه زن حق درخواست طالق ندارد؛ الزحيلی ،پيشدين ،ص .121؛ البتده
ب تر است ماده  4414قانون مدنی ایران مصو

 4114/2/41و تبصره الحداقی آن كده در تداریخ  4111/1/1در مجلد

وراي اسالمی تصویب و در تاریخ  24/1/21مجمع تشخيص مصلحت آن را تصویب كرده جایگزین این بند گردد.
 .2این نيز دیدگاه يير مش ور فق اي افعی است كه مورد پيروي قانون مصر و سوریه قدرار گرفتده اسدت .مشد ور فق داي
افعی گفتهاند به درخواست طالق زن ترتيب اثر داده نمی ود؛ الزم به توضيح است در مورد ييبت ماده  4421قدانون
مدنی ایران در فقه افعی نيز پ یرفته ده است ،اما در مورد حب  ،نصّ خاصی وجدود نددارد .البتده مداده  41قدانون
مدنی مصر ،ب ه تبعيت از فقه مالحی در صورت حب

زوج تا یك سال به زن حق دادخواست طالق را داده است.

 .1در فقه افعی ،براي اعمال حق ف خ ،مراجعه به دادگاه و اخ ححم مححمه مبنی بر طدالق یدا تفریدق ضدروري اسدت؛
الزحيلی ،پيشين ،ص 112به بعد؛ البته در مورد عنّه ،به مرد یك سال م لت داده می ود تا در صدورتی كده قددرت بدر
زنا ویی پيدا نحرد ححم به تفریق می ود.
 .1ماده  14قانون احوال خصيه سوریه و ماده  21قانون احوال خصيه اردن طالق معلق را باطل اعالم نموده و مداده 441
قانون احوال خصيه كویت ،منجز بودن در طالق را رط دان ته است.

موجبات طالق از منظر فقه شافعي و حنفي11 .............................................................................. ............................

مواد پیشنهادی
موجبات طالق در مذهب حنفي

مواد پيشن ادي براي موجبات طالق در م هب افعی به را زیر است:
ماده 4د عقد نحاا به ف خ یا به طالق منحل می ود.
ماده 2د مرد می تواند با رعایت رای مقرر در این قانون با مراجعه به دادگداه تقاضداي طدالق
هم رش را بنماید.
ماده 1د زوج میتواند زن خوی

را در مجل

واحد ،سه طالقه كند.

4

ماده 1د زوج میتواند به دیگري وكالت در طالق دهد ،همچنين میتواندد اختيدار طدالق را بده
زوجهاش تفویض نماید.
تبصره :براي وقو طالق تفویضی رای زیر الزم است:
 .4تفویض منجز با د؛
 .2زن و مرد محلف با ند؛
 .1زن خودش را فوراً طالق دهد؛
 .1در صورت كنایی بودن تفویض و طالق ،همراه با نيت با د.
ماده  1د در صورت وجود یحی از عيو

سه گانه جبّ ،خصاء و عدنن در زوج ،زن مدیتواندد

به حاكم ر مراجعه كرده و تقاضاي طالق یا تفریق نماید.

2

 .4گفتنی است ماده  21قانون احوال خصيه اردن كه براساس م هب حنفيه تدوین ده است ،طالق جمع را بده رسدميت
نشناخته است ،چنانچه در قانون مصر نيز طالق جمع به رسميت ناخته نشده اسدت؛ ر .ك :قربدانی الهيجدی ،پيشدين،
ص.24
 .2در فقه حنفی ،در عيو

عنن و خصاء از تاریخ دادخواست دعوي ،حاكم ،یك سال به زوج م لدت مدیدهدد؛ از دیددگاه

مش ور حنفی ،جنون مرد ،موجب حق تفریق براي زن نخواهد بود ،اما طبق دیدگاه محمد بدن الح دن و نيدز بندد  2از
ماده  441قانون احوال خصيه سوریه چنين حقی براي زن وجود دارد.
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ماده 3د افتراق به ج ت هر یك از عيو

سه گانه جبّ ،خصاء و عنن ،طدالق بدائن مح دو

می ود.
ماده 1د عيو

مرد در صورتی موجب حق درخواست طدالق بدراي زن اسدت كده وي هنگدام

انعقاد نحاا ،جاهل به عيب بوده و بعد از علم به آن فوراً درخواست طالق داده با د.
ماده  2د در صورت حدوث عنّه بعد از دخول ،زن حق درخواست طالق نخواهد دا ت.
ماده 1د طالق معلق همانند طالق منجز صحيح است و واقع می ود.
تبصره :طالق مضا

4

نيز صحيح است و واقع می ود.

 .4ماده  14قانون احوال خصيه سوریه و ماده  21قانون احوال خصيه اردن طالق معلق را باطل اعالم نموده و مداده 441
قانون احوال خصيه كویت ،منجز بودن در طالق را رط دان ته است.

موجبات طالق از منظر فقه شافعي و حنفي11 .............................................................................. ............................
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صمدي ،چاپ اول.
 .41الشيرازي ،ابی اسحاق 4141 ،هد .ق ،الم

فی فقه االمام الشافعی ،دمشدق ،دار القلدم ،چداپ

اول ،ج.1
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 .41يزالی ،امام محمد4142 ،هد .ق ،الوجيز فی فقه االمام الشافعی ،بيدروت ،داراالرقدم ،چداپ اول،
ج.2
 .24قانون االسره ،الجزایر ،قانون ماره  21د  44مصو

ن م رمضان  4141هد .ق.
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چ ارم ،ج.2
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