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(تاریخ دریافت2195/40/21 :؛ تاریخ پذیرش)2195/45/15 :

چکیده
ما در این مقاله ،با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طالق از دیدگاه فقه شافعی و حنفيی خيوایی پرداخيت  .مسيال احيوا
شخصیه از جمله طالق از امور مه و زیربنایی یر جامعه میباشد و اسالم به خاطر ویژگییيای ن احکيام و مقيررات خاصيی بيرای ن
وضع نموده است .به طور طبیعی با توجه به اختالف قواعد و مقررات فقهی مذایب اسالمی احکام و مقررات مربوط به احوا شخصیه در
مذایب مختلف نیز اختالف پیدا می کند و قانو اساسی جمهوری اسالمی ایرا نیز این تفاوت را محترم شيمرده و مطيابا اصيو  21و
 21قانو اساسی ایرانیا غیرشیعه در احوا شخصیه (ازدواج ،طالق ،ارث ،وصیت) بر طبا مذایب خودشا عم ميیکننيد و در انايام
احکام و مقررات و مراس مذیب خودشا نزادند .عم به این اصو قانو اساسی مستلزم این است که دادگاهیيا و مراجيع قیيایی نیيز
براساس احکام و مقررات مذایب در دعاوی ننها رسیدگی نمایند .از ن جا که قوانین موجود در مورد احوا شخصیه براسياس فقيه امامیيه
تنظی شده و قیات نیز اطالع تفصیلی از مقررات مذایب غیرشیعی ندارند و قیات ای سنت نیز غالباً با قواعد ميذیب خيوی نشينایی
دارند ،در عم قیات برای رسیدگی به پروندهیایی که مربوط به احوا شخصیه ای سنت میشود با مشکالتی مواجه یستند و ناچار به
ارجاع به مراکز و ماامع علمی ای سنت و اخذ فتوای رسمی از ننها میشوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی یرچنيد کوچي
بردارد و شرایط اجرایی کرد اص  21قانو اساسی را فرای نورد.

کلیدواژگان
احوا شخصیه ،طالق ،فقه حنفی ،فقه شافعی.

 استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmirdadashim@yahoo.com :

 ................................................... 211فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال پنجم ،شماره  ،21بهار 2313

اقسام طالق
در منابع مذهب شافعيه و حنفيه طالق به اعتبارات مختلف تقسيمات گوناگونی دارد:
الف .طالق صريح و کنايه

در طالق صریح ،وضوح لفظ در داللت بر طالق به شكلی است كه احتماا ييار طاالق نمایرود.
درخصوص الفاظ صریح دو نظر وجود دارد؛ در یك نظر صرایح طالق خود دو نوعند:
 .1صرایحی كه صراحت آنها بالذات و نفس الفاظ است بدون این كه احتياا باه امار دیگار
باشد كه آن را صریح بنفسه گویند و آن الفاظی است كه در قرآن كریم آماده و فقهاا آن را
در سه لفاظ؛ طاالق و مشاتقات آن ،ساراح و مشاتقات آن ،فاراق و مشاتقات آن منحصار
كردهاند.
 .2الفاظی كه محتا به ضم ضميمه است و مانند الفاظ نوع او در قرآن تكرار نشادهاناد و در
دو لفظ انحصار یافته و آن را صریح بغيره مینامند؛ یكی خلع و مشتقات آن در صورتی كه
ما در صيغه ذكر شده باشد .دیگر  ،مفادات و مشتقات آن.
البته مشهور فقها الفاظ صریح را در فقه شافعيه ،الفاظ «طالق»« ،سراح» و «فراق» میدانناد ،هاه
این كه این سه لفظ در قرآن آورده شدهاند« :یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدّتهن»( ،طالق
«)1 /و اسرّحكنّ سراحا جميال»( احزاب  )22 /و «او فارقوهنّ بمعروف»( .طالق )2 /
در صورتی كه طالق با این سه لفظ و مشتقات آنها واقع گردد ،نياز به احراز نيت و قصد ندارد
(الخن و البغا1111/ ،ها .ق111/2/ ،؛ /الشربينی 1991 /م 311/3/؛ الكيبولی1119 /هاا.ق11/2/؛ ابان
عابدین1111 /ها.ق.)21/3/

و حتی اگر مطلّق بگوید« :لم أنو به الطالق» از او پذیرفته نمیشود .بر این مطلب ادعا اجمااع
شده ،مگر اینكه قرینها خالف آن را ثابت نماید( .همان)
اما اگر زو الفاظ دیگر ،مانند«خلع» را به قصد وقوع طالق بگوید ،طالق واقع میشود ،در يير
این صورت طالق باطل است .و اگر ترجمه این الفاظ (طالق ،سراح و فراق) در هار زباانی عرفاا
مشهور در معنا طالق باشد ،طالق صریح تلقی میشود و اگر ترجمه به كار رفته بارا ساه لفاظ

اقسام و شرايط طالق از منظر فقه شافعي و حنفي 213  ....................................................................... .....................

نباشد و یا اگر ترجمه سه لفظ باشد ،ولی مشهور در معنا طاالق نباشاد ،طاالق باه كنایاه تلقای
میشوند كه در صورت حدوث اختالف ،مستلزم اثبات و اقتران به نيت است.
اما در طالق كنایه ،الزم است زو همراه با لفظ ،قصد وقوع طالق را نيز داشته باشاد .كنایاات
الفاظی هستند كه واضع آنها را برا خصوص طالق اصطالحی وضع نكرده باشاد ،بلكاه احتماا
يير طالق نيز در آنها میرود ،مانند اینكه زو بگوید« :حاال خادا بار مان حارام باشاد» كاه در
صورتی كه این جمله با قصد وقوع طالق همراه باشد ،موجب وقوع یك طالق رجعی است و اگر
بيش از یك طالق را قصد كند ،همان یك طالق واقع میشود( .همان)
ب .طالق سني و بدعي

طالق از حيث اینكه موافق یا مخالف شرع باشد به سنی و بدعی تقسيم میشاود .در واقاع طاالق
به اعتبار حا زوجه از جهت حيض بودن و عدم آن ،بزرگ بودن و كوهاك باودن باه ساه دساته
تقسيم میشود :طالق سنی ،طالق بدعی و طالقی كه نه سنی است و ناه بادعی؛ هاون زن از ساه
حا خار نيست:
 .1طاهر از حيض و نفاس است و مرد با و در آن طهر مواقعه نكرده است؛
 .2بعد از نزدیكی مرد با زن ،و حائض یا نفساء شده یا در طهر مواقعه باشد؛
 .3زن صغيره باشد كه هنوز حيض نشده یا یائسه باشد و از سن محيض گذشته باشد یا حاملاه
باشد یا يير مدخو بها باشد یا خواستار خلع باشد.
در فرض او  ،طالق سنی ،در فرض دوم ،بدعی و در فرض سوم ،نه سانی و ناه بادعی اسات
(همان؛ الصايرجی1121 /ها.ق.)191/2/
طالق سنی جایز است و به دليل فرموده خداوند« :اي ايها انيباا ا ا قتماال انيب ا ل وهتماعدهت ن ا هت؛ ا
پيامبر ،هر زمان خواستيد زنان را طالق دهيد ،در زمان عدّه آنها را طالق گوئيد( .طالق  .)1 /واقاع
شده است؛ یعنی در وقتی آنها را طالق دهيد كه در آن وقت ،عده شاروع بشاود و آن زماان پااكی
است ،هون زمان حيض در عده به حساب نمیآید (الخن ،پيشين ،2 ،ص.)111
طالق بدعی از نظر شافعی و حنفی حرام است ،ولی واقع میشود؛ یعنی صرفا مستلزم معصيت
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است ،هون مخالف صورت مشروع میباشد .برا تحریم طالق بدعی دو سابب مایباشاد :یكای
حيض در مورد زنی كه حيض میبيند؛ یعنی طالق حائض بعد از دخو بدعی است ،هاون طاالق
در این زمان ،موجب اضرار به زن میشود ،به لحاظ اینكه بقيه مدت حيض به حساب عده منظاور
نمی شود و از این جهت زمان عده طوالنی میشود و رسو خدا (ص) فرموده است« :ال ضرر و ال
ضرار» .دیگر  ،امكان حمل است؛ یعنی طالق در طهر مواقعه بدعی است ،هاون احتماا دارد زن
حامل شده باشد و مرد نخواهد زن حامل خویش را طالق دهد( .همان؛ يزالای1112/هاا.ق11/2/؛
الصايرجی /پيشين)191/
طالق زنان گروه سوم كه نه سنی است و نه بدعی جائز و واقع شده و حرام نيست.
ج .طالق بائن و رجعي

طالق سنی ،به اعتبار امكان رجوع و عدم امكان رجوع مرد در ایام عده باه طاالق باائن و رجعای
تقسيم میشود .طالق بائن خود بر دو نوع است:
 .1بينونت صغر  :طالق بائنی كه مرد میتواند مطلقهاش را با عقد جدید به زوجيات خاود در
آورد.
 .2بينونت كبر  :طالقی كه مرد به موجب آن سه طالق را تكميال نماوده و دیگار نمایتواناد
مطلقه اش را برگرداند ،مگر این كه زن ،شوهر دیگر اختياار كناد و دخاو واقاع شاود و
ازدوا و با طالق یا مارگ شاوهر دوم پایاان یافتاه باشاد (الخان ،پيشاين ،2 ،ص133؛
الزحيلی1112 /ها.ق131/9/؛ زیدان 1111 /ها .ق.)11/1/

به هر حا طالقها بائن بر سه قسم است:
 .1طالق قبل از دخو ؛
 .2طالق خلع اعم از اینكه قبل از دخو یا بعد از آن باشد؛
 .3اگر سه بار طالق دهد ،اعم از این كه در یك مجلس سه طالقه دهد یا در مجاالس متعادد و
اعم از اینكه قبل از دخو یا بعد از آن باشد (الشيراز  1111 /ها.ق.)313/1/،
در فقه حنفی عالوه بر موارد فوق ،دو قسم دیگر نيز از موارد طالق بائن میباشد:
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 .1خلوت نمودن با زوجه بدون دخو  ،موجب عده است و برا مطلق در ایام عده حق رجوع
نيست ،هون هنين طالقی نيز بائن است.
انت ق نق قالق ً ابئيب ً» یا بگویدِ « :
 .2در صورتی كه زو بگویدِ « :
انت قا نق قتماش يا ي » یاا بگویاد:
انت ق نق اوحش انهالق» یاا «ان ِ
انت ك جلبل» یا « ِ
« ِ
ات قا نق ايا انهاالق» و ييار اینهاا طاالق باائن
خواهد بود .همچنين در صورتی كه با الفاظ كنایی دا بر انفصا فور طالق دهد ،طاالق
ات ببتا »یاا «ان ِ
ات تاا » یاا «ان ِ
بائن خواهد بود؛ مثل ایانكاه بگویاد« :ان ِ
ات تيياش» ( .ابان عابادین/
1121ها.ق 111/9/؛ مغنيه1311 /ش /مغنيه119/؛ الكيبولی /پيشين.)19/
طالق رجعی ،طالقی است كه مرد در ایام عده امكان رجوع دارد .براساس فقه شافعی و حنفای
اصل در طالق ،رجعی بودن است ،و اگر مرد بعد از نزدیكی ،یاك یاا دوباار زناش را طاالق داده
باشد ،میتواند در ایام عده رجوع نماید (الشربينی /پيشين331 /3/؛ الكاسانی الحنفای 1121 /هاا.ق
 221/3/؛ زیدان /پيشين.)1 /
د .طالق خلع و يا غیر خلع

خلع در لغت به معنا نزع و ازالة است (ابن منظور 1111/ها .ق )129 /2 /و عرفا به مفهاوم ازالاة
زوجيت و در اصطالح فقه شافعی و حنفی عبارت از جدایی زوجاين در مقابال عاوض مقصاود
است كه با لفظ طالق یا خلع به زو داده میشود (ابن عبدالواحاد/بای تاا .)12/1/در مشاروعيت
«خلع» نباید تردید نمود؛ خداوند در قرآن میفرماید« :فال جناح عليهما فيما افتدت به؛ (بقره)229 /
مانعی برا آنها نيست كه زن فدیه و عوض بپردازد و طالق بگيرد» و حدیث ابن عبااس در ماورد
جميله همسر ثابت بن قيس نيز داللت بر مشروعيت طالق خلع دارد .در واقع جميله از همسارش
متنفر بود لذا خدمت رسو خدا (ص) رسيد و جریان را مطرح نمود كه در هنين وقتی آیاه فاوق
ناز شد .ثابت به رسو خدا (ص) فرمود به جميله امر كند تا «باا » و را برگرداناد تاا طالقاش
دهد و رسو خدا (ص) نيز دستور دادند و جميله قبو نمود و طالق خلع برا اولاين باار واقاع
شد (قربانی الهيجی/9/1321/؛ الخن ،پيشين ،2 ،ص 121به بعد؛ محمد بان عبدالواحاد ،پيشاين،
ص.)11
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به هر حا  ،فقها شافعی و حنفی ،بابی مستقل را به «خلع» یا طالق خلعای و بياان شارای و
اركان آن اختصاص داده اند و خواه كراهت از جانب زوجه باشد یا زوجين ،تحت هماين عناوان و
با شرای و احكام یكسان بررسی نمودهاند .مخالع یا زو میبایست عاقال ،باال  ،رشايد و مختاار
باشد و بتواند طالق را شرعا واقع سازد .در مقابل مختلعه یا زوجه نيز باید تحت حباله نكااح زو
و یا در عده رجعيه باشد و نيز بالغه ،عاقله ،رشيده و مختاره باشد و اهليت تصرف در اماوا خاود
هون فدیه را داشته باشد ،عوض خلع یا فدیه باید معلوم ،معين و مقدور التسليم باشد ،صيغه خلاع
همانند طالق است؛ از الفاظ صریح و كنایه و نيز صيغهها «خ ن اا

و يياا » كه حاكی از مفارقت

در مقابل عوض است ،در صيغه خلع ،قبو مختلعه شرط است؛ هون خلع از جاناب و معاوضاه
است و در هر معاوضه ا الزم است ،دهنده ،عوض قبو نماید (الشربينی /پيشين331/3/؛ الزحيلای/
پيشين121/؛ ابن عابدین /پيشين 11/11/؛ السرخسی1119/ها.ق.)113/1/
هـ .طالق واجب ،حرام ،مستحب و مکروه

از جهت تعلق احكام در ایقاع طالق ،میتوان به ههار دسته از طالق در فقه شافعی اشاره نمود؛
طالق واجب؛ كه در دو حالت میآید:
 .1در صورتی كه شقاق و اختالف بين زن و مرد ایجاد شود و داور نيز نظار باه طاالق داشاته
باشد؛
 .2در صورتی كه مرد ،زن خویش را ایالء نموده باشد.
طالق حرام ،كه همان طالق بدعی است در دو صورت می باشد:
 .1طالق زن حائض یا نفساء؛
 .2طالق در طهر مواقعه.
طالق مستحب نيز در دو حالت است:
 .1در صورتی كه مرد در حق زن و در معيشت كوتاهی نماید؛
 .2زن عفيفه نباشد.
و طالق مكروه ،آن طالقی است كه از رو سنت و بدعت نباشد (الشيراز  /پيشين.)291/1/
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در فقه حنفی ،اصل ،اباحه طالق است و در صورتی مساتحب اسات كاه زن ماوذ یاا تاار
الصلوة باشد و در صورتی كه نگهدار زن موجب فوات امر معاروف بشاود ،واجاب اسات و در
صورتی كه بدعی باشد ،حرام است .هرهند فقها حنفی طالق مكروه را ذكر نكردند ،اما میتاوان
آن را از طالق مستحب استنتا نمود؛ به این معنی كه طالق دادن زنی كه حقوق زو و حقوق اهلل
را رعایت نماید ،مكروه است (زیدان /پيشين.)311/1/
و .طالق منجز ،معلق و مضاف

صيغه طالق از حيث اشتما بر تعليق به امر آینده یا اضافه به زمانی در آینده و عدم اشتما آن بار
تعليق به سه قسم تقسيم میشود:
.1طالق منجز؛ آن است كه صيغه آن مطلق جار شده و معلق به امر دیگر نشده و یا به زمان
آینده نسبت داده نشده باشد.
 .2طالق معلق؛ آن است ك ه حصو طالق ارتباط به امر پيدا كند كه در زماان آیناده حاصال
می شود .در فقه شافعی و حنفی ،طالق معلق مانند طالق منجز صحيح بوده و واقع میشود.
دليل صحت طالق معلق ،فرموده رسو اكرم(ص) میباشد «امل اتوع نيبا ياي قهل» (الخان/
1

پيشين122/2/؛ الشيراز /پيشين319/1/؛ محمود طهماز1121 /ها.ق.)123/2/
 .3طالق مضاف؛ آن است كه صيغه آن مقيد به زمانی در آینده باشاد كاه طاالق دهناده قصاد
وقوع طالق را در آن وقت دارد و حصو طالق را بادون ادوات شارط باه آن زماان ربا
میدهد؛ مثل این كه مرد به زنش بگوید؛ تو روز او ماه رمضان طالقی كه در ایان مثاا باه
محض رؤیت هال در او ماه رمضان ،طالق زن حاصل میشود (االنصاار 1112/هاا .ق
11/2/و 13؛ الشااربينی/پيشااين313/3/؛ زیاادان /پيشااين121/1 /؛ الحنفاای الحصااكفی/
1123ها.ق.)219/2/
« .1كو يصح انهالق يما نيبزا،اف و ناش يصاح ن تما ً ...ينيتاش قاعا انيباا(ص) امل اتوع نيبا ياي قهل» ؛«ا ا نتاق انهاالق تطاي س ي ااحيل (اي
س يامتب) ك خعا ان ارف جمي انطهيف ب تق تشف و ا ج انطي ف ق ا ا مل يعج مل يم »
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یكی از فروعات بحث طالق معلق ،این است كه آیا سوگند یاد كردن باه طاالق یاا حلاف باه
طالق ،صحيح و دارا اثر است یا خير؟ سوگند به طالق یعنی اینكه زو  ،باه منظاور تريياب یاا
نهی خود یا شخص دیگر از امر و یا اثبات و تحقق موضوعی ،طاالق زناش را باه امار معلاق
نماید؛ مثال زو بگوید :به طالقم باید فالن كار را انجام دهم؛ به طالقم درو نمیگویم؛ به طالقام
فردا باید به منز من بيائيد و ....
در فقه شافعی و حنفی ،حلف به طالق پذیرفته شده است؛ یعنی مشهور فقها شافعی و حنفی
به صحت آن حكم نموده اند و در مقام بيان ادله صحت ،به دالیل استناد مربوط به صحت طاالق
معلق و برخای روایاات اشااره كاردهاناد (الزحيلای /پيشاين/ 111/؛ الجوزیاه1121/هاا.ق  221/؛
االنصار  /پيشين 11/و  .)11البته برخی از فقها متقدم شافعيه و اكثریات متااخرین ،ساوگند باه
طالق را نپذیرفته و آن را از مصادیق طالق معلق نمای دانناد كاه ایان قاو ماورد پيارو قاوانين
موضوعه كشورها اسالمی قرار گرفته است (مثل ماده  21قانون مصر ،ماده  29قانون اردن و مااده
 91قانون سوریه) (االنصار  /همان 11/و 11؛ الزحيلی /همان.)111/
ز .طالق به اشاره و کتابت

ممكن است كه مطلّق بنابر دالیلی نتواند صيغه طالق را بر زبان جار كند .در این وضاعيت ،ایان
سؤا پيش میآید كه آیا طالق به اشاره یا كتابت صحيح است یا خير؟
در فقه شافعی ،طالق از سو كسی كه قادر بر تكلم نيست ،همچون شخص ال  ،با اشاره واقع
می شود ،ولی در صورتی كه قدرت بر نطق داشته باشد ،طالق با اشاره واقع نمیشود ،هاه ایانكاه
اشاره ،در صورت ضرورت ،قائم مقام لفظ و عبارت میشود و در این فرض ضرورتی وجود ندارد
(الشيراز  ،پيشين ،1 ،ص.)31
اما در مورد طالق به كتابت اختالف است؛ یعنی اگر كسی كه قدرت بر تكلم دارد و با نوشاتن،
نيت طالق بكند ،برخی گفتهاند :مانند اشاره ،در اینجا نيز طالق واقع نمیشود ،در حالی كه برخای
دیگر میگویند این طالق صحيح است.
در صورت صحت طالق كتابت ،در اینكه آیا این طالق حتای از ساو شاخص حاضار هام
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پذیرفته می شود یا خير اختالف است؛ برخی می گویند طالق به كتابت فق در حق شخص يائاب
صحيح است و عدها گفته اند كه طالق به كتابت از تماام افاراد ،حتای از شاخص حاضار ،واقاع
میشود؛ هون «كتابت» به منزله كنایه است (الشيراز  1111 /ها .ق.)13/3/
به هر حا در صورتی طالق به كتابت واقع میشود كه مقرون به شرای زیر باشد:
 .1كتابت مقرون به نيت باشد و كاتب قصد وقوع طالق را داشته باشد؛
 .2نقش كتابت باید ثابت باشد و اگر بر رو آب بنویسد هرهند توأم با نيت باشد ،طالق واقع
نمیشود؛
 .3كتابت و نيت در طالق هر دو باید از زو باشد (الزحيلی /پيشين.)322/
در فقه حنفيه ،طالق ،اعم از اینكه طالق دهنده قدرت بر نطق داشته یا نداشته باشد ،به كتابات
واقع میشود ،هنانچه طالق شخص ال با اشاره واقع میشود.
در واقع «كتابت» بر دو قسم است« :مستبينه» كه بعد از كتابت باقی خواهد ماند؛ مانند آنچه كاه
بر رو ورق نوشته میشود و «يير مستبينه» مانند هيز كه بر رو هوا یا آب نوشته میشود.
اگر طالق به شكل يير مستبينه نوشته شود ،واقع نخواهد شد ،هرهند نيت طالق نماوده باشاد.
ولی در صورتی كه مستبينه باشد ،واقع میشود .البته مستبينه خود بر دو قسم است :مرسومه كاه در
آن خطاب به زوجه میشود و يير مرسومه مانند اینكه بر رو ورقها نوشته شود :فالنة زوجتای
طااالق» كااه در صااورتی كااه نياات طااالق نمااوده باشااد ،واقااع خواهااد شااد (الكاسااانی الحنفاای/
پيشين119/3/؛ شيخ نظامالدین 1123 /ها.ق.)111/1/
شرايط صحت طالق
1

در فقه شافعی اركان طالق ههار امر ذكر شده :مطلق ،صيغه ،قصد ،زوجه (االنصاار  1112 /هاا.
ق.)113/2 /
 .1منظور از ركن بطور توسّع و مجاز آن است كه ماهيت بدون آن تحقق نيابد اگر هه داخل در ماهيت نباشد.
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برخی نيز عالوه بر موارد فوق والیت را نيز افزودهاند (الشربينی /پيشين.)311/3/
اكنون در سه بند ،شرای مطلّق ،مطلّقه و صيغه طالق را مورد بررسی قرار میدهيم.
الف) شرايط مطلق

در فقه شافعی برا مطلّق شرای زیر ذكر شده است:
1ا زوجيت؛ 2ا قصد؛ 3ا بلو ؛ 1ا عقل؛ 1ا اختيار (الشيراز  /پيشين.)211/
شرط او بدیهی میباشد .شرط دوم در كلمات برخی از فقها شاافعی نياماده اسات ،اماا باه
لحاظ اهميت و نقش آن در ماهيت طالق و ترتب اثر ،به عنوان یكی از پنج ركن طالق ذكار شاده
است؛ بنابراین مباحث خود را زیر دو عنوان كلی میآوریم1 :ا قصد و اختيار؛ 2ا بلو و عقل.
البته در منابع فقه حنفی صرفا به زوجيت ،بلو و عقل اشاره شده اسات( .الحنفای الحصاكفی/
پيشين.)211/
 .2قصد و اختیار

در فقه شافعی مطلّق باید در زمان تلفظ و جار نمودن صيغه طالق ،قاصد باشاد و اگار ساهوا یاا
برا تمثيل یا تدریس باشد ،طالق بال اثر خواهد بود ،هنانچه گفته ایم فقها شاافعيه در بحاث از
الفاظ طالق ،معتقدند كه در طالق صریح ،قصد و نيت مطلّق الزم نيست ،زیرا الفاظ صاریح ،دارا
حقيقت عرفيه هستند ،كه عرفا درخصوص مفارقت و جدایی زوجين استعما میشوند و اگر زو
ادعا كند قصد طالق نداشته ،از و پذیرفته نمیشود ،مگر اینكه به نحو اثبات كناد كاه در ایان
لفظ قصد طالق نداشته و نائم یا صغير بوده كه در صورت وجود قرینه پذیرفتاه مایشاود ،اماا در
الفاظ كنایه حتما باید قصد و نيت طالق داشته باشد.
با این حا  ،از نظر فقه شافعی ،در صورتی كه زو  ،رشيد ،بال  ،عاقل و مختاار باشاد و صايغه
طالق را ،هرهند بدون قصد ،جار نماید ،طالق واقع میشود؛ هرا كه طالق «هاز » و «العب» را
پذیرفته است و «لعب» و «هز » و عذر برا عدم وقوع طالق نخواهد بود.
در این مورد خاص ،به حدیثی از ابی هریره استناد شاده كاه از پياامبر(ص) نقال نماود« :ثاال
ج دهت ج

د،نههت ج انهالق انيباا و انيج ا »؛ یعنی تلفظ به سه هيز با قصد انجاام آنهاا یاا بادون
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قصد از رو شوخی ،جد تلقی خواهد شد و آنها نكاح ،طالق و رجوع در طالق رجعی میباشد
(الخن /پيشين 121/2/؛ الشربينی /پيشين 311 /3/؛ االنصار  /پيشين.)113/1/
فقها شافعی در مورد طالق شخص مست و عصبانی(يضابان) معتقدناد كاه طاالق شاخص
عصبانی واقع میشود ،مگر اینكه عصبانيت او به درجه ا رسيده باشد كاه عقال او زایال شاده و
افعا و گفتار از كنتر گوینده خار شده باشد كه در این صورت در حكام مجناون و طاالق و
باطل است (همان).
اگر شخص اشتباها مشروبات الكلی بنوشد و یا اینكه دیگر مخفيانه به او بدهد و یا ایانكاه
سكر يير حرام باشد یعنی از باب ضرورت یا اكراه آنرا نوشيده باشد ،در صاورت جاار سااختن
صيغه طالق در این وضعيت طالقش واقع نمی شود ،در يير این وضعيت ،اگر مسكر را به اختيار و
عمدا بنوشد ،مشهور فقها شافعی معتقدند كه طاالق و باه دليال وجاود ناص خااص از رساو
اكرم(ص) صحيح است (همان).
در مورد طالق مكره باید دید آیا اكراه به حق می باشد یا خير؟ اگر به حاق باشاد ،مانناد الازام
حاكم نسبت به طالق زن از سو زو  ،واقع میشود و اگر به ناحق باشاد ،طاالق مكاره صاحيح
نخواهد بود (الشيراز /پيشين.)219/
 .1بلوغ و عقل

از نظرفقه شافعی ،سن بلو در دختر و پسر  11سالگی است ،ولی با توجه به طبيعی بودن بلاو  ،و
این كه ممكن است بر حسب آب و هوا و منطقه جغرافيایی تغيير كند ،سن بلو نيز میتواند متغيار
باشد .برا مثا با زوا منی و یا حيض بلو محقق میشود ،با ایان حاا حاداقل سان بلاو ناه
سالگی است (مغنيه119 /1311/؛شيخ االسالم.)113/2/1311 /
از نظر فقه شافعی بلو در صحت و وقوع طالق شرط است؛ بنابراین طالق بچه هرهناد ممياز
باشد واقع نخواهد شد( .ابن عابدین /پيشين211/؛ زیدان /پيشين )311/1/هنانچه طالق مجنون نيز،
هه جنون دائمی و هه ادوار (البته در هنگام جنون ادوار ) باشد ،صحيح نخواهد بود.
در این مورد به روایتی از علی (ع) از رسو خدا (ص) استناد شاده اسات« :روا انمتال ناهت ثالثا
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نهت انيب ئل حيت ي ايمظف نهت انصا حيت حياتل ناهت انيباع حايت ي مال»؛ (الصايرجی /پيشاين )191/رساو
خدا (ص) فرموده است از سه طایفه تكليف برداشته شده است :از شخص خواب تا بيدار شاود و
از بچه تا بال شود و از مجنون تا عاقل شود.
از نظر فقه حنفی هر فاقد عقلی به مجنون ملحق میشود؛ هون مال یكای اسات و آن فقادان
عقل میباشد .اشخاص زیر در حكم عدم وقوع طالق ،به مجنون ملحق میشوند:
 .1نائم (خوابيده)؛
( .2فاسد التدبير ،كم بينش)؛
 .3مبرسم؛
 .1مغمی عليه؛
1

 .1مدهوش ( شيخ نظامالدین/پيشين111/؛  /عبدالوهاب /پيشين.)313/3/
الزم به ذكر است كه در مذهب حنفی طالق مكره واقع میشود (محماود طهمااز/پيشاين191/؛
الحنفی الحصكفی/پيشين )211/هنانچه طالق شخص يضبان(عصابانی) ،ساكران (مسات) ،هااز
(شوخ) ،سفيه ،ال با اشاره ،يال یا ناسی ،مریض یا كافر نيز واقع مایشاود (الحنفای الحصاكفی/
همان؛ محمود طهماز/پيشين.)191/
در فقه شافعی و حنفی ،ولیّ نمیتواند از جانب صغير و مجنون اقدام به طالق نماید .دليل ایان
حكاام ،حاادیث «انهااالق تيا نااهت اخا ابن ا ق» (الشااربينی/پيشااين311/3/؛ الشاايراز  /پيشااين11/2/؛
السرخسی /پيشين )112/میباشد.
طالق «سفيه» در صورتيكه موجب تصرف در اموا او نباشد ،صحيح اسات (الزحيلای/پيشاين/
 ،311الجزیر 1111 /ق.)111/1/
 « .1س يم قالق انصا ا ك ي مل انيبع

انيب ئل املربسل املغوي نتيش امل دعش ك ن امل اع س يم قالقاش»؛ گفتنی است باه

كسی كه به مرض «بِرسام» مبتال میشود ،مبرسم اطالق میشود« .برسام» مرضی است كه در دما پيدا میشاود و عقال
انسان را از بين میبرد.
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در فقه شافعی و حنفی ،وكالت در طالق پذیرفته شده است ،اگر زو به كسای گفات« :وكيال
باش زنم را طالق بده» وكيل حق طالق خلع را ندارد و فق حق یك طالق را دارد و اگر بايش از
آن طالق دهد ،فق یك طالق واقع میشود و اگر وكالت در سه طالق داد ،میتواند یك یاا دو یاا
سه طالق بدهد (الشربينی /پيشين311/3/؛ الجزیر  /همان؛ محمد بن عبد الواحد /پيشين.)129/3/
ب) شرايط مطلقه

از شرای مطلقه این است كه تنها زوجه در عقد نكاح صحيح زو باشد .اینكه فقها شاافعی در
بحث اركان طالق« ،والیت» را عنوان نموده اند به مفهوم تسل شوهر بر زن اسات كاه در تصارف
شرعی و باشد ،طالق دادن زن معتده از طالق رجعی مادام كه در عده است ،صاحيح مایباشاد؛
هون مطلقه رجعيه زوجه است ،پس طالق به مطلقه رجعيه واقع میشود و از عدد طلقات میكاهد
(الكاسانی الحنفی/پيشين.)131/3/
در فقه شافعی و حنفی ،پاكی زن و نيز بودن و در طهر يير مواقعه شرط نيست؛ یعنی هرهند
طالق زن در صورت ناپاكی یا بودن در طهر مواقعه حرام است و معصايت دارد ،اماا طاالق واقاع
میشود (زیدان /پيشين121/؛ الحسنی السمرقند 1121/ها.ق111/2/؛ السرخسی/پيشين.)11/1/
ج) شرايط صیغه

ما در اقسام طالق به طالق صریح و كنایه و نيز طالق به كتابت و اشاره و هم هنين طالق تنجيز
و تعليقی اشاره نموده ایم و در اینجا از تكرار آنهاا خاود دار ماینماائيم و صارفا باه دو مطلاب
میپردازیم؛ یكی اشهاد بر صيغه طالق و دیگر داور .
فقها شافعيه و حنفيه ،اشهاد بر طالق را در زمره شرای صحت آن نياوردهاند؛ به دليل اینكاه
اوال ،خدا متعا در آیات متعدد بدون اینكه وجوب اشهاد را ذكر نموده باشد ،باه اختياار زو
در طالق تصریح نموده و آنچاه در آیاه « اياه ا ي نا ا نايبال» (طاالق )2 /آماده ،امار نادبی و
استحبابی است ،هنانهه در آیه دیگر (بقره)222 /در باب قرض و بياع نياز بار اساتحباب اشاهاد
اشاره رفته است.
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ثانيا در سنت دليلی بر وجوب اشاهاد در طاالق وارد نشاده اسات (االنصاار  /پيشاين19/1/؛
الشربينی /پيشين121/ 3/؛ زیدان /پيشين22/2/؛ الحسنی السمرقند  /پيشين.)111/
در مورد داور  ،براساس آیه قرآن (نساء)31 /قو راجاح شاافعی و حنفای بار لازوم انتخااب
حكمين حكایت دارد كه باید سعی بر سازش بين زن و مرد نمایند .بر زوجين الزم است آنچه كاه
حكمين حكم نموده اند بپذیرند ،البته ،حكمين حق ندارند بر جدایی زوجاين اجتمااع كنناد ،مگار
اینكه زو آنها را در طالق وكيل نموده باشد (الزحيلی /پيشين122/؛ سابق /پيشين.)191/2/
مواد پیشنهادی
اقسام و شرايط طالق در مذهب شافعي

مواد پيشنهاد در خصوص اقسام و شرای طالق در مذهب شافعی به شرح زیر است:
ماده 1ا طالق معلق همانند طالق منجز صحيح است و واقع میشود.

1

تبصره :طالق مضاف نيز صحيح است و واقع میشود.
ماده 2ا طالق دهنده باید بال  ،عاقل ،قاصد و مختار باشد ،طالق صغير هرهند ممياز ،مجناون،
معتوه ،مكره ،كسی كه سهوا و عن عذرٍ مست شده باشد ،بيهاوش و شاخص عصابانی كاه
اقوا و افعالش از كنتر خار شده است ،صحيح نيست.
ماده 3ا طالق «هاز » و «العب» در صورتی كه مطلِّق رشيد ،بال  ،عاقال و مختاار باشاد ،واقاع
میشود.
ماده 1ا طالق با لفظ یا با نوشتار محقق میشود .در مورد كسی كاه عااجز از لفاظ یاا نوشاتار
باشد ،طالق با اشارها كه داللت بر آن نماید ،واقع میشود.
تبصره :در صورت ایقاع طالق با نوشتار ،الزم است همراه با نيت باشد.
 .1ماده  91قانون احوا شخصيه سوریه و ماده  29قانون احوا شخصيه اردن طالق معلق را باطل اعالم نموده و ماده 111
قانون احوا شخصيه كویت ،منجز بودن در طالق را شرط دانسته است.
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ماده 1ا طالق در صورتی كه با الفاظ صریح واقع شود احتيا به نيات نادارد طاالق باا الفااظ
كنایی تنها وقتی واقع میشود كه همراه با نيت باشد.
ماده 1ا طالق بدعی (طالق زن در مدت عادت زنانگی یا در حا نفااس یاا در طهار مواقعاه)
صحيح است و واقع میشود.

1

ماده 1ا طالق بدون حضور دو مرد عاد نيز واقع میشود.
ماده 2ا طالق بر دو قسم است :بائن و رجعی.
ماده 9ا در طالق بائن ،برا شوهر حق رجوع نيست.
ماده 11ا هر طالقی كه واقع می شود رجعی است مگر طالق سوم ،طالق قبل از دخو  ،طالق
در مقابل عوض 2و هر طالقی كه در این قانون ،بائن معرفی شده باشد.
ماده  -11طالق خلع طالقی است كه در آن ،مقابل عوض مورد توافق ،شوهر زوجه خاویش را
به لفظ خلع یا طالق یا مبارات یا لفظی معاد اینها طالق بدهد.

3

ماده 12ا برا صحت خلع ،اهليت زوجين برا انشاء طالق مطابق این قانون شرط است.
ماده 13ا در طالق رجعی برا شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده 11ا رجوع تنها با لفظ ممكن است ،رجوع فعلی فق هنگامی كه قادرت بار نطاق وجاود
نداشته باشد ،معتبر است.
ماده 11ا رجوع معلق باطل است.
ماده 11ا رجوع در صورتی كه با الفاظ صریح واقع شود احتيا به قصد ندارد .رجوع با الفااظ
كنایی تنها هنگامی واقع میشود كه همراه با نيت باشد.
 .1البته طالق بدعی مستلزم معصيت است اما از نظر فقه شافعی واقع میشود.
 .2طالق خلع ،بائن است حتی اگر مختلعه به فدیه رجوع نماید.
 .3گفتنی است فقها شافعی احكام خلع و مبارات را تحت یاك عناوان «خلاع» و باا شارای و احكاام یكساان بررسای
نمودهاند.
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تبصره :در صورت تحقق رجوع به كتابت ،الزم است همراه با نيت باشد.
اقسام و شرايط طالق در مذهب حنفي

مواد پيشنهاد در خصوص اقسام و شرای طالق در مذهب حنفی به شرح زیر است:
ماده 1ا طالق دهنده باید زو  ،بال و عاقل باشد ،بنابراین طالق صغير هرهند ممياز ،مجناون،
نائم ،معتوه ،مبرسم ،مغمی عليه و مدهوش ،صحيح نيست.
ماده 2ا طالق «هاز »« ،العب»« ،مكره»« ،سفيه»« ،يال »« ،ناسی»« ،مریض»« ،كاافر»« ،طاالق از
رو عصبانيت» و «مست» واقع میشود.
تبصره :هنان هه شخص از باب تاداو و یاا اكاراه ،مسات شاده باشاد ،طاالقاش واقاع
نمیشود.
ماده 3ا طالق با لفظ یا با نوشتار محقق میشود .در مورد كسی كاه عااجز از لفاظ یاا نوشاتار
باشد ،طالق با اشارها كه داللت بر آن نماید ،واقع میشود.
ماده 1ا طالق در صورتی كه با الفاظ صریح واقع شود احتيا به نيات نادارد طاالق باا الفااظ
كنایی تنها در صورتی واقع میشود كه همراه با نيت باشد.
ماده 1ا طالق بدعی (طالق زن در مدت عادت زنانگی یا در حا نفااس یاا در طهار مواقعاه)
صحيح است و واقع میشود.

1

ماده 1ا طالق بدون حضور دو مرد عاد نيز واقع میشود.
ماده 1ا طالق بر دو قسم است :بائن و رجعی.
ماده 2ا در طالق بائن ،برا شوهر حق رجوع نيست.
ماده 9ا هر طالقی كه واقع میشود رجعی است مگر طالق سوم ،طالق قبل از دخاو  ،طاالق
در مقابل عوض 2و هر طالقی كه در این قانون ،بائن معرفی شده باشد.
 .1البته طالق بدعی مستلزم معصيت است اما از نظر فقه حنفی واقع میشود.
 .2طالق خلع ،بائن است حتی اگر مختلعه به فدیه رجوع نماید.
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ماده 11ا طالق خلع طالقی است كه در آن ،مقابل عوض مورد توافق ،شوهر زوجه خاویش را
به لفظ خلع یا طالق یا مبارات یا بيع و شراء طالق بدهد.

1

ماده 11ا برا صحت خلع ،قبو زوجه و اهليت زوجين برا انشاءطاالق مطاابق ایان قاانون
شرط است.

2

ماده 12ا در طالق رجعی برا شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده 13ا رجوع در طالق به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود كه داللت بر رجوع كند.
ماده 11ا رجوع معلق ،مضاف و موقت باطل است.
ماده 11ا رجوع در صورتی كه با الفاظ صریح واقع شود احتيا به قصد ندارد .رجوع با الفااظ
كنایی تنها هنگامی واقع میشود كه همراه با نيت باشد.

 .1گفتنی است فقها حنفی احكام خلع و مبارات را تحت یك عنوان «خلع» و با شرای و احكاام یكساان ماورد بررسای
قرار دادهاند.
 .2در فقه حنفی این اختالف مطرح است كه آیا طالق خلع تمامی حقوق زوجيت از جمله مهر را ساق میكند و یاا تنهاا
عوض خلع را باید بپردازد و حق مطالبه بقيه حقوقاش را دارد.
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منابع و مآخذ
قرآن كریم.
 .1ابن حجا  ،مسلم 1112،ها .ق ،صحيح مسلم ،بيروت ،دار احياء التراث العربی ،هاا

ههاارم،

.2
 .2ابن عابدین1121،ها.ق ،حاشيه ابن عابدین رد المختار علی الدر المختار ،دمشاق ،دار الثقاقاه و
التراث ،ها

او .9 ،

 .3ابن عابدین1111 ،ها.ق ،حاشيه رد المختار ،بيروت ،دار الفكر.3 ،
 .1ابن عبدالواحد ،محمد ،بی تا،شرح فتح القدیر ،بيروت ،احياء التراث العربی.1 ،
 .1ابن منظور 1111،ها .ق ،لسان العرب ،بيروت ،دار احياء التراث العربی.2 ،
 .1انصار  ،شمسالدین (محمد بن ابوالعباس احمد بن حمازه ابان شاهاب الادین رملای مناوفی
مصر «شافعی صغير») 1111،ها ،نهایة المحتا الی شارح المنهاا  ،بهماراه حاشايه شابراملی
قاهر و حاشيه مغربی رشيد  ،بيروت ،دارالكتب العلمية.1 ،
 .1االنصار  ،شيخ زكریا بن محمد 1112 ،ها .ق ،الغرر البهيه ،بيروت ،دار الكتاب العلمياه ،هاا
او .2 ،
 .2الجزیر  ،عبد الرحمن 1111 ،ها .ق ،كتاب الفقه علی الماذاهب االربعاه ،بياروت ،دار الفكار،
ها

او .1 ، ،

 .9الجوزیه ،ابن قيم1121،ها.ق ،جامع الفقه ،دار الوفاء ،ها

او .1 ،

 .11الحسنی السمرقند  ،ناصرالدین ابی القاسم1121،ها.ق ،الفقه الناافع ،ریااض ،مكتباة العبيكاان،
ها

او .2 ،

 .11حسينی ،سيد حسن،1312 ،ارث در فقه شافعی ،سنند  ،نشر علوم قرآن.
 .12الحنفی الحصكفی ،محمد بن علی1123 ،ها.ق ،الدر المختار ،بيروت ،دار الكتب العلميه ،هاا
او .2 ،
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 .13الحنفی ،ابن نجيم 1122 ،ها.ق ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،بيروت،دار احياء التراث العربای،
ها

او .3 ،

 .11الخن ،مصطفی و البغا ،مصطفی 1111،ها .ق ،الفقه المنهجی علی مذهب االمام الشافعی ،دمشق،
دار العلوم االنسانيه ،ها

او .2 ،

 .11الزحيلی ،وهبة1112،ها.ق ،الفقه االسالمی و ادلته ،دمشق ،دار الفكر ،ها

ههارم.9 ،

 .11زیدان ،عبدالكریم 1111،هاا .ق ،المفصال فای احكاام الماراه و البيات المسالم فای الشاریعه
االسالميه ،بيروت ،موسسه الرساله ،ها

سوم.1 ،

 .11سابق ،شيخ سيد 1991،م ،فقه السنة ،بيروت ،دار الفكر.2 ،
 .12السرخسی ،شمسالدین1119،ها.ق ،المبسوط ،بيروت ،دارالمعرفة.1 ،
 .19الشربينی ،محمد الخطيب1991،م ،مغنی المحتا الی معرفة معاانی الفااظ المنهاا  ،بياروت ،دار
الفكر.3 ،
 .21شيخ نظامالدین 1123 ،ها.ق الفتاو الهندیة ،بيروت ،دار احياء التراث العربی ،ها

او .1 ،

 .21الشيراز  ،ابی اسحاق 1111 ،ها.ق ،المهذب فی فقه االمام الشاافعی ،دمشاق ،دار القلام ،هاا
او .1 ،
 .22الصايرجی ،شيخ اسعد محمد سعيد1121،ها.ق ،الفقه الحنفی و ادلته ،دمشق ،دار الكلم الطياب،
ها

او .2 ،

 .23طهماز ،عبدالحميد محمود1121 ،ها.ق ،الفقه الحنفی فی ثوبة الجدید ،دمشق ،دار القلام ،هاا
او .2 ،
 .21يزالی ،امام محمد1112،ها.ق ،الوجيز فی فقه االمام الشافعی ،بيروت ،داراالرقم ،ها

او .2 ،

 .21قربانی الهيجی ،زینالعابدین ،1321،تفسير جامع آیات االحكام ،قم ،نشر سایه ،ها

او .9 ،

 .21الكاسانی الحنفی ،االمام عالءالدین 1121 ،ها.ق ،بدائع الصناع فی ترتيب الشارائع ،بياروت ،دار
المعرفه ،ها

او .3 ،

 .21الكوهجی ،شيخ عبداهلل،بی تا ،زاد المحتا بشرح المنها  ،بيروت ،المكتبة العصریه.3 ،
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 .22الكيبولی ،عبدالرحمن1119 ،ها.ق ،مجمع االنهر فی شارح ملتقای االبهار ،بياروت ،دار الكتاب
العلميه ،ها

او .2 ،

 .29مغنيه ،محمدجواد1311،ش ،الفقه علی المذاهب الخمسه ،تهاران ،مؤسساة الصاادق(ع) ،هاا
سوم .
 .31الموصلی الحنفی ،عبداهلل1119 ،ها.ق ،االختيار لتعليل المختار ،بيروت ،دار الكتب العلميه ،ها
او  1 ،3 ،و .1
 .31النوو  ،ابی ذكریا 1111،ها .ق ،المجموع شرح المهذب ،بيروت ،دار الفكر ،ها

او .12 ،

