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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
   سعيد افغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی  

 ٢٠١٢ اپريل ١٥

  ال قــطــ
    ٢بخش 

 

 

   : وتفريق مدنى افغانستان واحكام طالقونقان

    :١٣۵ ۀماد 

كه  وقوع طالق  يلفاظاه ن زوج  وزجه ، بينده ، بيا آيحه درحال يت صحي  زوجۀطالق عبارت از انحالل رابط - -١

     .صر احتٱ از آن  افاده  شده بتواند

   .گردد یم ن قانون  صادر يدرخواست  زوجه  مطابق  به احكام  اه ت  بي با صالحۀا محكمي طالق از جانب زوج -٢

   .گردد ی  طالق  رجعى  باشد واقع مۀا در عديح  يكه  در نكاح  صح یا  باالى زوجه  اطالق تنھ : ١٣۶ماده 

  .ر مختل  العقل  باشديض  غيا مريه  يگرچه زوج  سف. گردد یطالق  ھر زوج عاقل  وبالغ  واقع  م :  ١٣٧ماده 

   .گردد یحالت سكر واقع نمه طالق ب:  ١٣٨ماده  
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   :١٣٩ماده 

له  ين دو وسيھر گاه  زوج  فاقد ا. د يرى  زوجه  اش  را طالق  نمايــا  تحريى  واھصورت شف هتواند  ب ی زوج م-١

   .د ، صورت  گرفته  مى توانديباشد ، طالق  به اشارت  معموله كه صراحتٱ معنى طالق  را افاده  نما

   .گردد یواقع مت  يكه  در عرف  معنى  طالق  را افاده  كند ،  بدون ن یحيلفاظ صراه  طالق  ب -٢

  . ا پدر  زوج  طالق  شده نمى تواندي  قاصره ، از جانب  زوج  ۀزوج  :   ١۴٠ماده 

  :ل  اعتبار نداردي طالق اشخاص ذ:   ١۴١ماده   

كه  طالق  را قبل  از جنون  به شرطى  معلق  ساخته  وشرط  در حال  جنون   ی مجنون ،  مگر در صورت-١

  .موجود  شود

  * .ه معتو-٢

  **.   مكره -٣

   ***.م    ي نا-۴

   .ده  باشديا مرض مختل  گرديادت  سن  ويكه  عقلش  به علت ز ی شخص-۵

گرى  از دست  داده وقولش  را  درك يا عوامل  ديزه  اش  را  به علت غضب   يشخص مدھوش  كه قوه  مم-۶

   .نكند

خود ه ت  طالق  را بيكه  صالح نيا اي دھد ل  قانونى  طالق يزوج مى تواند  زوجه اش را توسط  وك: ١۴٢ماده 

   .دي نماضيتفو زوجه  

ت يكه  زوجه  صالح نيت طالق  نمى تواند از آن رجوع كند ، مگر  ايض صالحيزوج بعد از تفو  :   ١۴٣ماده 

   .مفوضه  را  قبول  نكرده باشد

   .ت سه طالق  را دارديزوج در برابر زوجه  صالح   : ١۴۴ماده 

  .شود یك طالق  شناخته  ميااشاره صورت گرفته باشد، يعدد خواه با الفاظ  ه طالق  مقترن ب    :١۴۵ماده 

  .ل  بائن مى باشديطور  عموم رجعى ودر موارد ذه طالق  ب  :  ١۴۶ماده  

  .طالق سوم  -١

   . طالق قبل دخول -٢

  .طالق به عوض -٣

  .ن قانون بائن خوانده شده يكه در ا ی طالق-۴

  ثالثه  با شخص ۀكه  مطلق نيد ، مگر  اي خود  دو باره ازدواج  نماۀ  ثالثۀزوج نمى تواندبا مطلق  :  ١۴٧ماده 

  .ل  كرده  باشدي  را  تكمهده وعديگرى  ازدواج  نموده  وبعد از دخول  ازدواج  دومى  طالق  گرديد

ق  رجعى  كه در آن  رجوع  صورت  ا دو  طاليك  يھر نوع طالق  زوجه  قبل از دخول  ھمچنان     :  ١۴٨ماده 

   .شود  ینگرفته  باشد ،  طالق  بائن صغرا گفته  م

، ن  نرفتهي طالق  از بۀل  عديا دو  طالق  رجعى  تا زمان  تكميك  يت  زوج  با يآثار  ازدواج  وصالح :  ١۴٩ماده 

   .حال  خود  باقى  مى مانده ب
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در  صحت  رجوع  حضور شھود  شرط . كدام  شرط جواز ندارد ه ا بي  ندهيزمان  آه ق  رجوع  بيتعل   :  ١۵٠ماده 

   .نمى باشد

   .گردد یض  سوم  قطع وحق رجوع  زوج ساقط ميت در طالق  رجعى  با پاك شدن از حي زوجۀرا بط   : ١۵١ماده 

ت زوج  يصالح .ن  مى بردي طالق بائن صغرا  عقد ازدواج  را منحل  وآثار  مرتب بر آن را  از ب:  ١۵٢ماده 

  .مجرد وقوع  ساقط مى سازده  ،  بهستثناى عداه ت  را بيع  روابط  زوجيوجم

   : ١۵٣ماده 

   . طالق بائن صغرا  موجب حرمت ازدواج  مطلقه به زوج  نمى گردد-١

ن يكه  ا نيد ، مشروط بر ايا بعد از آن مجددٱ ازدواج  نماي  وهن عدي صغرا  در حۀزوج  مى تواند  با مطلق-٢

  .رديد صورت  بگير ضاى  زن  وبه عقد ومھر جده ازدواج  ب

مى  تواند  با زوج  . گرى  ازدواج  نموده  وپس از دخول  طالق  گردديھر گاه  مطلقه  با شخص  د :   ١۵۴ماده 

ب  ت سه طالق  را كسين صورت  طالق ھاى  قبلى  از اعتبار  ساقط ، زوج  مجددٱ صالحيادر . دياول  ازدواج  نما

   .دينما یم

ن طالق  مانع يد ، اي  خود را  به طالق  بائن  طالق نماۀھر گاه زوج  در حال  مرض  موت ،  زوج   :   ١۵۵ماده 

كه  مطلقه   نيل  نشده  باشد، نمى گردد ، مشروط  بر اي  او قبل از  وفات  تكمۀحق ارث  زوجه  در صورتى كه عد

   .ده باشديراث محروم  نگرديى  از حق  مگرياز وقوع  طالق  تا وفات  به سبب د

  

  :)تفريق( ا طالق  قاضى  ي و طالق به اساس ضرر

كه زن  خواستار   :  است ینام طالق قاضى شھرت دارد ،عبارت از طالقه طالق به اساس ضرر كه در كشور ما ب

  .گردد یطالق در محضر قضاء  م

قت داشته باشد ، يله  حقأ كه مسینموده ،  در صورت اساس در خواست زن  مكلف است بر موضوع غور هقاضى ب

   .ديحكم  به طالق را صادر نما

باشد   یب  اساسى  در شوھر  ميكه  بعضٱ به سبب ع یى  انواع  مختلف  دارد ، طورئطالق  به اساس ضرر  نھا

ھر  به زن  مى رساند باشد كه شو یتى ميگردد وبعضٱ  به سبب اذ یكه بعد از آغاز به مباشرت  براى زن آشكار  م

  ...ره يوغ فتديابت  شوھر  كه ممكن  به اساس  آن زن در گناه بيوگاھى  به سبب غ

  

   :طالق خواستن  به سبب ندادن  نفقه  

ان زن وشوھربه يق  ميتفر) ھميرحمة هللا عل(لك ، امام شافعى ،  وامام احمد  امام ماه  بزرگ  از جملۀبعضى از ائم

ن  حكمى يكه  زن   خواستار  طالق   گردد  و  قاضى ھم چن یز مى دانند، البته در صورتياجأاساس نبودن  نفقه ر

  . ار نداشته باشدياخت  شكارا در آصورت ه د  وشوھر ھم   مالى  را بيرا  در مورد صادر  نما

ا يپس از آن  (  )٢٢٩ت ي بقره آۀسور(  » ح بإ حسانيرسفإ مساك بمعروف أو ت«: ديفرما یكه خداوندپاك  م یطور

  .)ى ئا  رھا كردن  به نكويداشتن  است به خوشى گھن
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رفتار ه ديش  به وجه پسنديا  به زن خوين حكم الھى  شوھر را  مكلف مى سازد كه يده اند كه اين عقي بر اء علما

  .  منافات داردديداشتن  به وجه  پسندگھست  كه نبودن  نفقه  با  نيى  طالق دھد وشك نئكوي به نوی راا يد وينما

  

   :)تفريق(س ضرر طالق خواستن  به اسا

ش  يبى  را در شوھر خوياگر كدام ع  »  ال ضرر   وال ضرار«  : د يمافر یف كه ميث  شريس حكم حدزن به اسا

   .م نموده اند يوب را  به دو دسته  تقسيفقھا  ع. د يند  ، حق دارد  تقاضاى طالق  نمايمى ب

    :وب تناسلى يع: اول  

كه از آن جمله  . ا تولد  طفل  گردد يدواج  ودوام آن  باشد كه مانع از انجام ضرورت  از یوبى  مي عبارت  از  ع

ن مرض  را داشته  باشد  يمردى  كه ا   وهن مرض  مخصوص مردان  بودينام برد ، ا»  نيعن«از مرض می توان 

   . عمل  جنسى را  انجام  داده   نمى  تواند 

   : ر تناسلى يوب غيع: دوم 

  .د يعتٱ  از آنھا  دورى  مى جويباشد كه انسان  طب یناك  مر تناسلى  عبارت از امراض  خطريوب  غي ع

داند اما شوافع   یان  زن وشوھر را  طالق بائن  ميوب  مين عيكى از ايى  به اساس  ئ احناف  ومالكى ھا  جدا

   .  فسخ نكاح  مى شمارندرا را  طالق  نپنداشته  بلكه  آن وحنابله  آن

 قبل افته  ويى  ئخود از آن  رھاۀ ند كه نمى تواند  به اراديده اند كه اگر زن ضررى ببين عقي  بر اءعلما تياما اكثر

    .ديتواند طلب  طالق  نما یب مذكور مانع دوام زندگى مشترك  باشد ، ميب با خبر نبوده وعيازدواج ازآن ع

كه  زن امكان  زندگى مشتر ك  را  یس مذھب مالكى   زمانبه اسا ) نشوز مرد( گذرانى س بد خواستن طالق به اسا

  . د ي ـ عارض  شده ودر خواست طالق نماءتواند  به قضا یبه اساس  بد گذرانى مرد  از دست  دھد ،  زن م

      .نه حكم بر طالق ز  مرد صادر كند يب وتعزيدتواند حكم  به تأ یء  مده اند كه قضاين عقياگرچه احناف بر ا

  

    :خواستن طالق  از خوف فتنه 

از زن خود  دور باشد )  تيمورأا ميل ، تجارت ويتحص: از جمله (ذرى اگر شوھر  براى مدت طوالنى  بدون ع

   :ات متعدد  دارند يندازد  ، فقھا  در مورد نظريوزن احساس  كند كه نبودن  شوھر  ممكن است  اورا در  فتنه  ب

 یش   خوف در  فتنه افتادن را داشته باشد، ميكه زن  از دور بودن شوھر خو یده اند زمانين عقي ھا  بر امالكى

   .تواند  با مراجعه به قضاء خواستار طالق گردد

ل  معتبرى  كه بتواند بر آن  اعتماد يابت شوھر  براى طالق   زن  را دلياما در مذھب احناف  ومذھب شوافع  غ

   . ننددا یكرد ،  نم

تواند تقاضاى   ین  مدتى را  كه زن  بعد از آن  ميابت را مالكى ھا  سه  سال  ولى امام  احمد  كوتاه  تريمدت غ

 یباشد كه زن م یى مئ  امام احمد ،  شش ماه  مدت  نھاۀديرا به عقيد شش  ماه  معرفى داشته است ، زيطالق  نما

   .اب شو ھر خود  صبر كنديتواند  در غ

  

  : خواستن  به سبب  محبوس  بودن  شوھر طالق
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حبس  موجب  : ورند  آیامام مالك وامام احمد به طالق  به اساس محبوس  بودن شوھر حكم نموده اند ، واستدالل م  

  .ب  زن متضرر مى گرددين ترتيدورى  شوھر از زن  شده وبد

ل ينه در دورى از شوھر مورد  تحلدن به زن و عوامل بروز  فتير رسات  فقھا در مورد ضريولى اگر نظر 

ن نظر اند كه اگر   شوھر  ي فقھا  به اۀ، ولى ھمدر نموده اندات متعددى را در مورد صايرد،  نظريابى قرار گيوارز

ء تواند  به قضا ی باشد ، مئیادت را نداشته باشد ، وخواستار جدن ميبه حبس  ابد محكوم گردد ، وزن تحمل  ا

    .ار طالق گرددمراجعه نموده وخواست

  

  :قانونى مدنى افغانستان وطالق  به اساس ضرر

   :ب يق به اساس عيتفر 

ر ي صحت  وى غۀد ، كه زوج مبتال  به مرضى باشد كه اعاديق نماي تفرۀزوجه وقتى مى تواند  مطالب   :١٧۶ماده 

     .وج  بدون ضرر كلى  متعذر باشدكه  معاشرت با زي ،  به نحو او الزم  باشدۀا مدت  طوالنى  براى  معالجيممكن  

ادر ي ،ن قانون  واقف  بوديا  )١٧٦ (ۀوب متذكره ماديعه ا قبل  از آن  بيگاه  زوجه  ھنگام  عقد  ھر  :  ١٧٧ماده  

  ۀت  نشان داده  باشد ، نمى تواند  مطالبيا ضمنى به  آن رضايح  يب  بعد از عقد  طور صريصورت  وقوع ع

   .ديق  نمايتفر

   .ديعمل آه ات اھل خبره  استفاده  بين  قانون  از نظريا  ) ١٧٦(ۀ وب متذكره  ماديت  عيدر تثب  :  ١٧٨ه ماد

ق  به ير ممكن  باشد ، محكمه  بدون تعوي  صحت  وى  غۀت گردد كه اعاديب  از نوعى  تثبيگاه  عھر   :١٧٩ماده 

،  طوالنى  براى معالجه  الزم باشدج  بوده  ومدت ب  قابل عاليكه  ع یدر صورت. دين  حكم مى نمايق  زوجيتفر

   .ق مى اندازديسال  نباشد  به تعو كيكه  متجاوز  از  یق  را تا  مدتي  تفرۀمحكمه  مطالب

   .ب ، طالق بائن است يق  به سبب عيتفر   :١٨٠ماده 

ق  دوباره  باھم  يبعد از تفرن  مى توانند يده ،  زوجيب موجب حرمت  ابدى  نگرديق  به سبب عيتفر  : ١٨٢ماده 

  .ا بعد از  آن ي باشد هند، خواه در عديازدواج  نما

گر  مستحق يد ، طرف ديق  واقع  شده وفات نماين آنھا  تفريب  بين  كه به سبب عيكى از زوجيھر گاه    :١٨١ماده 

   :ق به سبب ضرر يتفر  .ارث از وى نمى گردد

ن  ين  حالت  بي با زوج  ضررى  را ادعا  كند  كه دولم  معاشرت  را در چنھر گاه  زوجه از معاشرت  : ١٨٣ماده 

   .ديق  نماي  تفرۀر ممكن  گرداند  ،  مى تواند  از محكمه  مطالبين  غيامثال  زوج

   : ١٨٤ماده 

م  ق  حكي، محكمه  به تفرن صورت  گرفته  نتواندين  زوجيده  واصالح بيھر گاه  ضرر مورد ادعا  ثابت گرد-١ 

  .ديامن یم

  . ك طالق  بائن را دارديق ، حكم  ي تفر-٢

، محمكه  دو دعاى  خود اصرار  داشته  باشدا هده وزوجه  بيھر گاه  ضرر مورد ادعا ثابت نگرد   :  ١٨۵ماده

   .دينما ین ميين تعين زوجيث  حكم  جھت اصالح  بيحه شخص  را ب
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   :١٨٦ماده 

  .گرى  از اقارب  زوجه  باشد ي اقارب  زوج ودكى ازيد  شخص عادل بوده  ي حكم با-١

مات  كافى  داشته  ن معلويگردد كه از احوال زوج ین  ميين  موجود نباشند ، حكم  از اشخاصى  تعياگر اقارب  زوج

   .ن  قادر باشدين زوجيبه اصالح  ب

  . مى كندءفاي اعدل وامانت  دارى ه  خود را بۀفيد كه وظياد نمايد  در محكمه  سوگند ي حكم  با-٢

     : ١٨٧ماده 

ص  نموده  در ين  را تشخين زوجيد علل اختالف وطرز اصالح  بي، باشوند ین مييث حكم  تعيحه كه  ب یاشخاص

  .ندين  اصالح كوشش نمايمأت

   :١٨٨ماده 

،  لوم نباشدا اصآل معين  بوده ويا زوجيء اختالف زوج  فق  نشود ومنشاون  مين زوجيصالح  باه  ھر گاه  حكم  ب-١

  .د ينما ی حكم  مان آنھيق  بيمحكمه  به تفر

م مى يا  قسمتى  از آن تصميق  در بدل  كل مھر  ويء اختالف  باشد ، حكم به تفركه  زوجه  منشا ی در صورت-٢

   .رديگ

   :١٨٩ماده 

ه  مكلف  به مکمح، از طرف  ن شده اند، اختالف  موجودييث  حكم  تعيحه كه  ب یات  اشخاصي ھر گاه  در نظر-١

   .گردند ید نظر  ميتجد

ث حكم يحه ن قانون بيا)  ١٨٦(گرى را مطابق حكم مندرج  مادهي در صورت  دوام  اختالف محمكه اشخاص د-٢

   .دين مى نماييتع

   .دينما یم  ومحكمه  مطابق  به آن  حكم  صادر ميم  خود را به محكمه  تقديحكم تصام   :١٩٠ماده 

  

   :دم انفاق ق به سسب عيتفر

كه ظاھرٱ مالك دارائى نبوده وعجز وى از اداى نفقه   یگاه  زوج از اداى  نفقه  امتناع ورزد در حالھر   :١٩١ماده 

   .ديق نماي  تفرۀز  ثابت  شده  نتواند ، زوجه مى تواند مطالبين  

 مناسبى  را كه  از سه ماه  تجاوز د ، محمكه  مدت يھر گاه  زوج عجز خود را از اداى  نفقه  ثابت  نما   :١٩٢ماده

ن  ين زوجيق  بيكه بازھم  به اداى  نفقه  قادر نشود  ، محكمه  به تفر یدر  صورت. دھد  یوى  مھلت  مه نكند  ، ب

   .دينما یحكم  م

در حكم طالق رجعى  . رديحكم  محكمه  صورت  بگه ن  كه به سبب عدم  اداى نفقه  بين زوجيق بيتفر   :١٩٣ماده 

كه  زوج  توان  مالى  وآمادگى  نيمشروط بر ا. د ي رجوع نماهبوده و زوج مى تواند به زوجه  اش  در خالل  عد

   .ديداى  نفقه  ثابت  نمااه خود را  ب

  

   :ابيق  به سبب غيتفر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

كه  زوجه  از  یب  گردد ، در صورتياده از آن  بدون  عذر معقول  غايا زيگاه زوج مدت سه سال  ھر  :١٩٤ماده 

گرچه زوج مالك دارائى بوده  وزوجه  از آن  . ديق  نماي  تفرۀاب وى متضرر شود،  مى تواند از  محكمه  مطالبيغ

   .ن  كرده بتوانديمأ خود را تۀنفق

   :١٩٥ماده 

ب يق  از جانب  زوجه ،  موضوع  را به زوج  غاي  تفرۀ،  محكمه  بعد از استماع  مطالباب زوجي در صورت غ-١

 ۀا زوجيل  عودت  نموده  يد  تا در خالل  آن زوج مذكور  به مسكن  فامينما ین  مييكتبٱ  اعالم نموده  ومدتى را  تع

   .ديش طلب  نمايخود را  به اقامتگاه  خو

 ا اصالً يابت  خود ادامه  بدھد ي، بدون عذر معقول  به غب  با وجود  اعالم  محكمهيكه  زوج  غا یدر صورت-٢

   .دينما ین حكم مين زوجيق  بين احوال ،  محكمه  به تفرير ممكن باشد ، در چني اعالم  به زوج  غوصول 

ده باشد ، زوجه  مى يشتر  از آن  محكوم  گرديا بيحكم  قطعى محمكه به حبس ده سال  ه ھرگاه زوج ب   :١٩٦ماده 

   .توان  اداى نفقه را  داشته باشدد گرچه زوج  محبوس يق  نماي  تفرۀمدت پنج سال  مطالباز تواند پس 

   :١٩٧ماده 

   . باشد یاب در حكم طالق رجعى ميق  به سبب غي تفر-١

 خود رجوع ۀ به زوجهل عديتواند قبل از تكم یا زوج  محبوس  رھا گردد ، ميب حاضر ي ھر گاه  زوج  غا-٢

   .دينما

  

  :ا حالت مشابه  به طالق يظھار 

 »انت على كظھر أمى «: ش از اسالم  مرد براى زن خود مى گفت يت  پيدر جاھلظھار از ظھر گرفته شده است و 

شود ، اما اسالم  ظھار  را باطل اعالن  یب  زن طالق مين ترتيوبد)  د پشت مادرم  ھستىعنى تو بر من  مانني(

   .داشت ، وتا مرد كفاره  ندھد  براى زن خود حرام است

ن تفاوت  كه ظھار  در يبرد  با ا یان ميگر  از ميك ديوشوھر  را براى ظھار  وطالق  ھردو  حالل بودن  زن  

كه  به  باشد كه زن  را بر شوھرش  حرام  مى سازد  وبراى  آن ین  ميميعدد طالق ھا حساب نشده  بلكه  سوگند  

   .د كفاره  بدھديگر  حالل شوند  شوھر  بايكدي

ظاھرون منكم من نسائھم ما ھن أمھاتھم إن امھاتھم إال  ين يالذ«  : د يفرما یم)  ٢ت يمجادله آ (ۀخداوند  پاك در سور

  »  .. قولون منكرٱ من القول   وزورايالالتى ولدئھم وإنھم  ل

شان مگر آنانى كه زاده يستند مادران ايشان ، نيستند آن زنان مادران ايكه ظھار مى كنند از شما از زنان خود نيكسان(

  .... )ند سخنان  نا معقول ودروغ يشان مى گويى كه ادرسته شان  را ، بياند ا

  

  : ظھار  ۀكفار

ن را  غذاى يد شصت مسكيد واگر  نتواند بايث نبوى به دو ماه  متواتر  روزه گرفتن حكم مى نمايد وحديقرآن مج  

   .دھد ، بدھد یكافى از اوسط آنچه به خانواده خود م
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   :صاحب در طالق 

  : د يمــــى فرما ) ١:ت يطالق آ ( ۀخداوند پاك  در سور

شان يد ايد پس طالق دھي طالق  زنان كنۀامبر چون ارادياى پ(» . ھا  النبى إذا طلقتم النسا ء فطلقوھن  لعدتھن يا أ ي« 

  ) را

تم إحداھن قنطارٱ فال تأ يوإن أردتم استبدال زوج  مكان زوج  ، وآت« :د يمامى فر) ٢ت يء آالنسا (ۀھمچنان در  سور 

پس باز )  ال فروانم(شان  را قنطاريكى از ايد  يجاى زنى  وداده باشه واگر خواھد بدل كرد زن ب(» ٱ ئيخذوا منه ش

   ».زى را يد  از آن  مال چيريمگ

افت كه نصوص  قرآنى  به دادن طالق  براى يم يم در خواھيندازي فوق  به دقت نظر بۀات متبركيم آياگـر به مفاھ

ص يشتر  از زن  بـر بقاى  زندگى  مشترك حريرا مرد  به اساس تحمل مشتقت درازدواج  بيمرد صراحت دارد ز

 هدر  دوران عد طالق را  پرداخته و    ]مؤجل[حكم شرع بعد  از طالق  مجبور است كـه مھر  مؤخره باشد و ب یم

   .دين نمايمز  تأيمخارج  زن را ن

را به اساس  سرعت  در متأثر  شدن ، انفعال يز ،گردد یب  مات خانوادگى  مضطريدست زن باشد حه اگر طالق  ب

انى ين كار زيپس در  ا.  ز  در مقابلش وجود ندارديى  ناوعكس العمل  استقرار نخواھد داشت وعامل  باز دارنده 

 را  شيست  بار   شوھران خويش  از بيدست زن مى بود ، زن  ھا  روزانه  به اگر جواز بودن طالق  ب.   ندينمى ب

  .  را در اختيار دارند ھمه امکانات زادی بی بند وبار،آخصوص در عصر حاضر که از برکت ه ب . ندددا یطالق م

  

   :شـروط طـالق 

، وسى مبدل شديأكم به متالش ھاى  حَ  ن  رفت وين  زن وشوھر از بيكه امكان مصالح  وسازش  در ب ني بعد از ا

  . وضع  نموده استث  شروط طالقيحه ل را بيط ذيشرع  شرا

ش ت فشار  باشد طالق، طفل  وشخص تحوانهي، دد عاقل  ، بالغ  ومختار باشديبا»  شوھر«طالق دھنده  : اول   

   .درست نيست 

 یچ حكمى  بر آنھا مرتب نميى  شرعى  ھئ كه تحت فشار از شخص صادر گردد به اساس دالئل كلى وجزیاقوال

 طالق  مكروه در حالت تحت فشار قرار  گرفتن شخص ،  حكم را صادر نموده ه  بر وقوعياگرچه امام ابوحنف. شود

   .گردد یده اند كه طالق  مكروه  ھم واقع نمين عقيت  فقھا برايولى اكثر. است 

  

    :) مستى(طالق درحالت سكران 

بر عقل خود  ر او  خودش موجب  دخول فساد  يز. شود  یبه نظر جمھور فقھا  طالق در حالت  سكران  واقع م 

  .ده است يگرد

 یده اند كه طالق در حال سكران واقع نمين عقيبر ا) رض( كـرام از جمله حضرت  عثمان ۀولى تعدادى از صحاب  

  . گردد

  »شمارند یوقوع  طالق را  از روى عقوبت  وجزا  واقع  م«كه  یدر جواب كسان  : شوكانىامام 

ات  حد است وبراى جائز نمى باشد كه از طرف  خود جزاى  ت عقوبت  خوردن  مسكريدر شرع«: د يگو ی م

   »ميئتب نماراى آن مرم  واحكامى را  بين  بسازييش  تعيگرى  برايد

  :  ده است  ين عقيشوكانى بر ا
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را  اساس  شرعى  كه بر ي  طالق برآن  مرتب  نمى گردد ، زباشد ، حكم یعقل  ميكه در  حا ل مستى  وال ي  شخص

ست كه به اساس رأى ين نموده وبراى ما الزم نييرا  تع ت  عقوبت آنيتب  شود وجود نداشته  وشرعآن احكام مر

ن يگردد وبد ین شخص از   روى عقوبت واقع ميم كه طالق ايئخود از آن  تجاوز  نموده وحكـــم را صادر  نما

  . ميئء محكوم نماب  شخص مذكور را به دو جزايترت

  :د يشوكانى مى افزا 

باشد ودر احكام   ی  احكام  وضعى  مۀفى  نبوده بلكه  از جملي احكام  تكلۀ توان گفت كه الفاظ طالق از جمل نمى

   .باشد یفى  ميد به  شروط تكليم  كه احكام  وضعى  مقئيرا  ما مى گويز. ستيمكلف بودن  شرط ن

شد نه مطلق  طالق واگر نه  طالق  با ی،  عبارت از طالق عاقل م فقھاۀھمچنان  سبب  وضع شده  به اتفاق   ھم

    .شود  ید واقع ميز بايوانه  نيد

  : د   گفت يت و استنتاج كلى بايدر نھا

   .ش   واقع نمى گرددد ، طالقيش را طالق نمايكه در حال مستى بـاشد  وزن خو ی  شخص

   :طالق در شـوخـــى  

  :سلم فرمودهامبرصلی هللا عليه ويت شده كه پيروا)  رض(رة  ياز ابو ھر 

زى است كـــه قصد آن قصد است وشوخى آن يسه چ(» .النكاح والطالق  والرجعه: ثالث جدھن جد وھزلھن جد « 

  ) د و ابن ماجه  ، ترمذىو ، ابو داواحمد)(نكاح ، طالق ورجوع كردن به زن : ھم قصد است 

سه ( » الطالق  والنكاح  والعتق: ن لعب ھيجوز فيثالث ال «:  ت شده است يروا)  رض(ديھمچنان از فضاله بن عب  

  ) كردن برده دازآطالق ، نكاح  و: رد يست  در آنھا شوخى  صورت گيز  نيزى است كه جايچ

ز يز ومن اعتق  وھو العب فعتقه جايمن طلق وھو العب فطالقه جا« : ت  شده كه يروا)  رض(از ابوذر غفارى    

كه  برده   یز است وكسيكه طالق كند در حال شوخى پس طالقش  جا یكس( » زيومن نكح  وھو العب فنكاحه جا

ز يكه  نكاح كند  در حال شوخى پس نكاحش  جا یز است  وكسيد  در حال شوخى  پس آزاد كردنش  جايرا آزاد  نما

  )ف عبد الرزاق به سند منقطعيث شريرواى حد.)( است

 ین  امر داللت  دارد كه طالق شخص  به شوخى  واقع ميبر ام  ھمه عبارت يندازيات  متذكره نظر بـياگـر  به روا  

   . شود 

 تيش به آيده  وبراى  باور خوين باور اند  كه طالق درحال  شوخى واقع نگردي اه اتفاق  فقھا  بقريبت يولى اكثر

:  نديگو یوممستند  مى  سازند  )   واگر قصد كردن طالق را(» وإن عزمو الطالق« ) : بقرهۀسور ) (٢٢٧(متبركه 

    .گردد یح وعزم راسخ  وجود نداشته باشد ، طالق واقع نمياگر در طالق  قصد صح

ت طالق را نمى يكه  شوخى مى كند عزم ون یاج  دارد وكسيت  احتيكه طالق كارى است  كه به ن ني كالم اۀخالص

گردد ، ولى براى  ینم  خى واقع ن است كــه  طالق  در حال  شويح  ومعتبر ھميداشته باشد پس به اساس قول  صح

   .وهللا اعلم. اتى دست به چنان شوخى خطرناك بزنديل زندگى وحيست در مسايانسان  ضرور  ن

  

  :الق به خطا ـط

   .ديگرى  را داشته  وبه خطا الفاظ طالق را  به زبانش  اداء  نماي سخن  دۀطالق به خطا آنست كه شخصى اراد 
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ن معامله يده اند كه اين عقيفقھا  بر ا ن ويرعار شيولى سا. د عمل شودي باءبه حكم قضان مورد يبه نظر احناف  در ا

ء   متذكره به قضاۀيست كـه قضيوضرورت آن ھم  ن. گردد یباشد وطالق واقـع نم ین شخص وپـروردگارش ميب

   .رجعت داده شود

  

   :الق به سھو ، طالق غافل ومدھوش ـط

عنى  شخصى كه يق  به خطا ،   را دارد و  حكم فقھا در مورد  طالق  مدھوش طالق به سھو وطالق غافل حكم طال

ن است كه طالق  ھمچو يد ھمياخلل در عقل باشد  و نمى داند كه چه مى گوي مرض ، كبر سن وۀبه سبب صدم

     .شود یز واقع نمياشخاص  ن

  

  ن  حالل ھا نزد خدا  طالق است؟يچرا مبغوضتر

مــفھوم  مبغوض بودن با . د  حالل  باشد ي، واگر مبغوض باشد،  نباد  مبغوض  باشدينبا، اگر طالق  حالل است  

  .   ست يحـالل بودن اصآل  سازگار  ن

خواھد زن  یكه  مرد م یند  ومنفورى است ،   ولى زمانيد كه طالق  امر ناخوشايگو یبار  به مرد م كيدين اسالم  

جاست  ه ق  وبيت دقين سؤال   بى نھايطرح ا چرا ؟ .  برابر او قرار نمى د ھد چ  مانع  قانونى  دريرا طالق  دھد ، ھ

ك يى  ئت  وزندگى  زناشوين است  كه زوجيراز اصلى  مطلب ا.  ن  نقطه  نھفته استيجوھر و راز كالم  در ھم

واج  ، خالف عقد ازد. ن وضع  شده است آعى  براى ين خاص طبيعى است ، نه قرار دادى ،  كه قواني  طبۀعلق

 اساس  هن عقد  بيانعقاد  ا.  ابديد انعقاد ين باين طرفيعى  بيك  خواھش  طبي اساس  ه، بر  عقد ھاى اجتماعىيسا

  .ست يگانگى  صورت گيرد ، نه بر ھمگارى  ورفاقت ، قـابل اجبار والزام نيمحبت و

گر وادار كرد  تا آنان بر اساس قانون  بــه يدك يتوان  با زور واجبار قانون،  دو نفر  را به ھمكارى  با  یما ما 

. گر كرديك ديرا  وادار به دوستى با  توان به زور قانون آنان یولى نم. ش  ادامه دھند  يمان وھمكارى  خويپ

است  كه   ن ي اساس  آن وضع نموده است  ، اهش را  بين خويس اسالم  قوانن مقديعى  ازدواج ، كه ديزم  طبيكانيم 

  . محترم  واز عزت و مقام  خــاصى بر خوردار  است   چوكات خانواده  محبوب وزن  در

ن مقام  خود سقوط كند ، ومحبت مرد  نسبت بـه يد  ،  كه زن بنابر عللى  از ايش آي اگر  در زندگى حالتى  ھم پاءً  بن

عى ، به حكم  يك  اجتماع طبيى ، عنيه  وركن  اساسى خانواده  خراب شده است ،  يد ، پايزنش  به بى عالقگى   بگرا

  . ده است يعت از ھم  پاشيطب

ـن ازدواج  يعى  ايند  كه اساس طبيكه مى ب یولى زمان. دينما یسف  نگاه م  به نظر   تأن وضعىين اسالم  به چنيد

ن اسالم  ي حال  ، دنيبا ا . زند ه فرض كند ك امر باقى ويبــر ھم خورده است ، نمى تواند  از لحاظ  قانونى ،  آن را  

عنى زن در مقام  يعى  باقى بماند،  يش  بكشد كه بر آثر آن  زندگى خانوادگى  از لحاظ طبيرى را پيكوشد  تداب یم

نت ين است  تا خود را براى مرد خود زي اسالم به زن اۀيو  توص ، در مقام  طلب وعالقه  باقى باشدت  ومرديمحبوب

.   ديشتر نمايو اظھار عشق  وعالقه ب . ش  مھربانتر  باشدينست تا نسبت به زن خويه اسالم به مرد ايدھد ، وتوص

دگى خانواده يھم پاشازز نست  كه اين اسالم  در اير  دين ھمه  تدابيم كه فلسفه وحكمت ايخواھم بگويت ميودر نھا

   .را از خطرات   مصون ومحفوظ نگھدارد عمل آرد وآنه رى  بيجلوگ

ه كـــه طالق  آثار ناگوار ، منفى  ونامطلوبى نه تنھا برای زن ومرد  بلکه  بر  فرزندان نيز بست  ين شك نيدر ا

،  فضاى خانواده تبديل شود جنگی واختالف دائمى ۀگی مشترک خانه به جبھكه  زند یورد  ، ولى زمان آوجود می
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يد، آز ناسالم  براى اطفال  در می ث  مركيحه گردد ، خانه  ب از حاالت نورمال خارج شده وبه جھنم   مبدل می

ن صورت ين اسالم  در اي د. نديتوانند با ھم  زندگى مشترك نما یگر نميده باشند  كـه ديجه رسين نتيومرد وزن  به ا

   .  دينما یز ميحكم   طالق را  تجو

ق  قبل از اسالم وجــود بلكه طال. ست كه طالق رامشروع كرده باشد ين مقدس اسالم   نيناگفته نماند که اين تنھا د

  . داشت 

ولى شارع  براى آن كه زندگى  .  ده استين اسالم  طالق را صرف  در وقت  ضرورت  مشروع   گردانيد

كه  مردى  نيگر نرسد،  به مجرد اي  آن گرداب  خطرناك  به افراد  بى گناه  دۀاشد  ودامنپى  زود  از ھم  نئزناشو

دين اسالم  مرد  وزن را به   که که گفته شد، طالق را در پيش نگيرد ، طوریش  خفه  باشد  راه ياز زن  خو

  . ى  دعوت  نموده استئبايدبارى  وشكبر

ق عملى  براى مسلمانان  نشان داده كه ين  طرين  را به بھتريى  زوجئرى  از جداين را ه جلو گأم الشي قرآن  عظ

  .ده است يان گرديطور مفصل ب ه ب٣۵ : تي  نسا ء آۀ  در سور،ى اشئه يل توصيتفص

ن يي  زن  تعۀكمى از خانواد شوھر وحَ ۀكمى  از خانوادد پس حَ يم داريب) زن ومرد(ن دو آان  يى  مئاگر  از جدا  (

  . )ان  شان سازگارى  خواھد كرديوند پاك ماگر سر سازگارى دارند  خدا. د يكن
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