بررسی تاریخی طالق با توجه به حق طالق
علی بهرامی نژاد مغونیه
محمدعلی معیرمحمدی
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چکیده:

گرفتـه اسـت وجـود داشـته و در طول تاریخ دسـت خـوش تغییراتی بوده اسـت که این
تغییـرات بـا توجـه بـه بعد زمـان و مـکان متفـاوت بوده اسـت.در واقـع بعـد از ظهور
نیسـت کـه تاسیسـی باشـد و یک حکـم امضایی اسـت ،لذا بـا توجه به شـرایط زمانی
و مکانی دوران ظهور اسلام حق طالق نیز توسـط شـارع مقدس امضاء شـده اسـت.
وشـاید بـا توجـه بـه بعـد زمـان و مـکان ایـن حـق قابلییـت تغییـر را داشـته باشـد ،از
طـرف مـرد بـه زن  .بـه همین منظـور این تحقیـق در پی آن اسـت که طالق در اسلام
را یـک حکـم امضایـی قلمـداد نمایـد .و تنهـا اصالحاتـی را کـه شـارع مقـدس برای
احقـاق حقـوق زنـان انجام داده اسـت را بیـان نماید.
واژ گان کلیدی :طالق،ظهار،ایالء،حکم تاسیسی،حکم امضایی
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.1معانی طالق:

1-1معنای لغوی:
از نظـر لغـوی واژهی طالق شـامل معانی متعددی اسـت ،در واقـع میتوان گفت:
طلاق یکـی از لغاتـی اسـت کـه در علـم اصـول فقه بـه آن مشـترک لفظـی میگویند
ماننـد عیـن؛ از جملـه معانی کـه اصحاب لغـت برای طالق ذکـر کردهانـد عبارتاند
از :گشـودن بنـد ،رها کـردن ،آزاد کـردن ،ترک کـردن ،واگذاشـتن ،مفارقـت ،جدایی،
بیـزاری ،جدایـی کامـل ،نابـودی ،آزادی از قیـد و بنـد ،خـارج شـدن ،حلال بـودن،
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و در لغـت عـرب بیشتـر بـرای گسسـتن پیونـد زناشـویی بـهکار مـیرود .و همچنین
بهمعنـای رهـا شـدن زن از قیـد نـکاح و رهـا شـدن زن از عقـد نـکاح میباشـد.
(منتهـیاالرب ،منتخباللغـات المصـادر الزوزنی ،فرهنگ معاصر عربی ـ فارسـی ،آذرتـاش ،آذرنوش

ص ،402المعجـم ،قامـوس قـرآن ،لغتنامـه دهخـدا) .مرحـوم صاحـب جواهر مـی فرماید:
و بهمعنـای تـرک کـردن جمعیتـی و برهـم زدن عقـد و رها کردن شـتر نیز آمده اسـت،
در کتـاب صحـاح بعـد از آنکـه معانـی متعـدد و زیادی را بـرای طالق ذکـر مینماید
میگویـد« :و مـرد همسـر خـودش را طلاق دهـد چـه طلاق دادنـی!» و در هر حال
ظاهـر کالم آن اسـت کـه طلاق بهمعنـای جدایـی اسـت (آن هـم جدایـی از زن)
اصحـاب مـا (امامیه) معنـای شـرعیهی آن را در مقابل معنـای لغـوی آن برگزیدهاند و
بـهکار میبرنـد (نجفـی ،1387 ،ج ،32ص 1و  .)2در لغـت فارسـی بـا لفـظ افتـادن ،دادن
و خـوردن و گرفتـن و بسـتن و مسـتعمل میباشـد (لغتنامه دهخـدا؛ محقق دامـاد،1390 ،
ص 379و ص ،380محقـق دامـاد1380 ،؛ فیـض ،1391 ،ص346؛ صحاحالغـة کلمـه طلاق؛

مجمعالبحریـن ،ج  ،3ص .)57نتیجـه اینکـه اصـل در معنـای طلاق آزاد شـدن از قید و
بنـد اسـت ولـی بهعنـوان اسـتعاره در رهـا کـردن زن از قید ازدواج اسـتعمال میشـود
ّ
و در آخـر بهعلـت کثـرت اسـتعمال حقیقـت در همیـن معنا شـده اسـت (دایرهالمعارف
تشـیع ،ج  ،10ص 507؛ حسـینیمقدم ،1392 ،ص .)233

 2-1معانی اصطالحی طالق و اصطالح طالق نزد فقها
آنچـه کـه از تعریـف مرحـوم شـهید ثانـی در کتاب شـریف شـرح لمعـه برمیآید
طلاق عبـارت اسـت از« :و هـو إز ُ
الـه قید النـکاح بغیر عـوض بصیغه طلاق» طالق
زائـل کـردن و از بیـن بـردن قیـد نکاح اسـت بـدون اینکـه عوضـی در مقابـل آن قرار
دهیـم (برعکـس خلـع و مبـارات کـه طلاق همـراه عـوض اسـت) (شـهید ثانـی1398 ،ه.ق ،ج،7

ص .)120مرحـوم صاحـب جواهـر در تعریـف طلاق میفرمایـد« :إز ُ
الـه قیـد النکاح

میگـردد ،زیـرا در مـواردی کـه عقـد نـکاح بهدلیـل تدلیـس و یـا عیوب مجوز فسـخ،
زائـل میگـردد دیگر نیـازی به صیغـهی مخصوص نیسـت (نجفـی ،1387 ،ج  ،32ص2؛

همچنیـن مرحـوم شـهید ثانـی در کتـاب دیگـر خـود مسـالکاألفهام میفرماید:
طلاق در اصطلاح شـرعی بهمعنـی از بیـن بـردن ارتبـاط ازدواج بـا صیغـهی طلاق
و ماننـد آن میباشـد (شـهید ثانـی ،1416 ،ج  ،9ص ،)10بهنظـر نگارنـده تفـاوت تعریـف
مرحـوم شـهید ثانـی در دو کتـاب خـود به وضوح بـرای ارباب فهم مشـخص اسـت.
در کتـاب اخیـر قیـد «بعوض» را بیـان نفرمودهاند کـه در واقع خلع و مبـارات را داخل
در تعریـف مینمایـد و بـه قـول فقهـا تعریـف را مانـع اغیـار نمینمایـد .در نتیجـه
میتـوان گفـت :بـرای جمعبندی نظرات فقهـا طالق عبارت اسـت از رهایـی و آزادی
از قیـد و بنـد ازدواج (مطالعـهی تطبیقـی حقـوق زن ،سیدعسـکری ،حسـینیمقدم ،ص،)233
واژهی طلاق در شـریعت ،همـان مفهـوم عرفـی رایـج میـان عقلاء را میرسـاند کـه
شـارع مقـدس با شـرایط خاصی ،امضاء کرده اسـت (یعنـی از احکام امضائی اسـت
کـه البتـه تغییراتـی در آن رخ داده اسـت کـه مجـال بحـث در ایـن مختصر نیسـت) و
بهمعنـای گشـودن پیونـد زناشـوئی با واژهی مخصوصی یا اشـاره و نوشـتهای اسـت که
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بصیغـه مخصوصـه» طلاق زائـل کـردن قیـد و پیونـد نـکاح بـا صیغـهای مخصوص
ً
اسـت بـا ایـن تعریـف و تعریفـی که بـدوا گذشـت فسـخ نیـز از تعریف نـکاح خارج
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جایگزیـن آن باشـد چـه پیوند زناشـویی بالفاصله گشـوده شـود و چه بعد از گذشـت
زمـان معیـن (طوسـی ،ج  ،2ص 98؛ حسـینی مقـدم ،1392 ،ص.)233
.2بررسـی تاریخـی طلاق در جوامـع و ادیـان گذشـته بـا تکیـه بـر حـق
طال ق :

از منظـر تاریخـی ،ایـن موضـوع مسـلم و مشـخص اسـت کـه زن در دیـدگاه غیر
اسلامی؛ حتـی در تفکر معاصر غـرب ،که بهزعم برخی ،پیشـرفتهترین نـوع تفکرات
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در غیـر ادیـان آسـمانی اسـت ،بهمراتب محرومتـر و مظلومتـر از مرد بـوده ،بهصورتی
کـه واضـح اسـت در جهان کنونـی غرب چگونـه زن را یـک کاال و ابزار بـرای تجارت
میداننـد؛ تـا جایـی کـه قبـل از اسلام در برخـی از قبایـل بعـد از مرگ شـوهر ،زن را
میکشـتند و در کنـار قبـر شـوهر دفـن میکردنـد و در برخی دیگـر زن را زنـده ب ه گور
و بـا شـوهر دفـن میکردنـد ،البتـه تعـداد محـدودی از قبایـل نیز چـون مصر باسـتان
احتـرام خاصـی بـرای زن نگـه میداشـتند تا جایی کـه در آن تمـدن بـدون دلیل موجه
حـق طلاق دادن زن وجـود نداشـت .موضـوع اصلـی اینجاسـت که آنچـه واضح و
مبرهـن اسـت اینکـه در هیـچ تفکـر و عقیـده و مسـلک و دینـی مثـل اسلام در طول
ً
ّ
بشـریت بـرای زن ارزش قائـل نبودهاند و نیسـتند و قطعا نخواهند بـود ،چرا که
تاریـخ
بـا اسلام همـه چیز کامـل شـده اسـت (مکنـون و صانعپـور ،1374 ،ص21؛ حسـینی مقدم،
 ،1392ص18؛ جاللـی ،1388 ،ص 20و .)21

 1-2اختیار طالق در جوامع قدیم:

بابـل :رئیـس خانـواده (شـوهر) میتوانسـت در مـواردی کـه زن تـا مدتـی معیـن
صاحـب فرزنـد نمیشـد او را طالق دهد ،همچنیـن اگر زن بیمـاری مزمنی میگرفت
مـرد میتوانسـت بـدون اینکه او را طلاق دهد ،زن دیگـری اختیار کند و همسـر اول
اختیـار داشـت کـه یا بهخانـهی پـدرش بازگردد یا بـا همین وضـع بسـازد؛ و در مقابل

اگـر زن بـا بیمهـری شـوهر مواقـع شـد در صـورت اثبـات آن در محکمـه و بـا رأی
محکمـه بـه خانهی پـدری خـود بازمیگشـت .و در کل متارکه بـدون هیـچ دلیلی نیز
مجـاز بـود لکـن در ایـن حالت مرد بایـد جهیزیـهی زن را پـس میداد.
 )2یونـان باسـتان :طلاق زن بهدسـت مـرد در آن جامعـه دشـوار نبـود و مـرد
میتوانسـت بـدون دلیـل زن خویـش را از خـود برانـد ولـی زن نمیتوانسـت بـدون
دلیـل شـوهر خـود را تـرک نمایـد .و در صورتی که مرد سـتمی بر او روا میداشـت زن
میتوانسـت بـه «آرخـون» مراجعـه نمایـد و تقاضـای طلاق نمایـد.

آئیـن بـه زن در ایـن جامعـه طالق امـری ناشـی از ارادهی بیچـون و چرای مـرد تلقی
نمیشـد .در میـان ایرانیـان پیـرو آئیـن زرتشـت طالق امر آسـانی نبـود و بـرای اینکه
حکـم طلاق صـادر شـود بایـد دالیـل موجهی نـزد «کهنـد» (قاضـی) برده میشـد.
خالـی از لطـف نیسـت اگر بـه برخی از دالیلـی کـه در آن زمان موجب اصـدار حکم
ً
طلاق میشـد اشـاره گـردد چـرا کـه بعدا بـرای تطبیـق بـهکار میآیـد و آنهـا عبارت
بودنـد از :عنـن مـرد و عـدم درمـان وی تـا حداکثر سـه سـال ،امتنـاع مـرد از انفاق به
ّ
زوجـه بهمـدت سـه سـال ،بدرفتـاری شـوهر بـا زوجـه بهحـدی کـه زن در زندگـی با
او دچـار عسـر و حـرج شـده و نصیحـت مرد نیـز مؤثـر نگـردد و اینکه مرد پنجسـال
غائـب بـوده و خبـری از او نرسـیده باشـد (حسـینیمقدم ،1392 ،ص  18الـی 42؛ جاللـی،
ص 20الـی ص22؛ بهمنـش ،1374 ،ص91؛ دورانـت ، ،ج ،1373 ،1ص 375و  ،348ج 3ص89؛
آذرنشسـب ،1363 ،ص 27و 28؛ انجیـل لوقـا آیـهی 18 :16؛ انجیـل مرقـس آیـه 2 :10؛ انجیل ّمتی
آیه .)31 :5
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غیـر از مـورد نازایـی شـوهر نمیتوانسـت زن را طلاق دهـد و طلاق زن بـه هـر دلیل
ّ
دیگـر ،شـوهر را مکلـف میکرد تا قسـمت بزرگی از املاک خانواده را بـه وی واگذارد.
 )4ایـران باسـتان :ایرانیـان که پیـرو آئین زرتشـت بودند ،بـه دلیل ّ
توجـه زیاد این
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 )3مصـر باسـتان :بهدلیـل اینکـه شـأن اجتماعـی زن در ایـن جامعـه باال بـود ،به

113

.3تاریخچهی طالق در ادیان قبل از اسالم:

 )1دیـن یهـود :در تـورات در خصـوص طالق قواعدی مشـخص شـده اسـت .در
آیـهی یکـم از فصل بیسـت و چهـارم «سـفردواریم» به این مضمون اسـت کـه اگر مرد
در همسـر خویـش مـورد غیراخالقـی و بـدی مالحظه کـرد میتوانـد او را رها کند.
 )2دیـن مسـیح :در انجیـل آیـات مختلفـی در مـورد طلاق موجـود اسـت و در
مـورد اختیـار طلاق احـکام متعارضـی را بیـان مـیدارد .در بخشـی از آیـات بهطـور
کلـی و مطلـق طلاق را منـع مینمایـد و در بخشـی دیگـر از آیـات طلاق را تنهـا در
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صـورت زنـای احـدی از زوجیـن صحیـح میدانـد .ایـن تفـاوت آیـات در مـورد بیان
حکـم طلاق باعـث شـده اسـت مسـیحیان مشـرق زمیـن طلاق را بهطور کلـی منع
نماینـد و بـه انجیـل ّمتـی متوصـل گردنـد (یعنی مسـیحیان پروتسـتان) ایـن در حالی
اسـت کـه کاتولیکهـای وابسـته بـه کلیسـای روم بهطـور اطلاق آن را غیرشـرعی
میداننـد و ازدواج را غیرقابـل انحلال تلقـی میکننـد .بههـر حـال موضـوع خـود
یکـی از نواقـص مهـم ایـن دیـن تحریـف شـده میباشـد کـه در جوامع کنونـی غربی
نیـز شـاهد آن هسـتیم کـه باعـث شـده تـا مسـیحیان راهحلهایـی همچـون مفارقـت
جسـمی و گسـترش مـوارد انحلال نکاح را انتخـاب نمایند کـه خود ایـن راهحلها بر
مشـکالت قبلـی افـزوده کرده اسـت

ً
 )3طلاق در دوران جاهلیـت :در دوران جاهلیـت بـه ایـن دلیـل که اساسـا زن

موجـودی پسـت و بـیارزش بـود و در کنـار حیـوان قـرار میگرفـت ،زنـان بـه هیـچ
عنـوان حقـی به شـوهر نداشـتند و تعداد طلاق و شـیوه و روش آن تنها در دسـت مرد
بـود ،وی میتوانسـت هـر زمان و هر طـور که اراده کند همسـر خویـش را طالق دهد
آن هـم نـه به شـکل متداول امـروز که در اسلام مشـاهده میکنیم ،بهصـورت ظهار-
ً
اکثـرا طالقهـا بـه ایـن روش صـورت میگرفتـه -در اسلام نیـز بـا آنکـه بسـیار کار
قبیحی اسـت و حرام اسـت و مسـتوجب عقوبـت ،لکن احکامی را بـه آن مترتب کرده

اسـت کـه ایـن نشـان میدهـد کـه در دوران جاهلیـت ظهار چقدر گسـترش داشـته و
فراگیـر بـوده اسـت .در ایـن دوران هـر گاه مـرد همسـرش را طلاق مـیداد زن باید به
عـده مینشسـت و مـرد میتوانسـت قبـل از اتمام عده دوبـاره به همسـرش رجوع کند
(حسـینیمقدم ،1392 ،ص  39الـی 42؛ لوبـون ،1387 ،ص.)503
.4معانی ایالء

1-4معنای لغوی ایالء:
البیهقـی؛ المصـادر الزوزنـی) و بهمعنـای نزدیـک کـردن و نزدیـک شـدن؛ و همچنیـن
بهمعنـای کار بـر کسـی انداختـن ،وصیـت کـردن ،و سـوگند خـوردن (همـان؛ ترجمـان

در لغـت مصـدر بـاب افعـال از فعـل «آلـی ،یولـی» میباشـد و زمانی بـهکار میرود
کـه شـخصی بهصـورت مطلـق قسـم بخـورد یعنی بـرای مطلـق قسـم خـوردن بهکار
میرود (شـرح لمعـه ،شـهید ثانـی ،ج ،7ص.)122

2-4معنای اصطالحی ایالء:
در اصطلاح شـرعی عبارت اسـت از اینکه شـوهر قسـم بخـورد که بـا زن دائمی
خـود کـه از جلـو یـا بهصـورت مطلـق ]هـر چنـد از عقب باشـد[ دخـول کرده اسـت
بهمنظـور زیـان رسـاندن بـه او ]و رنجانـدن او[ نزدیکـی نکند که این قسـم خـوردن به
سـه صـورت میتواند باشـد:

ً
 -1یـا قسـم میخـورد بـا لفـظ ابـدا کـه بـا او نزدیکی نکنـد یعنـی برای همیشـه با

او نزدیکـی نکند.
 -2یا بهصورت مطلق و بدون قید کردن به زمان خاص قسم میخورد.
 -3یـا قسـم میخـورد کـه بـرای مدتـی بیـش از چهار مـاه نزدیکـی نکنـد (همان،

سال دوم  -شماره سوم  -بهار 1394

القـرآن ترتیـب عـادل بنعلـی ،ص )23آمده اسـت .شـهید ثانی در شـرح لمعـه میفرماید:

جستاراهي فقهوحقوق خصوصی

از والی بهمعنـای نزدیـک نمـودن (منتهـیاالرب) نزدیک گردانیـدن (تاریخالمصادر
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ص.)221
بنابرایـن ایلاء در اصطلاح شـرعی ،یـک فـرد از افـراد مصادیـق ایلاء کلـی]
بهمعنـای لغـوی[ میباشـند.
و از بـاب اطلاق کلـی بـر جزئی لفـظ ایالء کلی بر یـک فرد و مصـداق آن اطالق
شـده اسـت ،چـه آنکه ایالء به مطلق قسـم خـوردن گفته میشـود و این قسـم خوردن
مخصـوص نیز یکی از افراد و مصادیق قسـم خوردن اسـت (همـان ،ص.)221
پیشـینهی ایلاء بـه عصر جاهلیـت بـاز میگردد ،کـه زوج بـرای زیان رسـاندن به

جستاراهي فقهوحقوق خصوصی
سال دوم  -شماره سوم  -بهار 1394

116

همسـر خـود ،بـر تـرک آمیـزش بـا وی تـا مدتی سـوگند یـاد میکـرده و بـا ایـنکار او
را هـم از حـق اسـتمتاع بـا خـود ،و هـم از حـق ازدواج بـا دیگـری محـروم میکـرد و
گاه پـس از پایـان مـدت بـاز سـوگند را تکـرار میکـرد (التفسـیر الکبیـر ،ج 58 ،6؛ قرطبی،

 ،7831ج ،3ص86؛ زحیلـی4891 ،م ،ج ،9ص .)9607مرحـوم صاحـب جواهـر در اینباره
میفرمایـد :ایلاء در زمـان جاهلیـت نوعـی از طلاق بـود ماننـد ظهـار کـه شـارع
مقـدس حکـم آن را تغییـر داد و بـرای آن احـکام مخصوص را طبق شـرائطی قـرار داد
(نجفـی ،7831 ،ج ،33ص.)792
.5معانی ظهار

 1-5معنای لغوی ظهار:
َ َ
از مـادهی ظه َـر بـوده کـه در لغـت بهمعنـای پشـت اسـت (لسـانالعرب ،ابنمنظـور،
محمدبنمکـرم ،ج ،4ص  ،)825در توضیـح معنـای لغـوی ظهـار مرحـوم شـهید ثانـی
َ
میفرمایـد :ظهـار بـر وزن ِفعـال ]مصـدر بـاب مفاعلـه[ از ظ َه َـر ]بهمعنـای پشـت[
َ
ً
مشـتق اسـت و علـت اینکـه ایـن کلمـه را اختصاصـا مشـتق از «ظ َه َـر» میداننـد
بهخاطـر آن اسـت کـه محل نشسـتن در چهارپا ]وسـیلهی سـواری[ میباشـد (شـهید

ثانـی 8931 ،ه.ق ،ج ،7ص)001؛ و همچنیـن مرحـوم صاحـب جواهـر ظهـار را مصـدر

َ
«ظاهـر» ماننـد قاتـل میدانند که از الظ َه َر بهمعنای پشـت گرفته شـده اسـت و پشـت
را مختـص محـل نشسـتن میداننـد (نجفـی ،7831 ،ج ،33ص.)69
 2-5معنای اصطالحی ظهار:
در اصطلاح فقـه ظهـار نوعـی از طلاق اسـت کـه مـرد در ایـن نـوع از طلاق به
َ
َ
مـی َع ّ
کظ ْهـر ُا ّ
لی»بـه این معنی پشـت تو نسـبت
همسـرش میگویـد« :ظ ْه َـر َک علـی
بـه مـن هماننـد پشـت مادرم نسـبت بـه من اسـت ،همانطـور که آمیـزش بـا او حرام
اسـت ایـن عمـل بـا تـو نیز بـر من حـرام اسـت و بـا گفتـن ایـن عبـارت زن تا ابـد بر
منظـور از ظهـار در معنـای دقیـق لغتـی آن طبـق نظـر برخـی از فقهـاء ،آن اسـت
ّ
کـه مکلـف زوجـهی خـود را کـه مالـک نـکاح اوسـت بـه ظهـری تشـبیه میکنـد که
بـه دو مـورد فـوق تشـبیه بـه ظهر زنی کـه به واسـطهی مصاهـره ]دامـادی[ نیـز بر مرد
حـرام مؤبـد شـده اسـت را نیـز در تعریـف ظهار قـرار دادهانـد (شـهید ثانـی 8931 ،ه.ق،

ج ،7ص.)001
 3-5حکم ظهار در قرآن:
ظهـار کـه از طالقهـای مرسـوم در جاهلیـت بـوده اسـت ،در قـرآن کریـم امـری
بسـیار زشـت و قبیـح معرفـی شـده اسـت ،و اگـر فـردی ایـن عمـل را انجـام داد باید
کفـارهی عمـل بـد خـود را بدهد تـا بتوانـد به همسـرش رجـوع نماید ،احـکام مربوط
بـه ظهـار در قرآنکریـم در سـورهی مجادله آیات شـریفهی  1تـا  4و سـورهی مبارکهی
احـزاب آیـهی شـریفهی  4مطـرح گردیـده اسـت .در قرآنکریـم ظهـار ممنـوع اعالم
شـده اسـت و در واقـع حکـم اجـرای آن حرمـت اسـت و کسـی کـه آن را اجـرا کنـد
معصیـتکار میباشـد .بنابراین ظهار حرام اسـت گر چه در اسلام بـرای آن احکامی
جـاری باشـد .دلیـل حرمت ظهـار آیـهی  2و  3سـورهی مبارکهی مجادله اسـت آنجا
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همسـرش حـرام میشـود( .فیـض کاشـانی ،ج ،5ص.)143
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ً
ً
ً
َ
ُّ
القـول و زورا» محققـا مردانی که
کـه خداونـد میفرماینـد« :إنهـم لیقولـون منکـرا من ِ

ظهـار میکننـد سـخن قبیـح و دروغـی را میگوینـد .البتـه باید ایـن را متذکر شـد که
از نظـر برخـی عمـل ظهار مسـتوجب هیـچ عقوبتی نیسـت زیـرا خداونـد بهدنبال آن
َ
َّ
در آیـه فرمـود« :و ِان اللـه لعفـو غفـور» یعنی عفو و بخشـش را مطرح فرموده اسـت،
لکـن در جـواب آنهـا بایـد گفـت این اسـتدالل ضعیف اسـت زیـرا صفـت عفو یک
وصـف مطلق اسـت بدون آنکـه بهعمل خاصی نظر داشـته باشـد؛ بنابرایـن نمیتوان
بهطـور قطـع گفـت که عفو و بخشـش ،مخصـوص این گنـاه معین اسـت (شـهید ثانی،
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 1398ه.ق ،ج ،7ص.)100

در نتیجـه دیـن اسلام این نوع طلاق را نهی کرده اسـت ،اما در صـورت ارتکاب
فـرد بـه آن ترتیـب اثـر داده بـا ایـن تفـاوت کـه اگـر کسـی زوجـه خـود را ظهـار کنـد
طلاق جـاری شـده ،امـا حرمـت ابـدی نمـیآورد و مرد بـا پرداخـت کفـاره میتواند
بـه زندگـی زناشـویی خود ادامـه دهد و بازگـردد .بنابرایـن ظهار نیـز در زیرمجموعهی
طالقهـای واجـب قـرار میگیـرد ،لکـن وجـوب آن بهصـورت تخییـری اسـت؛ بـا
انتخـاب ظهارکننـده اسـت یـا پرداخـت کفـاره و رجـوع بـه زن و یـا طلاق دادن وی
(تاریخالعـرب قبـل اإلسلام ،جوالعلـی ،المعضـل ،ج ،5ص 550و .)551
 .6طالق در اسالم:

در فقـه اسلامی طلاق از قوانیـن امضایـی اسـت یعنـی اینکـه قبـل از اسلام
همانطـور کـه گفتـه شـد طلاق رایـج بـوده اسـت و مـردان هـر گاه میخواسـتند بـه
دفعـات متعـدد میتوانسـتند همسـر خـود را طلاق دهنـد و بـرای زوجـه نیـز امـکان
شـکایت از ایـن وضـع نبـود .امـا بـا ظهـور اسلام ،این دیـن مبیـن ضمـن تأکید حق
مـرد بـر طالق همسـر بـا روایـت نبـوی «الطلاق بیـد مـن أخـذ ّ
بالسـاق» دفعاتی را
کـه مرد میتوانسـت همسـر خـود را طلاق دهد محـدود کـرد و در روایـات مختلف

کراهـت دیـن اسلام را از طلاق مطـرح کـرد و همچنیـن بـا ظهور اسلام امـر طالق
در دو مـورد بـه نفـع زنـان بهبـود یافـت .اول همانطـور کـه در بـاال گفتـه شـد یعنـی
دفعاتـی کـه مـرد حق طلاق دادن زوجه خـود را داشـت محـدود گردیـد و دوم اینکه
در مـواردی حـق جدایـی به زوجه داده شـد؛ و همچنیـن طالق قانونمند شـد و احکام
خمسـهی تکلیفیـه نیـز بـر آن مترتب شـد که موضـوع بحث این سـیاهه نیز میباشـد.
مـواردی کـه در فقـه اسلامی حق طلاق بـه زوجـه داده شـدهاند عبارت اسـت:
 -1در صورتی که زوج غائب مفقوداالثر شود.
 -3وقتـی زوج از پرداخـت نفقـه زوجه عاجز بـوده و یا از انجام این تکلیـف خودداری
کند (بدون دلیل شـرعی).
هـر دو از یکدیگـر بـا اخـذ مالـی از زوجـه ،وی را طالق دهـد که به آن طلاق خلع یا
مبـارات میگوینـد (جاللـی ،1388 ،ص 23و .)24

.5حکم طالق در قرآن تأسیسی است یا امضائی:
از نحــوهی بیــان آیــات مختلــف کــه در قــرآن در مــورد طــاق نــازل شــده اســت،
و بــا عنایــت بــه تاریخچ ـهی طــاق در جاهلیــت ،میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید
کــه در زمــان نــزول قــرآن یکســری روابطــی بــر نــکاح و گسســتن آن حاکــم بــوده
ً
اســت ،و قرآنکریــم همــان ضوابــط و مقــررات را بــا برخــی اصالحــات کــه عمدتــا
در جهــت محافظــت از حقــوق زن و در راســتای اجـرای عدالــت بــوده تثبیــت فرموده
اســت ،و کمتــر حکــم مســتقل ابتدایــی در ایــن زمینــه در قــرآن اعــام گردیــده اســت
(حکــم تأسیســی) .همانطــور کــه بیــان شــد در جاهلیــت مــرد میتوانســته زن را
طــاق دهــد و پــس از طــاق زن بایــد مدتــی را بهعنــوان عــده انتظــار میکشــید
و تــا آن مــدت پایــان نیافتــه حــق ازدواج بــا دیگــری را نداشــت و در واقــع بهطــور
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کامــل رهــا نبــوده اســت و مــرد نیــز میتوانســته در ایــام عــده رجــوع نمایــد و
نیــازی بــه موافقــت زن نبــوده اســت و بارهــا و بارهــا ای ـنکار را تک ـرار کنــد (یعنــی
طــاق دهــد و هــر چنــد بــار بعــد از هــر طــاق رجــوع کنــد) ،و همچنیــن مــرد
میتوانســت بعــد از طــاق ،زن را از خانــه بیــرون رانــد! و مهریــه و امــوال دیگــری
را کــه بــه زن داده اســت بازپــس گیــرد! در واقــع بــا ظهــور اســام و نــزول قــرآن
حکــم اصالحــی نســبت بــه ایــن امــور و رویـهی جاریــه در جاهلیــت نــازل گردیــد
و آن حکــم در جهــت تعدیــل اختیــارات مــرد بــوده اســت ،بهصورتــی کــه در مــورد
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طــاق نفرمــود مــردان هــر وقــت کــه میخواهنــد و تحــت هــر شــرائطی بــدون
قیــد شــرط میتواننــد همســران خــود را طــاق دهنــد ،بلکــه خطــاب بــه پیامبــر
و مســلمانان فرمــود :وقتــی میخواهیــد طــاق دهیــد بایــد بــه عــده و زمــان عــده
و همچنیــن عــدم بیــرون رانــدن از منــزل بعــد از طــاق و حــق و حقــوق مالــی
زوجــه پــس از طــاق و دو بــار قابــل رجــوع بــودن طــاق ّ
توجــه داشــته باشــید.
بنابرایــن مالحظــه شــد کــه در قــرآن در مــورد طــاق و بهویــژه در مــورد اختیــار
طــاق حکــم نوظهــوری پدیــد نیامــده اســت یعنــی در واقــع حکــم طــاق در
قــرآن مطــرح گردیــده اســت حکمــی تأسیســی نیســت بلکــه بــا امضــاء و بــا عــدم
رد و ابطــال نظــم موجــود در جامعــه مقــداری اصــاح در آن بهوجــود آورده و در
جاهایــی نیــز ارشــاد فرمــوده اســت .نکتــهای کــه بهنظــر میرســد اینجــا اســت
کــه بســیاری از ایــن تغییراتــی کــه در اصــاح حکــم طــاق بعــد از اســام وارد شــده
اســت مربــوط بــه ســؤاالت و یــا متناســب بــا حادثــه مــوردی اســت کــه اتفــاق افتــاده
اســت و راهحــل متناســب خــود را در همــان زمــان و مــکان میطلبیــده اســت و
چــه بســا در زمانهــای دیگــر و در اعصــار بعــدی آن واقعــه علیاألصــول وجــود
نداشــته باشــد ،بهعنــوان مثــال ممکــن اســت در همــان جامعـهی عربســتان در زمــان
نــزول قــرآن ظهــار وجــود داشــته لکــن در جوامــع دیگــر در همــان عصــر ایــن عمــل

معنــا نداشــته اســت و اینکــه در آن زمــان در جامعـهی عربســتان ایــن عمــل وجــود
داشــته نمیتوانیــم آن را عــام شــمول بدانیــم؛ در واقــع ایــن همــان بحثــی اســت
کــه عــرف و ســیرهی عقــاء و نقــش زمــان و مــکان در حکــم فقهــی گذشــت .آیــا
اینکــه طبــق شــرایط زمانــی و مکانــی آن دوره حکمــی مختــص بــه آن زمــان بــا
ش ـرایط امضایــی بــودن آمــده اســت دلیــل میشــود کــه در تمــام اعصــار و در هــر
شـرایط زمانــی و مکانــی همــان حکــم اجـرا گــردد یــا ایــن نــوع از احــکام امضائــی
قابلیــت انعطافپذیــری و تغییــر بــه نســبت زمــان و مــکان را دارنــد یــا خیــر؟ در
زمــام طــاق بهدســت مــرد و ســلطهی او بــر زن ،و دادن دســتورات و روشهــای
اصالحــی در جهــت رعایــت حقــوق زن بــوده اســت .در اصــل شــاید بتــوان گفــت
بتــوان راهحلهــای مشــابهی را در آن بــهکار بســت.
همانطــور فقهــای امامیــه نیــز از ایــن غیرحصــری بــودن اصطالحــات اســام
در مــورد طــاق اســتفاده کــرده انــد؛ و در مســئلهی اختیــار طــاق در دســت مــرد
بــا آنکــه بــه ایــن موضــوع بــا ّ
توجــه بــه آیــات مذکــور تصریــح دارنــد ،میگوینــد بــا
ق ـرار دادن شــرط در ضمــن عقــد نــکاح میتــوان طــاق را در اختیــار زن ق ـرار داد.
برخــی از فقهــای عامــه بــر ایــن عقیدهانــد کــه میتــوان در عقــد نــکاح امــر طــاق
ً
را بــه زن تفویــض کــرد ،و فقهــای شــیعه عمومــا پذیرفتهانــد کــه میشــود در عقــد
نــکاح شــروطی را علیــه مــرد قـرار داد ،و بیــان کــرد کــه اگــر مــرد از انجــام آن شــروط
تخلــف کــرد زن وکیــل باشــد کــه خــود را طــاق دهــد (مهرپــور ،1387 ،ص 185الــی

189؛ زحیلــی 1984 ،م ،ج ،7ص360؛ اصفهانــی ،1422 ،ج ،2ص .)436چنانکــه برخــی از
فقهــای امامیــه نیــز دادن وکالــت بــه زن در طــاق دادن خــودش را بهصــورت مطلــق
جایــز دانســتهاند (صحیفهنــور ،امامخمینــی ،ج  ،10ص.)78
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هــر صــورت آنچــه کــه در آیــات قرآنــی مالحظــه شــد بــا مفــروض دانســتن وجــود

121

بحثــی کــه مــا در ایــن مــورد انجــام میدهیــم ایــن اســت کــه بــا عنایــت بــه ایــن
موضــوع کــه حکــم طــاق در قــرآن یــک حکــم امضائــی اســت برخــی از فقهــاء
ایــن قاعــدهی کلــی را اســتفاده کردهانــد کــه اگــر مــرد بــه تعهــدات ّ
زوجیــت خــود
صحیــح عمــل نکنــد نمیتوانــد بهقــدرت مطلقــهی خویــش در طــاق دادن یــا
نــدادن اســتناد نمایــد و از نبــودن اختیــار ب ـرای زن در طــاق سوءاســتفاده نمایــد،
بلکــه زن میتوانــد الــزام شــوهر متمــرد و غیرعامــل بــه وظائــف زناشــویی را بــه
طــاق بخواهــد (همــان ،ص)190؛ مرحــوم شــهید مطهــری بحــث را بیشتــر بــاز
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ق الزوجیــه
میکننــد ،ایشــان بــه نقــل از مرحــوم محقــق حلــی در کتــاب رســالهحقــو 
میفرمایــد :وی پــس از نقــل آی ـهی «الطــاق مرتــان فامســاک بمعــروف أو تســریح
باحســان» و آیــات مشــابه از ســورهی بقــره میگویــد« :از ایــن آیــات یــک اصــل
کلــی اســتفاده میشــود و آن اینکــه هــر مــردی در زندگــی خانوادگــی بایــد یکــی
از دو راه را انتخــاب کنــد ،یــا تمــام حقــوق و وظایــف خانوادگــی را بــه نحــو أحســن
انجــام دهــد (امســاک ب ـه بمعــروف) علق ـهی زوجیــت را قطــع و زن را رهــا ســازد
(تســریح بــه احســان) ،شــق ســوم یعنــی اینکــه زن را طــاق ندهــد و بــه خوبــی
و شایســتگی نیــز از او نگهــداری نکنــد در اســام وجــود نــدارد و بعیــد نیســت کــه
ً
جملـهی فــوق معنــای اعــم داشــته باشــد؛ هــم شــامل مــواردی بشــود کــه زوج عمــدا
ً
و تقصیرازندگــی را بــه زوجــه ســخت میکنــد ،و هــم شــامل مــواردی بشــود کــه
هــر چنــد زوج تقصیــر و عمــدی نــدارد ولــی بههــر حــال نگهــداری جــزء زیــان و
ضــرر بـرای زن چیــزی نــدارد .در ادامــه مرحــوم اســتاد شــهید مطهــری میفرماینــد:
«برخــی از فقهــاء در همینجــا دچــار لغــزش شــدهاند و ایــن گمــان را کردهانــد
کــه آیــات مخصــوص مــردان اســت کــه میخواهنــد در عــده رجــوع کننــد ،خیــر
ایــن آیــات تکلیــف همــهی مــردان را در هــر حــال در برابــر همسرانشــان روشــن
میکنــد .دلیــل مــا ایــن اســت کــه ائمــه اطهــار (علیهمالســام) در غیــر مــورد

عــده نیــز بــه ایــن آیــات اشــاره و میفرمودنــد ،مثــل اینکــه امــام باقر(علیهالســام)
فرمــود :ایالءکننــده (یعنــی کســی کــه قســم میخــورد بــا زن خــود نزدیکــی نکنــد)
ً
پــس از چهــار مــاه اجبــارا بایــد قســم خــود را بشــکند و کفــاره بدهــد و یــا زن خــود
را طــاق دهــد (طــاق واجــب) زیــرا خداونــد میفرمایــد« :فإمســاک بمعــروف
ْأو تسـ ٌ
ـریح بإحســان» امــام صــادق (علیهالســام) در مــورد مــردی کــه بــه دیگــری
وکالــت داده بــود کــه زنــی ب ـرای او عقــد کنــد و از جانــب او مهــر معیــن کنــد ،و
وکیــل ای ـنکار را کــرد ولــی مــوکل وکالــت خــود را انــکار کــرد .امــام فرمــود :بــر

بــر او واجــب اســت ف ـی مــا بینــه و بیــن اللــه ایــن زن را طــاق دهــد ،نبایــد ایــن

یــک حکــم کلــی و اصــل کلــی میداننــد کــه اختصاصــی بــه مــورد خاصــی نــدارد
(مجموعــه آثــار ،مطهــری ،مرتضــی ،1391 ،ج ،19ص 290الــی .)292
نتیجه گیری:

درایـن مقالـه در پـی آن شـدیم تا سـیر تاریخـی به وجـود آمدن طالق را بررسـی
کنیـم تـا در نهایـت بـه حکـم فقهـی آن دسـت یابیم .ابتـدا متوجه شـدیم کـه طالق
نیـز ماننـد بسـیاری دیگـر از احـکام اسلامی ،حکمـی تاسیسـی اسـت یعنـی بـه
هـر نحـوی از انحـاء در عصرهـای پیـش از ظهـور اسلام وجود داشـته و اسـتعمال
میگشـته اسـت و تنهـا اسلام از نظـر شـکلی و تشـریفاتی آن را سـامان بخشـیده
اسـت .همچنیـن بـا عنایـت بـه تغییـرات عرفـی هـر عصـر متوجـه شـدیم طلاق
هـا از نظـر حـق طلاق دادن متفـاوت بـوده اسـت و ایـن ریشـه در آداب و سـنن و
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زن را بالطــاق بگــذارد زیــرا خداونــد در قــرآن میفرمایــد« :فإمســاک بمعــروف
ٌ
تســریح بإحســان» پــس معلــوم اســت ائمهاطهــار (علیهمالســام) ایــن آیــه را
ْأو
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آن زن حرجــی نیســت کــه ب ـرای خــود شــوهر دیگــری انتخــاب کنــد ،امــا اگــر آن
ً
مــرد واقعــا وکالــت داد .و عقــدی کــه صــورت گرفتــه از روی وکالــت بــوده اســت،
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عرفیـات و مقتضیـات زمانـی هـر عصـر و جامعـه داشـته اسـت ،برای همین اسلام
نیـز ایـن مقتضیـات را نسـبت بـه هـر عصـر پذیرفتـه و در ضمـن اصالحـات بسـیار
پیشـرفته ای را در آن هـا لحـاظ کـرده اسـت تـا حقـوق زن از بیـن نـرود .در نتیجـه
آنگونـه کـه تـا قبـل از اسلام در اکثـر جوامع بشـری حقی بـرای زن در طلاق قائل
نبـوده انـد و حتـی زن را جـزء انسـان هـا حسـاب نمیکردند ،منسـوخ کرده و شـکل
و تشـریفات مخصوصـی بـه طلاق داده اسـت تـا مـرد هـر زمـان و هـر طـور کـه
خواسـت نتوانـد طلاق را اجرا کنـد و حتی در برخی مـوارد این حق را به دسـت زن
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سـپرده اسـت ماننـد طلاق قضایی و طلاق خلع کـه در نوشـتاری دیگر به بررسـی
آنهـا پرداختهایـم.
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