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 1398بهار و تابستان  ،شتمه شماره ،پنجم سال

 120 تا 96صفحات

 یاسالم حقوق و فقه منظر از اعم، یمعنا به یسن طالق اقسام یبررس

  1یخراسان یدریح محمدجواد دکتر

  2ییلو یمیکر محمود

 :دهیچک

 و است گریکدی از همسران شدن جدا و ازدواج یقانون انیپا یمعن به طالق

 داشته وجود ازدواج هنگام در نیزوج نیب که یمتقابل فیتکال و حقوق آن، یپ در

 از ییزناشو رابطه استحکام که افتدیم اتفاق یوقت معموالً طالق. رودیم انیم از

 قیتحق نیا در که آنچه. دارد وجود تنش و یناسازگار نیزوج انیم و رودیم نیب

 لذا.  است یاسالن حقوق و فقه اساس بر ،یسن طالق اقسام انیب است، نظر مورد

 ریامیپ سنت در که ـ حیصح طالق انواع از یآگاه لزوم جهت به ق،یتحق نیا در

 فقه از ناآگاهان توسط شتریب که حیناصح طالق و ـ است یسار و یجار( ص)

 مبحث در بتداا است، شده وارد آن به نیمب نید مغرضان و یشرع مسائل و ینبو

 مبحث در سپس  و گفته سخن آن غلط و حیصح اشکال از یکل صورت به اول،

 در و میکنیم انیب را کی هر انواع و پرداخته سنت حیصح طالق اقسام به یبعد

 .میکنیم انیب مورد نیا در را موضوعه حقوق دگاهید انیپا

 .دعتب ،یشرع طالق منفور، سنت طالق، انواع طالق، :یدیکل کلمات

                                                           
 استادیار دانشگاه قم.- 1

 حقوق ارشد ی کارشناسیدانشجو- 2
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 مسأله انیب. 1

 در و است «کردن رها» و «گره گشودن» یمعن به و یعرب شهیر از طالق واژه

 طالق.  شودیم فیتعر «مخصوص لفظ با ازدواج دیق کردن زائل» یاسالم فقه

 طالق زن ای مرد که است یاجتماع روابط ریسا و هایدوست در راتییتغ ،یاجتماع

 فرد آن قیطر از که است یتیموقع ،یروان القط. دارد کار و سر هاآن با گرفته

 .دهد در تن ستنیز تنها به و کند قطع را همسرش به یعاطف یوابستگ یوندهایپ

 که است نیا یمعنا به ازدواج فسخ. است متفاوت ازدواج فسخ با طالق

 در طالق انجام وهیش. استبوده اعتباریب و باطل ابتدا از گرفته صورت ازدواج

 دییتأ به ازین کشورها اغلب در اما. است متفاوت اریبس مختلف یرهاکشو نیقوان

 یکردهایرو زین مختلف مذاهب. دارد وجود یحقوق یرسم مرجع ای دادگاه کی

 زین زن اما. شودیم انجام شوهر اریاخت به اسالم در طالق. دارند طالق به یمتفاوت

 اساس بر قطال. اوردیب دست به را طالق حق است ممکن یخاص طیشرا در

 اساس بر و شودیم میتقس حیصح و باطل و یبدع یطالقها به سقم و صحت

 شودیم میتقس یرجع و بائن قسم دو به بودن رجوع قابل ریغ و بودن رجوع قابل

 یسن طالق که آنچه ان،یم نیا در.  دارد متعدد انواع خود نهایا از کی هر که

 شرع به یمتک قانون و امبریپ تسن قبول مورد که است یطالق شود، یم دهینام

 زیجا طیشرا تیرعا واسطه به که است یطالق اعم، یمعن به یسن طالق. است

 شود صادر طیشرا تیرعا با که است یطالق اخص، یمعن به یسن طالق و است

 .دیننما استفاده عده امیا در خود رجوع حق از زوج و

 آن صحت به قائل همه که است یسن طالق است، بحث نظر مورد آنچه

 تیرعا دیبا طالق صحت یبرا که است یطیشرا مستلزم یسن طالق البته. هستند

 که یاگونه به است؛ شاهد دو حضور در آن وقوع طالق، صحّت طیشرا از. شود

 مشهور بنابر و مرد دیبا شاهد دو(. 102ص ،32ج الکالم، جواهر) بشنوند را آن
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 عدالت از مراد ایآ نکهیا در(. 26۵ و2۵1ص ،2۵ج الناضرة، الحدائق) باشند عادل

 خالف کشف صورت در که معنا نیبد است؟ یواقع عدالت شاهدان، در مشروط

 کشف صورت در یحت که( ظاهر حسن) یظاهر عدالت ای باشد باطل طالق آن،

 نخست، قول بنابر. است اختالف محل مسئله نیا باشد؟ حیصح طالق زین خالف

 یکی فسق به زوج ای باشندیم خود فسق به المع که یشاهد دو به نسبت طالق

 عدالت به موصوف ظاهر در هرچند بود؛ نخواهد حیصح باشد، عالم دو آن از

 (.11۵ص ،9ج االفهام، مسالک ؛130ص ،3ج االحکام، قواعد) باشند

 عدم و( زیتنج) بودن منجّز طالق، صحّت طیشرا گرید از مشهور، قول بر بنا

 دنیرس مانند) صفت ای( رودیم آن وقوع احتمال که یزیچ) شرط بر آن قیتعل

 ؛90ص ،9ج االفهام، مسالک) است شده اجماع یادعا قول نیا بر. است( شب

 (.29۴-293ص ،1 قسم ،10ج اللوامع، االنوار

 مانند) است حاصل دادن طالق هنگام که باشد معلّق یشرط بر طالق چنانچه

 طالق را تو باشد جمعه امروز اگر طالقٌ؛ فانتِ الجمعة ومیال کانَ اِن»: جمعه روز

 ،9ج االفهام، مسالک)  است یاختالف مسئله باطل؟ ای است حیصح طالق ایآ( دادم

 طالق طالق، زمان در شرط وقوع به علم صورت در: اندگفته یبرخ(. 98ص

 (.38ص ،8ج اللثام، کشف ؛۵8۵ص ،3ج االسالم، شرائع) است حیصح

 به( هیعل معلّق) شده قیتعل آن بر طالق که یزیچ اگر که برآنند یگروه

 قیتعل ت،یّزوج مانند است؛ آن بر متوقف طالق تحقق و صحّت که باشد یاگونه

 وقوع به عالم دهنده طالق خواه ؛(۷۷8ص النجاة، لةیوس) است حیصح مطلقاً

 اگر طالق؛ یفه یزوجت فالنة کانَت اِن»: دیبگو نکهیا مانند جاهل، ای باشد شرط

 ،2ج ،(یگانیگلپا) العباد ةیهدا) دادم طالق را او پس باشد، من همسر زن فالن

 (.39۴ص

 طالق انواع اتیکل
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 یاله عرش واقعه نیا از که استشده دهینام حالل نیمنفورتر اسالم در طالق

 همسرانشان طالق از که کندیم سفارش مسلمان مردان به قرآن. لرزدیم

 و زن یناسازگار طیشرا در. است ستهدان بهتر را سازش و ورزند یخوددار

 خانواده از یداور و شوهر خانواده از یداور که است کرده شنهادیپ قرآن شوهر،

 یخانوادگ یزندگ در و جامعه حال،در هر به.  کنند بحث هم با زن

 طالق و ییجدا نیا اما. گردد یم ییجدا موجب و شودیم جادیا ییهایناسازگار

 در لفظ نیا از از مذاهب مختلف یبرداشتها اساس بر شده ذکر قرآن در که

 جامعه، در آن یریبکارگ و جادیا به توجه با و آن گوناگون ریتفس و موارد یبرخ

 .   میکنیم اشاره آن به صورتاختصار به ادامه در که است افتهی متعدد اشکال

 

 آن اقسام و( حیناصح طالق) یبدع طالق

 مانند نباشد؛ نبوی سنت و شرع جاری توردس برابر که است آن بدعتی طالق

 یعنی یبدع طالق لذا. کند طالقه سه کلمه یک با و بارهیک را زنش کسی اینکه

 حال در زن که است نیا بدعت ای یبدع طالق. است حرام و بدعت که یطالق

 داده طالق است، گرفته انجام جنسى عمل آن در که طهرى در ای نفاس ض،یح

 باشد؛ شده یجار واحد آن در طالق سه ای طهر کی در طالق هس نکهیا ای شود

 نزد بدعت طالق. است طالق است، طالق است، طالق: دیبگو نکهیا مانند

 شوهر و زن انیم قیتفر موجب و شودیم واقع سنت طالق مانند علما جمهور

 لذا. باشدیم گناهکار آن دهنده انجام و است حرام طالق نوع نیا اما. گرددیم

 موارد در توانیم را طالق نیا قیمصاد. هستنئد بدعت و حیناصح هاطالق نیا

 : کرد خالصه ریز

  نفاس و ضیح زمان در طالق. 1-1-2

 در البته. است یبدع طالق کی نفاس ای ضیح حال در حامله ریغ زن طالق
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 ای و باشد حاضر همسرش نزد زین و باشد کرده زشیآم او با شوهرش که یصورت

 یپاک به یفعل یپاک از عادت حسب بر زن که یمدت کنیل باشد، بیغا او زوج

 . نکند صبر شود،یم منتقل یبعد

  او با یکینزد از پس پاک، زن طالق. 2-1-2

 زن و باشد کرده یکینزد یو با آن در همسرش که یایپاک در زن طالق

 . است یبدع طالق کی نباشد، حامله ای و نابالغ ای ائسهی

  آنها نیب در رجوع بدون طالق، سه کردن یجار. 3-1-2

 نیا رد،یگ صورت یرجوع هاطالق نیب آنکه بدون شود، طالقه سه که یزن

.  شودیم واقع طالق کی صورت نیا در البته. است حرام و بوده یبدع طالق کی

 - القیم ابن و حزم وابن تیمیه ابن و سلف از علیه ابن ازجمله - ازعلما گروهی

 عام مفهوم گویندیم آنها.  نیست طالق و شودنمی واقع بدعی طالق :گویندمی

 خداوند که نیست طالقی بدعی طالق چون شود؛نمی آن شامل ،آیات در طالق

 خداوند چون خدا؛ امر خالف است طالقی بلکه. است داده اجازه را آن

 در که است نیا بر اسرار زین موضوعه نیقوان در. «لعدتهن فطلقوهن»: فرمایدمی

 .ردیبگ صورت دیبا رجوع حتماً طالقها نیب

 باشد، سنتی طالق مخالف کهطالقی ،همه نظر اتفاق به اینکه سخن خالصه 

 علیه اهللصلی پیامبر که است آمده صحیح حدیث در و شودمی نامیده بدعی طالق

 .«است گمراهی بدعتی هر...  ضاللة؛ بدعة کل أن»... :است فرموده  سلم و

 باطل طالق

 ای ییکنا الفاظ با طالق مانند است؛ یبدع طالق از شیب باطل طالق قیمصاد

.  بود خواهد یبدع طالق از اعم باطل طالق رو، نیا از شاهد؛ گرفتن بدون طالق

 یخوددار کالم اطالل از لذا. ندارد یگاهیجا نجایا در گفتار از بخش نیا شرح

 .میکنیم
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 (حیصح) یسن طالق

 گونه بدین باشد، شرع دستور به و نبوی سنت برابر که است آن سنی طالق

 پاکی و طهر حال در ،است شده همبستر وی با که را خود زن یشوهر که

. دهد طالق باشد نکرده نزدیکی وی با پاکی از بعد و حال آن در که ازحیض

 خود زین یرجع طالق و شودیم میتقس یرجع و نیبا طالق به خود یسن طالق

 مشروع طالق، از نوع نیا. است یعدّ  ریغ یگرید و یعِدّ  یکی که دارد قسم دو

 اشاره آن به دوم مبحث در که است قیتحق یاصل بحث بحث نیا.  است زیجا و

 . شودیم

 (حیصح) یسن طالق اقسام

 دهد؛ طالق را همسرش تواندیم مرد است، دائم آن عقد که یازدواج هر در

 موقت، ازدواج در اما. نباشد باردار ای ماهانه عادت مدت در زن نکهیا به مشروط

 یطیشرا عموماً زین زن یسو از طالق یتقاضا یبرا. کندیم تیکفا مدت بخشش

 که باشد کرده شرط ازدواج مانیپ در زن اگر مثالً شود؛یم نیمع ازدواج مانیپ در

. کرد خواهد طالق یتقاضا کند، یبدرفتار او با ای ردیبگ گرید زن شوهر هرگاه

. دینما طالق یتقاضا تواندیم زن نفقه، دادن از شوهر یناتوان صورت در

 یزندگ در اختالل باعث که یجسمان ای یروان یماریب به شوهر یابتال ن،یهمچن

 در تنهانه. باشد زن یسو از طالق یتقاضا یبرا یلیدل تواندیم شود؛ ییزناشو

 بنا خلف و سلف یفقها جمهور ،یاسالم فرق تمام در بلکه ه،یشافع و هیامام فقه

 یم بخواهد که زمان هر و است مرد حق طالق که معتقدند وارده نصوص بر

 از است آن دیمؤ آمده سنت و قرآن در که ینصوص. دهد طالق را خود زن تواند

 : جمله

 فَطَلِّقُوهُنَّ  اءَ النِّسَ طَلَّقْتُمُ إِذَا یُّالنَّبِ هَایُّأَ ایَ»: دیفرما یم میکر قرآن در خداوند

 به د،یده طالق را زنان هرگاه که بگو را امت! یگرام غمبریپ یا اال  ؛... لِعِدَّتِهِنَّ
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 .«دیده طالق را آنها( طهر) عده وقت

 تواندیم مرد» م.ق 1133 ماده موجب به زین طالق اقسام در رانیا حقوق در

 دست در که است یاعقیا طالق لذا. «دهد طالق را خود زن بخواهد که وقت هر

 .است طالق وقوع و آن اعمال در محق کند، اراده زمان هر و دارد قرار مرد

 همان شده، گرفته فقه از خود که یاسالم موضوعه قانون ان،یم نیا در لذا

 در و کرده تر یکاربرد آن، بر نظارت و اجرا یآسان یبرا را یاسالم و یفقه موارد

 و اسباب هیامام فقه از یتأس با رانیا یمدن انونق لذا. گنجاندیم آن از یمواد

 و طالق یبرا 11۴6 و 1133،1029،1129،1130،11۴۵ مواد یط را یموجبات

 .است برشمرده آن اقسام

 بائن طالق

 که طالق از نوع نیا در. ندارد را مطلقه همسر به رجوع حق شوهر که یطالق

 و زن و شود یم جدا مطلق صورت به تیزوج رشته دارد، متعدد قیمصاد خود

 او با شوهرش که یزن طالق» لذا. گسلندیم را گریکدی به بازگشت رشته شوهر

 ،«است دهینرس ضیح سنّ به که یزن طالق» ،«ائسهی زن طالق» ،«نکرده یکینزد

 زمان در زن که یصورت در است شده داده  مبارات و خلع طالق که یزن طالق»

 شده داده طالق بار سه طیشرا با که یزن قطال» و «نکند رجوع خود بذل به عدّه

 .  روندیم شماربه نیبا طالق اقسام از «است

 بائن طالق ریز موارد در» که داشته مقرر. م.ق 11۴۵ ماده در زین قانونگذار

 مبارات و خلع طالق ائسه،ی طالق شود، واقع یکینزد از قبل که یطالق: است

 وصلت سه از بعد که طالق نیسوم و باشد نکرده عوض به رجوع زن که مادام

 نکاح جهینت در ای باشد رجوع جهینت در وصلت نکهیا از اعم د؛یآ عمل به یمتوال

 .«دیجد

 قطع تیزوج رابطه آن در که شودیم گفته یطالق به بائن طالق قانون، طبق
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 زین ریصغ طالق فوق، موارد بر عالوه.  ستین رجوع حق شوهر یبرا و گرددیم

 . هیامام یفقها قول و 11۴۵ ماده 1 بند بر بنا است؛ بائن یها القط شمار در

 :است نوع نیا از ریز موارد قانون طبق پس

  شود؛ واقع یکینزد از قبل که یطالق 

. دارد وجود او یبرا رجوع حق شود، واقع مرد یسو از که یطالق در معموآل

 داشت؛ نخواهد رجوع حق مرد شود، واقع دخول از قبل ییجدا نیا هرگاه اما

 .ندارد وجود عده دخول از قبل طالق در رایز

  ائسه؛ی طالق 

 یمرد هرگاه. ندینب یزنانگ عادت که است دهیرس یسن به که است یزن ائسهی

 عده زنان گونهنیا چون باشد، ائسهی زن که یحال در دهد طالق را خود زن

 .داشت نخواهد وجود زین او به رجوع امکان پس ندارند،

  خلع؛ قطال 

 از که یکراهت واسطه به زن که است آن خلع طالق»: دیگویم. م.ق 11۴6 ماده

 نکهیا از اعم رد؛یبگ طالق دهد یم شوهر به که یمال مقابل در دارد، خود شوهر

 طالق در.  «باشد مهر از کمتر ای و شتریب ای و آن معادل ای مهر نیع مزبور مال

 فداء ای «هیفد» را بذل مورد مال و«  ختَلعهمُ»  را زن و«  مخالع»  را مرد خلع

 .ندیگو

 در و یاصل منظور مخالف یطالق نیچن در رجوع حق وجود که است یهیبد

 یجدائ به وادار را مرد بذل، با زن که ستین یمنطق رایز است؛ غرض نقض واقع

 مرد یبرا رجوع حق نبودن البته. باشد داشته وجود رجوع حق مرد یبرا و دینما

 به او هرگاه واال باشد؛ ننموده رجوع هیفد به عده امیا در زن که است یزمان تا

 رجوع حق مرد یبرا و شده بدل یرجع به طالق عتیطب کند، رجوع مبذول مال

 . شودیم جادیا زن به
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  مبارات؛ طالق

. باشد نیطرف از کراهت که است آن مبارات طالق»: دیگویم. م.ق 11۴۷ ماده

 باب مصدر مبارات. «نباشد مهر زانیم بر زائد دیبا عوض صورت نیا در یول

 است یطالق آن و است نیطرف شدن دور یمعن به. است مفارقت یمعنا به مُفاعله

 از زن که گونههمان صورت، نیا در و باشد نیطرف یسو از کراهت آن در که

 .باشدیم یبر زن از زین مرد متقابالً شود،یم یبر مرد

  طالق؛ نیسوم

 و بوده نفر کی زوجه یمتوال مرتبه سه که یزن» م،.ق 10۵۷ ماده موجب به

 و است دائم نکاح ژهیو ماده نیا حکم...«.  شود یم حرام مرد آن بر شده مطلقه

 کند وصلت او با بار دو و دهد طالق را خود دائم زن مرد یستیبا آن تحقق یبرا

 شود منحل طالق لهیوس هب زین نکاح نیا و( دیجد عقد ای رجوع لهیوس به خواه)

 گرید ،ییجدا نیسوم از پس لذا. کنند ازدواج باهم مرد و زن زین سوم بار یبرا و

 به یمرد یعنی د؛یآ عمل به لیتحل نکهیا مگر ست،ین ممکن رجوع مرد یبرا

 به آنان نکاح سپس. دینما یکینزد یو با و نموده دائم نکاح زن با محلل عنوان

 .گردد لمنح فوت ای فسخ ای طالق

 یرجع طالق

 بدون کند، رجوع خود مطلّقه همسر به تواندیم عده زمان در مرد که یطالق

 طالق: است قسم دو بر یرجع طالق.  باشد دیجد ازدواج عقد به یازین آنکه

 . اخص یمعنا به یسنّ طالق و یعدّ

  ؛یعدّ طالق 

 عدّه مانز در سپس دهد، طالق طیشرا با را همسرش مرد که ندیگو را یطالق

 .دهد طالق را او سپس و کند یکینزد یو با و رجوع او به

 اخص؛ یمعنا به یسنّ طالق 
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 رجوع همسرش به عدّه زمان در مرد که یایرجع طالق از است عبارت

 مرد که یطالق رایز ست؛ین قسم دو نیا به منحصر یرجع طالق البته. باشد نکرده

 طالق اقسام از زین دیننما زشیمآ همسرش با کنیل کند، رجوع عدّه زمان در

 کنیل است، مختلف طالق یهاگونه انیب در فقها کلمات.  رودیم شماربه یرجع

 .  ستین مترتب آن بر یاثمره

 واقع را طالق مرد که یزمان یعنی ؛ است آن بودن یرجع بر اصل هاطالق در

 11۴8 ماده طبق و است یرجع نباشد، بائن موارد از یکی که یصورت در سازد یم

« .است رجوع حق عده مدت در شوهر یبرا یرجع طالق در» دیگویم که. م.ق

 با را تیزوج رابطه تواندیم و دارد وجود رجوع حق شوهر یبرا عده مدت در

 .دهد ادامه خود زوجه

 شده گفته و شودینم قطع تیزوج رابطه کامل طوربه ،یرجع طالق اقسام در

 نکهیا لحاظ به. است زوجه حکم در ،یرجع القط در عده زمان در مطلقه که

 تداوم و است عده کردن یسپر محل نمودن فراهم و نفقه دادن به ملزم شوهر

 نکاح حباله تحت نیزوج که یمدت همانند زین یرجع طالق در توارث انیجر

 .است برقرار باشند،یم

 شده احصاء بائن ییجدا عنوان به م.ق 11۴۵ ماده در که آنچه از ریغ نیبنابرا

 تیماه مساُله دیبا البته. است یرجع متارکه طالق، اقسام موارد ریسا در است،

 قرار توجه مورد زن درخواست به و دادگاه در شده واقع یجدائ ای ییقضا طالق

 است؛ مترتب آن بر یآثار شود، قلمداد بائن ای یرجع که یصورت در رایز رد؛یگ

 .ارث و نفقه مراجعه، حق جمله از

 معتقدند آنها اکثر رایز دارد؛ وجود نظر اختالف حقوقدانان انیم مورد نیا در

 معتقدند یاعده مقابل، در و ندارد وجود رجوع حق و است بائن ییجدا نیا که

 .است یرجع که
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 ییقضا طالق که اندآورده خصوص نیا در  انیکاتوز ناصر دکتر ان،یم نیا در

 انجام زن درخواست به ییجدا که ییجا در هذامع. است یرجع حال همه در

 حرمت و است روبرو یعموم نظم از گرفته الهام مانع با شوهر رجوع شود،یم

 جابیا یدعاو و تکرار از یریجلوگ و متارکه بر شوهر اجبار و نفاق احکام

 .کند استفاده رجوع حکم از نتواند شوهر که کندیم

 اقسام خصوص در وقدانانحق جانب از که یاستدالالت و لیدال به توجه با

 دگاهید که رسد یم نظر به نیچن شده، ارائه دادگاه حکم به متارکه نوع و طالق

 قانونگذار نظر و موضوعه نیقوان با دادگاه، حکم به آن بودن یرجع بر یمبن دوم

 داشت توجه دیبا شده گفته دگاهید نیا هیتوج در آنچه بر عالوه رایز باشد؛ منطبق

 :که

 فقه از آنچه بنابر و کرده یرویپ هیامام فقه از مقررات نیا در یمدن نقانو: اوآل

 در جز اصوآل و شودیم محسوب استثنا بائن ییجدا و اصل د،یآیم بر قانون و

 .آورد شماربه رجوع دیبا کرده اعالم بائن قانونگذار که یموارد

 دنبال به ار یآثار دادگاه، حکم به و ییقضا ییجدا کردن اعالم بائن:  آیثان

 نکهیا یبرا و گذشت آن کنار از یسادگ به توانینم و است توجه قابل که دارد

 خارج اصل شمول رهیدا از را ییجدا نوع نیا متارکه، بودن یرجع اصل مخالف

 خالف دادن بائن به حکم صورت، نیا ریغ در. است حیصر نص ازمندین م،یینما

 .است اصل

 را مرد بوده، دادگاه حکم به و زوجه رخواستد به طالق نکهیا صرف به: ثالثآ

 که استناد نیا به میینما محروم ارث و نفقه از را زن و رجوع حق و ارث از

 .است مطلوب به مصادره دهد،یم هدر به را دادگاه و زوجه زحمات مرد رجوع

 نظم به توجه با انیکاتوز دکتر جانب از شده ارائه نظر داشت اذعان دیبا البته

 نص فقدان لیدل به هذامع. است توجه انیشا دادگاه یرأ به احترام و یعموم
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 خأل نیا کردن پر و جبران یبرا و ردیگ قرار دادگاه حکم مورد تواندینم یقانون

 را رجوع حق و داده قرار توجه مورد را مسئله نیا قانونگذار است الزم ینیتقن

 .دینما سلب مرد از ییقضا طالق در صرفآ

 نظم از ملهم که اندگرفته شیپ را یاهیرو محاکم قضات زین ملع مقام در

 بر که صورت نیا به. است ضرر ماده رفع و محکمه یرأ به احترام و یعموم

 دارد، وجود نیزوج ای زوجه جانب از که یکراهت به پرونده اتیمحتو حسب

 حق تا ندینما مبارات ای خلع یجدائ بر یمبن یرأ صدور به اقدام است ممکن

 متارکه با ضرر ماده قطع و رفع طالق اقسام در رایز کنند؛ سلب زوج از را رجوع

 یرأ مبطل هم که شودیم حادث تسلسل و دور و است ممکن ریغ یرجع

 مرد از را رجوع حق ینحو به ستیبایم لذا. ضرر اعاده هم و است محکمه

 به تواندیم یقاض توسط نکاح عقد فسخ و انحالل به شدن قائل البته. کرد سلب

 نکهیا حسب بر 11۵6 ماده به راجع خصوصبه دهد؛ انیپا مناقشات و راداتیا

 .است اشکال محل زین «الممتنع یول الحاکم» قاعده اعمال

 یریگجهینت

 یطالقها به سقم و صحت اساس بر طالق نکهیا مقاله در گفتار و بحث جهینت

 قابل ای شودیم دهینام یسن طالق آنچه. شودیم میتقس حیصح و باطل و یبدع

 یرجع و بائن قسم دو به اساس نیا بر که رجوع قابل ریغ ای و است رجوع

 که آنچه ان،یم نیا در.  دارد متعدد انواع خود زین نهایا از کی هر. شودیم میتقس

 یمتک قانون و امبریپ سنت قبول مورد که است یطالق شود، یم دهینام یسن طالق

 طیشرا تیرعا واسطه به که است یطالق اعم، یمعن به یسن طالق. است شرع به

 صادر طیشرا تیرعا با که است یطالق اخص، یمعن به یسن طالق و است زیجا

 زین موضوعه قانون در. دیننما استفاده عده امیا در خود رجوع حق از زوج و شود

 یطیشرا ،یشرع طیشرا بر عالوه یاجتماع اتیمقتض جهت به طالق یاجرا یبرا
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 وهیش نکهیا عالوه به. دینمایم یضرور و الزم آن تیرعا که است شده داده رارق

 اغلب در اما. است متفاوت اریبس مختلف یکشورها نیقوان در طالق انجام

 . دارد وجود یحقوق یرسم مرجع ای دادگاه کی دییتأ به ازین کشورها

 :منابع

 میکر قرآن

 .201۵ نوامبر 30 در شدهافتیدر. «یفارس به یفارس نامهواژه» ان،یآبرام هومر

 .1981 روت،یب ،32ج الکالم، جواهر ،ینجف محمدحسن

 .139۵ قم، دارالعلم، ،۷ ج ه،یالند روضه خالصه ،ینیحس یعل دیس

 التابعة االسالمی النشر مؤسسة ،2۵ج الناضرة، الحدائق بحرانى، وسفی خیش

 .تابی قم، المدرسین، لجماعة

 شرائع مختصر شرح فی المرام نهایة جبعى، عاملى على بن محمد الدینشمس

 .1۴13 قم، مدرسین، جامعه تابع اسالمى نشر ةمؤسس  ،2ج اإلسالم،

: ش13۷9 تهران، سمت، انتشارات ،یکنون نظم در یمدن قانون ان،یکاتوز ناصر

 .11۴۵ماده

 ،(یحل عالمه( )ق ۷26 م) یاسد مطهر بن یعل بن وسفی بن حسن     

 ةجامع یاسالم نشر ةمؤسس. 3ج الحرام، و الحالل معرفة یف االحکام قواعد

 .1۴13 قم، ن،یمدرس

 مسالک ،(یثان دیشه) یجُبَع یعامل احمد بن یعل نینورالد بن نیالد نیز  

 .ق1۴13 قم، ة،یاالسالم المعارف مؤسسة انتشارات ،9ج االفهام،

 عصفور،آل محسن رزایالم نشر ،10ج اللوامع، االنوار عصفور،آل حسین شیخ 

 .قم

 ،3ج ،(میحک محسن دیس) نیالصالح منهاج شرح م،یحک دیمحمدسع دیس

 .جایب تا،یب
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 قم، یةعلم ةحوز نیمدرس ةجامع ،یاسالم نشر ةمؤسس ،8ج االحکام، قواعد عن

 .ق1906

 .ق1۴13 قم، ن،یمدرس جامعه ،2ج لعباد،ا ةیهدا ، یگانیگلپا محمدرضا دیس

 


