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 نیا روش:زمان و مکان در اختصاص حق طالق بود.  تأثیرهدف پژوهش حاضر شناخت  هدف:

انجام شد؛ بحث برابري زن و مرد در حق انحالل نکاح همانند  یلیـ تحل یفیپژوهش به روش توص

انعقاد آن از نظر فقه و حقوق اسالمی از دیر باز میان اندیشمندان مسلمان مطرح بوده است؛ ولی 

مدنی و فعاالن حقوق بشر و  يهابه میزان كنونی نبوده، ظهور نهضت گاهچیاعتراضات ه وایرادات 

و فقیهان و  شودتر مطرح قشان سبب شده كه این مباحث جديافزایش آگاهی زنان از حقو

نشان  پژوش يهاافتهی :هاافتهینوینی به مسئله بنگرند.  يهاگذاران كشورهاي اسالمی از افققانون

فقه است  ییایپو ينقش عرف در اختصاص حق طالق، از موضوعات مهم در حوزه یكه بررس دهدیم

امر است. اختصاص حق طالق به مرد از  نیو بدون شک نقش عرف زمان و مکان از امور مهم در ا

حق را از زوجه سلب نکرده است.  نیصراحت در قرآن به آن اشاره نشده است و ااست كه به يامور

نس زن كه اعراب به ج یدگاهیو د تیزنان در زمان جاهل گاهیجا یخیتار یبا بررس :یریگجهینت

 یمذهب يدهایعادات و رسوم و تقل ،یو مکان یعرف زمان بررسی با روز، آن در هاداشتند و انواع طالق

 .شودیمتفاوت حکم به درخواست طالق زوجه داده م
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 مقدمه

 امروزه زوجین است. روابط و خانواده به مربوط قوانین دنیا نقاط تمام در قوانین برانگیزترینجنجال از یکی

 سمت به گذارقانونتمایل  اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، تحوالت به توجه با پیشرفته كشورهاي اكثر در

است؛  گرفته شکل این گروه خاص شرایط جهت به كودكان و زنان نفع به مثبت، تبعیض اعمال با تعادلی

 يجامعه بنیادي واحد خانواده كه جا آن از»است:  آمده ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون دهم اصل در

 خانواده، تشکیل كردن آسان جهت در باید مربوط، هايریزيبرنامه و مقررات و قوانین يهمه است، اسالمی

: 1384 )منصور،« باشد اسالمی اخالق و حقوق يپایه خانوادگی، بر روابط استواري و آن قداست از پاسداري

هاي حوزه در اسالمی، قوانین مجموعه در زنان حقوق بحث گفتگو، مورد هايبحث ترینمهم از امروزه، (.16

 ماده طی كه است« طالق حق»مدنی  قانون در حقوقی موارد جمله از .است جزایی حقوق و مدنی حقوق

 هايو ابرام نقض و فراوان مباحثات منشأ قانونی ماده این است. شده واگذار مرد به مدنی قانون 1133

 كنندمی مردان تأكید و زنان به مساوي حق اعطاي لزوم بر بشر حقوق نگاه از مخالفین است. گشته متعدد

 را آنان با آمیزبرخورد حقارت و آوردن حساب به دو درجه شهروند را زنان كنونی، متمدن جهان در اینکه و

 صحیح، استنباط و احکام يو ادله شود داده نسبت اسالم به نباید و تواندنمی قانونی چنین اصوالا  تابند.برنمی

 ندارد. را برداشتی چنین اقتضاي

 باز میان دیر از اسالمی حقوق و فقه نظر از آن انعقاد همانند نکاح انحالل حق در مرد و زن برابري بحث

 نبوده، ظهور كنونی میزان به گاههیچ اعتراضات و ایرادات ولی است؛ بوده مطرح مسلمان اندیشمندان

 ترجدي این مباحث كه شده سبب حقوقشان از زنان آگاهی افزایش و بشر حقوق فعاالن و مدنی هاينهضت

 يمسئلهبنابراین ؛ بنگرند مسئله به نوینی هايافق از اسالمی كشورهاي گذارانقانون و فقیهان و شود مطرح

دانند و كه امروزه فقیهان معامالت را یک امر عرفی می طورهماناصلی در این نوشتار این است كه: آیا 

كنند، مسئله اختصاص طالق نیز با همین شیوه روي آن را با رویکرد عرفی به آن حل میهاي پیشچالش

ان ي بیو به خوبی از نحوهقابل پاسخگویی است؟ چرا كه طالق هم مانند بیع از جمله احکام امضائی است 

شود كه در زمان نزول قرآن و مردمی كه در زمان نزول مورد خطاب بودند، یک آیات قرآنی استفاده می

سلسله مقررات و ضوابطی بر روابط نکاح و چگونگی گسستن آن حاكم بوده است كه با انجام اصالحات در 

بوده است در راستاي عدالت تثبیت گردیده و در جهت حفظ حقوق زنان كه كمتر مورد توجه  عمدتاا آن 

 در زنان حقوق از دفاع جهت در قوانینی وضع كمتر حکم مستقل ابتدائی در این زمینه اعالم شده است.

 هاآن و دشومی مشترك زندگی هايبحران در تنها ماندن در زنان نگرانی رفع موجب طالق، حق يزمینه

 و باوران دین كه است امري این یابند.می عدالت، اطمینان مبناي بر زندگی براي دولت حمایت از

 .بردارند گام زنان حقوق به مربوط قوانین كردن جهت عملی در و یابند آگاهی آن به باید متعهد اندیشمندان
 

 وهشژپ روش

در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تجزیه و تحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع 

در نظر گرفته شده و نسبت به تحلیل اطالعات گردآوري شده از طریق مطالعات  سؤاالتمورد نظر از طریق 

 اي و اسنادي اقدام گردید.كتابخانه
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 . پیشینه تحقیق1

ها و متون متعددي طرح و منتشر شده كه با توجه به رویکرد پژوهش حاضر دیدگاه حق طالق،در ارتباط با 

كلی تقسیم  دسته 3را به  هاآنتوان استوار است، میعرف زمان و مکان در اختصاص حق طالق  تأثیركه بر 

 :نمود

 ایجاد کاناند. در این متون نویسندگان امطالق آن پرداخته حق محدودكننده . متونی كه به عوامل1-1

طالق را به عنوان متغیر اصلی در نظر گرفته و به نقش مهم قانون مدنی،  حق اجراي در زوج براي محدودیت

اند. هاي حق طالق را توصیف كردهقانون اساسی و فقه اسالمی در اجراي طالق انرژي اشاره كرده و چالش

 (.1391(؛ پورفرسنگی، )1393شریفی، )(؛ 1396توان به این منابع اشاره داشت: فرشی، )براي مثال می

اند. در این متون به حقوق خانواده اشاره شده است . متونی كه به نقش عرف در حقوق خانواده پرداخته2-1

اند؛ در این به عرف دانسته امر در الهی آیات و عرف حجیت ادله مشمول و حقوق از ايو آن را زیرمجموعه

را  عرف از رهایی اجازه خانوادگی شرایط بدترین در حتی ايویژه كه آیاتمتون به این امر اشاره شده است 

 (.1388تبار، ) (؛ حبیبی1390) توان به این منابع اشاره كرد: صادقی،در این خصوص نیز می .دهدنمی

 جهت اند. در این متون به بیان وجود طالق در. متونی كه به بررسی طالق در فقه و حقوق پرداخته3-1

 حقوق تعادل عرصه در مهم اشاره شده و طالق را در بعضی موارد داراي گامی زوج و زوجه حق تعدیل

(؛ 1396(؛ بهرام نژاد، )1397توان به این منابع اشاره كرد: نورمنش، )اند. در این خصوص میخانواده دانسته

(. چنانکه 1389نوین، ) (؛ عالئی1391تراب، ) (؛ ابن1391(؛ موسوي، )1392، )سنجرزهی(؛ 1390سبتاوي، )

شود عمده متون موجود از حیث تعریف نوع رابطه بین متغیرهاي پژوهش، با نوشتار حاضر مالحظه می

عرف »هاي آن توجه شده و از عامل ق، حق طالق و محدودیتعمدتاا به طالمتفاوت هستند. بدین معنا كه 

 دهد.كمتر سخن به میان آمده كه نوآوري پژوهش حاضر را شکل می« زمان و مکان

 :( مباني مفهومي2

   زمان و مکان عرف( 2-1

اند كه آن ذكر كرده يبرا یمختلف یمعان (331 :1412 یراغب االصفهان) ونغویل است و یعرب ياعرف واژه

ابن منظور  (،6193 :1414 يدیزب« )دهیامر پسند»و  «ییمعرفت و شناسا»به دو معناست  هاآنبرگشت تمام 

 وکیآن را ن یاست كه نفس آدم يزیهر چ ،د نکر است و آنضو  یمعن کیعرف عارفه و معروف به  دیگویم

همچنین برخی دیگر عرف را به معنی  (.239 :1405ابن منظور ) ابدیو آرامش  ردیبدان خو بگ و شناسد

یپ ،اتصال ،تتابعرا  عرف همچنینآمده است؛ كه بین مردم پسندیده و متداول است  هر آنچهخوي، عادت، 

 انیكه م ياصطالح و امر ،و عادت يخو (،616: 1377، سیان) معروف (،343: 1979، ابن فارس) بودن یدرپ

 قرار (،171: 1365 دیعم) بخشش آنچه بذل شود يجوانمرد یی،کوین ،مشهور ،مردم معمول و متداول شده

 فیدر اصطالح فقها تعار .شرع ایعقل  هیاز ناح دهیفعل پسند(، 281: 1979، ابن فارس) آرامش ،و سکون

 رف آن است كه به جهتعكند می فیتعر نیعرف را چن يانصار خیش. است رفتهیاز عرف صورت پذ یمختلف

ي، رانصا) شده باشد رایآن را پذ شانیا هايطبعتوده مردم بر آن استوار گشته و  ،بر صحت آن هاعقل یگواه

 (593: 1406ی )و نسف (93: 1403ی، وطیس) میو ابن نج (64: 1306ی )مانند جرجان یبرخ (.291: 1422

عرف » :دیگویم نیعرف چن فیدر تعر زانیالم ریاند صاحب تفسكرده انیب فیتعر نیمشابه هم یفیتعار

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سالار سنجرزهی&basicscope=5&item_id=450300
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 ،شناسندمی شیخو انیدر م يجار يکوین يهاها و روشآن را سنت ،جامعه ياست كه عقال يادهیپد

 .شماردیمآن را ناپسند  یكه عقل اجتماع يامور نادر برخالف

ان به زم یعنی ستیآن ن یکیزیو ف یفلسف يمعنا طورهمینآن و  يمان و مکان در اصطالح فقه مفهوم لغوز

 كند از بحث ما خارج استجسم اشغال می کیكه  ییمقدار فضا يمقدار حركت و مکان به معنا يمعنا

و  یزمان طیتحول شرا یعنی هاآن ییكنا يفقه معنا دربلکه مقصود از زمان و مکان  (.169: 1390)لنکرانی، 

 نیابنابر ؛استزمان و گسترش ارتباطات  شرفتیپ برحسب یو اوضاع اجتماع یزندگ يهاوهیش رییو تغ یمکان

آن دو ممکن است حکم هم  راتییدخالت دارند و با تغ یزمان و مکان در احکام شرع ،شودیهرگاه گفته م

د و شویموضوع م رییهستند كه باعث تغ یو مکان یو اوضاع و احوال زمان طیشرا رییمراد تغ ،دینما رییتغ

اسالم به  عتیالبته الزم به ذكر است كه احکام شر شودیهم عوض م یموضوع حکم شرع رییتغ تبعبه

 تیمال رییمثل تغ)زمان و مکان  طیموضوعات به حسب شرا ریید مگر به تغشوینم رییدستخوش تغ وجهچیه

زمان و  فیهم در تعر گرید يعلما يهادر نوشته (.و خضاب كردن يسازمجسمهها ها و مکاندر زمان خون

 یزندگ يهاوهیتحول ش یعنیاست  هاآن ییكنا يگونه آمده است منظور ما از زمان و مکان معنانیمکان هم ا

 .زمان و گسترش شبکه ارتباطات شرفتیپ برحسب یو اوضاع اجتماع

 ( طالق2-2

 به نیز و است آمده جدایی و بینونت ( و32: 1378رهایی )جعفري لنگرودي،  معناي به لغت كتب در طالق

 دهدمی طالق را زن كه كسی واقع در است. رفته كار به است رهایی و همان آزادي كه سبیل تخلیه معناي

 .سازدمی رها را او

مرد  به آن كردن منسوب براي و شودمی داده نسبت زن به ابتدا كه است فعل مصدر و عربی ايكلمه طالق

 تا به نیاز بدون آن فاعل اسم ؛ واست مرد از زن جدا شدن معنی به طالق نمود. استفاده جاره من از باید

 در زن به و فاعل نقش در مرد به تفعیل و افعال باب در «قطال»ماده  .شودیم استعمال زن مورد در ثیتأن

 رها و گره گشودن معنی به را لغت در طالق كه است گفته جواهر . صاحبشودمی داده نسبت نقش مفعول

 .است كردن آمده

 نمودن رفع طالق« مخصوصه بصیغه النکاح قید ازاله»از  است عبارت طالق شرعی اصطالح امامیه فقه در

 صیغه قید ذكر (.125: 1413است )شهید ثانی، مسالک الفهام،  مخصوص صیغه با نکاح پیوند و قید

 مواردي در زیرا شود، خارج طالق تعریف از نکاح فسخ كه موارد است جهت این به فوق تعریف در مخصوص

 تعریف در گاهی .نیست مخصوص صیغه به نیازي دیگر شودفسخ می عیب یا و تدلیس علت به نکاح عقد كه

 جدا و متمایز طالق  از را مبارات و خلع طالق وسیله بدین تا اند.كرده اضافه نیز را« عوض بغیر»قید  طالق

 و مخصوص صیغه با دائم نکاح عقد طالق انحالل حال هر (. به11: 1395نمایند )شهید ثانی، شرح لمعه، 

 طالق بصیغه النکاح قید ازله»... را  طالق اصطالحی، تعریف در جواهر . صاحباست ویژه تشریفات رعایت

 قید ازاله»را  آن تعریف در نیز ثانی شهید ؛ و(2: 1393است )نجفی، جواهر الکالم،  دانسته« شبهما... و

 (.96ه: الدمشقی هاللعم شرح فی هیهالب هالروض ثانی، یدهشاست ) برده كار به «طالق بصیغه عوض بغیر النکاح

 مرد اراده به ( طالق2-2-1

؛ «دهد طالق را خود زن بخواهد كه وقت هر تواندمی مرد»بود:  داشته مقرر مدنی قانون پیشین 1133ماده 

غلبه  با قاعده این است. داده مرد دست به اصوالا  را طالق اختیار كه است اسالمی فقه بر مبتنی قاعده این
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مسئولیت  و مخارج و دارد بیشتر سهمی خانواده تشکیل در مرد اسالمی حقوق در اینکه و زن در احساسات

 توجیه است شدید خانواده نخوردن برهم به اشعالقه نسبت همین به و اوست دوش بر بیشتر خانواده

بشود  خاموش مرد عالقه و محبت شعله كه زمان هر اند:گفته طالق در مرد اختیار توجیه در و نیز كردندمی

 را ازدواج طبیعی فسخ كلید طبیعت است. متفاوت مرد و زن روانشناسی است. مرده طبیعی نظر از ازدواج

 و سرد نیز را او زن به نسبت خود ییوفایب و یعالقگیب با كه است مرد این یعنی؛ است داده مرد به دست

آن  احیاناا بلکه ندارد، مرد عالقه در تأثیري شود شروع او از اگر یعالقگیب كه زن برخالف .كندیم عالقهبی

به  منجر زن عالقگیبی ولی شودمی طرفین عالقگیبی به منجر مرد عالقگیبی رو این از كند.می تیزتر را

 .شودمین طرفین عالقگیبی

  زن عالقه خاموشی و اما سردي؛ است خانوادگی حیات پایان و ازدواج مرگ مرد عالقه خاموشی و سردي 

 از عالقگیبی كه صورتی دارد. در شفا و بهبود امید كه آوردمی در جان نیمه مریض صورت به را مرد آن به

 ؛ وبازگرداند را زن عالقه و مهربانی محبت ابراز با تواندمی باشد، وفادار و عاقل اگر مرد ،شودمی شروع زن

 ولی كند. رام را او تدریجاا تا قانون نگهدارد زور به را خود  رمیده محبوب كه نیست اهانت مرد براي كار این

 متوسل قانون اجبار و زور به خود دل باخته و حامی حفظ براي كه است تحمل رقابلیغ و اهانت زن براي

 ستمگري مرد اگر نباشد. مرد و ستمگري اخالقی فساد ،عالقگیبی علت كه است صورتی در این البته شود.

 صورت این در زن و است؛ دیگر مطلب شود عالقهبی او به مرد اضرار و ستمگري خاطر به زن و كند آغاز

 مرد و است ناپسند امري اسالم در كه طالق داشت توجه باید كند. رجوع دادگاه به طالق براي تواندمی

 اسالم سخن دیگر به كند. خود طالق زن به اقدام موجه دلیل بدون و هوس و هوي روي از نباید مسلمان

 عنوان به را طالق اسالم نگیرد. طالق صورت امکان حدودي تا خواهدمی اسالم ؛است مخالف سخت طالق با

؛ جعفرپور، 246: 1378)كاتوزیان،   كرده است تجویز است جدایی به منحصر چاره كه مواردي در ییجوچاره

1378 :8.) 

 اجراي حقوقی ضمانت بلکه نیست، كافی ناروا هايطالق از جلوگیري براي اخالقی قواعد صرف این بر عالوه

 طالق باید اختیار از مرد استفاده سوء از جلوگیري براي حقوقی تدابیر ايپاره دیگر عبارت به و است الزم

موجب  امر همین و بود نشده بینی پیش تدابیري و اجرا ضمانت چنین مدنی قانون در شود. گرفته كار به

 مدنی قانون 1133 ماده خانواده حمایت قانون . لذاشدمی طالق اختیار از مردان از بعضی استفاده سوء

 محدود خاص مواردي به را مرد طالق و برد میان از را مرد مطلق اختیار و نسخ ضمنی طور را به پیشین

 مدنی قانون نظام به بازگشت با 1358مهرماه  مصوب خاص مدنی هايدادگاه تشکیل الیحه قانونی اما؛ نمود

 زوجین سازش در سعی و داوري به ارجاع مرد استفاده سوء از جلوگیري براي ولی كرد. را احیا مزبور ماده

 داشت. مقرر را سازش حصول عدم صورت در طالق براي دادگاه اجازه و لزوم طریق این از

 امکان گواهی صدور خانواده، حمایت قانون مانند ،1370 مصوب به طالق مربوط مقررات اصالح قانون 

 1133 ماده طالق، در مرد اختیار محدودیت و مزبور قوانین به با توجه شناخت. الزم را طالق براي سازش

 این در مقرر شرایط رعایت با تواندمی مرد»شد:  اصالح زیر شرح به 19/8/1381  تاریخ در مدنی قانون

 قاعده اصالحی 1133ماده  كه رسدمی نظر به«. نماید را همسرش طالق تقاضاي دادگاه به مراجعه با قانون

 بر اساس طالق در زن حق نیز و دادگاه به مراجعه لزوم و طالق در مرد اختیار زیرا؛ است نیاورده ايتازه

 طالق را خود زن بخواهد شوهر امروز اگر حال هر به شده است. بینی پیش قبلی قوانین در مذكور، مواد



  34 |                                                                                 2شماره      |   2دوره     |1400   تابستان   |        فصلنامه خانواده درماني کاربردی
 

 كرد خواهد زوجین بین اصالح به اقدام داوري به ارجاع اختالف با دادگاه كند و رجوع دادگاه به باید دهد

 دفتر داد. خواهد شوهر به سازش امکان عدم گواهی حاصل نشود سازش شوهر و زن بین كه صورتی در و

كرد )بستاوي،  خواهد اقدام آن ثبت و طالق صیغه اجراي به سازش امکان عدم گواهی دریافت از پس طالق

1390 :35.) 

 زن درخواست به ( طالق2-2-2

 و روایات آیات از دالیلی و كند طالق درخواست حاكم از كه اندداده اجازه زن به موارد ايپاره در اسالمی فقه

 ما رسیده نظر به امامیه فقه در مسئله این در كه بحثی ترینمفصل و ترینكامل .اندآورده زمینه این در

« الوضعیه و آثارها الزوجه حقوق»عنوان  تحت اشرف نجف مقیم حلی حسن شیخ اهللتیآ تقریرات است

 و یخوابگهم و انفاق از اعم زوجیت وظایف اداي از شوهر تخلف است، آمده رساله این در آنچه بنا براست؛ 

 كه صورتی در باشد، تقصیر بدون چه و شوهر تقصیر از ناشی چه معاشرت، حسن و جنسی داشتن روابط

 نماید. رجوع شرع حاكم به طالق براي كه دهدمی حق زن به كند، دشوار را نکاح بقا و زندگی زناشویی

 طالق به مجبور را شوهر حاكم كند، خودداري آن از شوهر اگر و كرد خواهد طالق به مجبور را حاكم شوهر

)نوري،   داد خواهد طالق را زن ممتنع ولی عنوان به حاكم كند، خودداري آن از شوهر اگر و كرد خواهد

1385 :227.) 

 هرگاه ـ سؤال»است:  آمده زیر شرح به جوابی و سؤال نیز قمی، میرزاي بزرگ فقیه تالیف الشتات جامع در

 شکستن و زدن زخم به امر این بلکه كند،می اذیت او را پیوسته و گذاشته ناسازگاري بناي ايزوجه با زید

 حضور جمعی در زوج نکرده، فروگذاشت ايدقیقه زوج حقوق مراعات در مسطوره زوجه آنکه با شده، منتهی

 .دهدینمطالق  را او ذلکمع و ندارم عالقه او به مطلقاا و ندارد مصرفی من براي زوجه این كه نموده تصریح

 از مطمئنو  شودمین ممکن منکر فعل آن از زوج ردع بینهما زوجیت بقاي با كه شود حاصل یقین هرگاه

 شرع آیا حاكم باشد، طالق در منحصر فساد رفع كه صورت این در نرساند، قتل به را زوجه كه نیستند این

 نه؟ یا نمایند طالق بر اجبار را او توانندیم نیمؤمن عدول یا

ناشزه  زوجه هاآن از تخلف در كه است زوجه بر چند حقوق را زوج چنانکه اینکه در نیست شکی جواب:

 بر زوج زوجه حقوق و شودمی ناشز زوج آن تخلف در كه است چند حقوقی زوج بر را زوجه همچنین است.

 و او نکند خلقی كج شرعی وجه بدون او با بدهد، مقدسه شریعت موافق به را او كسوه و نفقه كه است این

 شرع رجوع حاكم به نکرد نفعی زوجه مطالبه و زوجه حقوق از كرد تخلف زوج گاه هر پس نکند. اذیت را

 زوجه. دادن طالق بر یا حقوق وفاي بر كندیم اجبار و الزام را او حاكم نزد در ثبوت از بعد و كندمی

 كندنمی زوجه حقوق به وفاي و كندینم معروف به سلوك زوج اینکه به شود حاصل علم حاكم براي هرگاه

 خوبی به نیز جواب و سؤال این از«. نیست طالق صحت منافی اجبار این و طالق بر كندیم اجبار را او

 را شوهر حاكم نباشد، ممکن ایفا به را او اجبار و نکند وفا را زن واجبه حقوق شوهر گاه هر كه آیدبرمی

 (.508: 1303)میرزاي قمی،   است صحیح شرعاا طالق این و دهدمی طالق به اجبار

دادگاه  از شرایطی با تواندمی شده مفقوداالثر غایب او شوهر كه زنی اسالمی فقه در موارد، این بر عالوه

 صورت  در كه بگیرد وكالت طالق براي شوهر از عقد ضمن شرط موجب به تواندمی زن نیز و بگیرد طالق

 (.282: 1353)مطهري،  دهدمی طالق را خود او طرف از امور، ايپاره تحقق
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 مبتنی كه است داشته مقرر زن درخواست به طالق براي را موجباتی 1130 و 1129 مواد در مدنی قانون

 اجراي امکان عدم و است نفقه دادن از شوهر عجز یا استنکاف به مربوط 1129 ماده است. اسالمی بر فقه

 حاكم و كند رجوع حاكم به طالق براي تواندمی زن مورد این در كه نفقه دادن به او الزام و حکم محکمه

 اگر آن موجب كه است حرج و عسر به مربوط مدنی قانون 130 ماده نماید.می طالق به اجبار او را شوهر

 تقاضاي دادگاه از تواندمی زن باشد تحمل رقابلیغ و شدید مشقت موجب زن براي زناشویی دوام زندگی

 مفقوداالثر غایب سال چهار او شوهر كه زنی به فقه از تبعیت به مدنی قانون فوق، موارد بر طالق كند. عالوه

 هم طالق براي زن وكالت مدنی( قانون 1029كند )ماده  طالق تقاضاي دادگاه از كه است داده بوده اجازه

 مدنی(. قانون 1119 است )ماده شده پذیرفته اسالمی فقه مانند مدنی در قانون

 ( مباني حق طالق3

 قانون مدني( وکالت زن در طالق در فقه امامیه و 3-1

 الف( فقه امامیه

 دادن قرار با اینکه یا باشد داشته طالق در وكالت مطلق طور به دارد را این حق زن آیا اینکه مورد در

 سازد مطلقه را خود كه باشد وكیل زن شروط آن از مرد تخلف صورت در نکاح، عقد در مرد شروطی علیه

 خود، طالق براي زن وكالت جواز موضوع دارد. وجود نظر اختالف فقها میان ندارد، را حقی كه چنیناین یا

 از است. نبوده واضح و روشن فقها از بسیاري براي و است بوده مناقشه و بحث محل متمادي هايقرن طی

 فتوایی عنوان به را طالق براي زوجه وكالت جواز به قول تواننمی مسئله، تاریخی سیر به با توجه رو، این

 چنین دانست. در برخوردار قوي شهرت از را آن حتی یا و كرد تلقی نیمتأخر یا قدما در بین وفاق مورد

 كند. مشی ادله اقتضاي به باید قهرا و است آزاد كامالا يرأ براي انتخاب فقیه مسائلی،

در  زن توكیل صحت عدم به ؛ وهستند مخالف آن با و اندنپذیرفته طالق در زن وكالت فقها، از . بعضی1

 فتواي»عنوان  به معموالا همسر(، حضور صورت در)طالق  در توكیل جواز عدم نظریه اند.داده يرأ طالق

 فتوایی آن، از پس هامدت تا و آن از قبل حتی و شیخ دوره در فتوا این شود.می شناخته« طوسی شیخ

اند دانسته صحیح را زوج غیبت صورت در وكالت آنان البته است. شده دیتائ بزرگ فقهاي توسط و بود معروف

 ادریس ابن اعتراض برابر در نتوانست طالق، در وكالت بطالن نظریه (. البته240ص  ،هایهالن طوسی، شیخ)

 از را خود اعتبار حلی، و عالمه حلی محقق مانند او از متأخر فقهاي و مخالفت وي از پس و كند مقاومت

 صورت به طالق در وكالت جواز درباره فراوانی روایات»نویسد: می این نظریه نقد در ادریس ابن داد. دست

 استناد به فقط شیخ ولی شود،نمی دیده همسر غیبت و حضور بین تفصیل هاآن در ؛ ودارد وجود مطلق

 این اا یثان است. فطحی روایت این راوي اوالا كه حالی در است، فتوایی داده چنین سماعه بن جعفر روایت

 طالق كه اسالمی يهافرقه همه اجماع با آن ظاهر و داندنمی كلی صحیح طور به را طالق در وكالت روایت

 روایات بین جمع مقام در شیخ عالوه به نیست. اعتماد قابل است، بنابراین مخالف ،دانندیم وكالت قابل را

 برخوردار اعتبار از روایات، همه كه است الزم جایی در جمع حالی كه در است. كرده مطرح را تفصیل این

 قرن در كه فتوایی و شد دگرگونی و تغییر دچار امامیه فقه در حکم این اعتراضات، این از پس«. باشند

 بود، شده قبول به تلقی زوجه، براي طالق حق بودن گذاشتن ممنوع بر مبنی طایفه اعیان سوي از پنجم

 شودمی شناخته مهجور فتوایی عنوان به حاضرحال  در و شد گذاشته كنار كامالا  بعد، فقهاي سوي از

 (.3: 1387 محالتی،)
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طالق  در توكیل جواز همین اقوي، و مشهور قول .دانندیم صحیح را طالق در زن توكیل فقها از . برخی2

 شرط وكالت با تواندمی زن نکند، عمل شده داده قرار طالق در كه شروطی به مرد اگر كه معتقدند و است

 مورد استناد روایات و اندرفتهینپذ را شرطی و قید گونههیچ نیز باره این در سازد. مطلقه را خود طالق در

 و روایات، كندیم اقتضا را زن وكالت نیز جواز ادله اطالق ؛دانندیم آحاد اخبار اضعف جز را جواز عدم به

 ؛ وندارد به جواز قول شهرت به توجه با خصوصاا زن وكالت صحت عدم و زوجه غیر توكیل اراده در ظهوري

 طالق در وكیل شوهر تواندمی زوجه كه آیدبرمی نیز فرموده مخیر طالق در را خود زنان پیامبر كه این از

 (.675و  95صص  السرائر، ادریس، ابنباشد )

 نافذ و جایز براي دلیل دو هستند زوجه براي طالق در توكیل شرط جواز به قائل كه فقهایی كل، طور به

 اند:آورده عمل بودن این

برخی  و است نیابت قابل هاانسان اقدامات برخی یعنی؛ است پذیر وكالت و بردار نیابت ماهیتی طالق، الف(

باشد قابل  داشته را آن انجام قدرت مکلف كه صورتی در عبادت مثالا .نیست دیگران به واگذاري قابل دیگر

كه  حالی در .داردیبرنم وكالت همسر، از استمتاع حق مانند حقوق از برخی همچنین نیست. گرفتن نیابت

آن  انجام طالق، در شارع غرض چون بنابراین؛ اندنیابت قابل صلح، و شركت اجاره، بیع، مانند اموري

نیست  چنان عرفی، ماهیت یک عنوان به طالق رای؛ زاست پذیر نیابت طالق پس نیست زوج توسط بالمباشره

در  حتی باشد. شده شرط آن در مباشرت شرع، نزد در یا ؛ ونباشد دیگران به واگذاري قابل عقال نزد كه

پذیر  نیابت بر را اصل شرطی، چنین احتمال نفی با فقها از ايعده باشد، مشکوك مباشرت شرط كه مواردي

 )28ص  ،33 جلد رالکالم،هجوا ،محمدحسن نجفی،اند )داده قرار فعل بودن

ها آن در كه دارد وجود اطهار ائمه از زیادي روایات است. شده دانسته وكالت قابل طالق روایات، در ب(

صادق  امام از االعرج سعید صحیحه در مثال، عنوان به ؛است شده داده زوجه به طالق در توكیل شرط جواز

مرد  به را خود همسر اختیار مردي است جایز آیا كه پرسش این به پاسخ در امام»كه:  است شده )ع( نقل

 «آري. فرمود: امام ام؟داده فالنی به را او اختیار كه باشید شاهد بگوید: و بدهد دیگري

و  قید هیچ بدون كه است خمینی )ره( اهللتیآ نظر است، تأكید قابل پیش از بیش باره این در كه اينظریه

 قرار زن به دست طالق زمام وسیله بدین كه اندكرده تعبیر و دانسته صحیح را طالق در زن وكالت شرطی

 است: چنین استفتا متن گیرد.می

 ظلهدام خمینی امام -ایران اسالمی انقالب رهبر مقدس حضور

 ؛ واست شده ایران مبارز زنان از گروهی خاطر تشویش و ناراحتی موجب مرد دست به طالق اختیار مسئله

كنند. می و كرده استفاده سوء افرادي موضوع این از و ندارند طالق حق وجهچیه به دیگر كه كنندمی گمان

 چیست؟ باره این در جنابعالی نظر

دست  به را طالق زمام خودشان تا است فرموده معین سهلی راه مقدس شارع محترم، زنان براي جواب(

یعنی  مطلق، صورت به طالق، در باشند وكیل كه كنند شرط اگر نکاح عقد ضمن در كه معنی این به گیرند؛

زن  مثالا یا كرد بدرفتاري شوهر اگر یعنی مشروط، صورت به یا بگیرند، طالق خواست دلشان كه موقعی هر

 و آیدنمی پیش هاخانم براي اشکالی هیچ دیگر دهد، طالق را خود كه باشد وكیل زن گرفت، دیگري

 تأثیر تحت خواستارم، را محترم دختران و بانوان توفیق متعال خداوند از دهند. طالق را خود توانندمی

 (.190ص  رپرور،هم از نقله باست ) مفید همه براي اسالم كه نشوند واقع اسالمی انقالب و اسالم مخالفین
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 مدني ب( قانون

ادامه  از را خود تواندمین خاصی موارد در جز زن ؛ وشودمی واقع شوهر اراده به منحصراا  طالق كه آنجا از

دست  به را طالق در وكالت بتواند زن كه است آن مؤثر اقدامات از یکی برهاند، نامناسب زناشویی زندگی

پس  نماید منحل را آن تواندمی طرفین از یک هر بنابراین است جایز عقود از وكالت كه آنجا از البته آورد.

 كه عقد آنجا از دهند. قرار دیگري الزم عقد یا نکاح عقد ضمن شرط صورت به را طالق در وكالت شرط باید

 شود.می عزل رقابلیغ و دینمایم اخذ عقد از را خود لزوم نیز آن ضمن وكالت صورت بدین است الزم نکاح

 .است الزم االتباع و صحیح شرط آن نباشد باطل شروط از عقد ضمن شرط هرگاه ،میدانیم كه طورهمان

تا  ترتیب این به ؛ وباشد داده طالق براي وكالت زن به شوهر دیگر عقد یا نکاح عقد ضمن است ممکن لذا

ظالمانه  اعمال عدم با بخواهد مرد اگر و شودمی گرفته مرد توسط طالق حق از استفاده سوء جلوي حدودي

زمان  هر تواندمی باشد كرده خود آن از را شرط این زن نکاح عقد هنگام در اگر كند ظلم زن به طالق حق

 فقه طبق شرطی چنین یابد. رهایی نیست او مناسب و خور در كه زناشویی زندگی قید از بخواهد كه

 عقد ضمن شرط صراحت به كه قانونی اولین است. معتبر و صحیح ازدواج قانون و مدنی و قانون اسالمی

 .است 1310 مصوب ازدواج قانون 4 ماده پذیرفته ایران حقوق را در طالق براي

 .است كرده تکرار عبارتی اصالح اندك با را ازدواج قانون 4 ماده متن 1313مصوب  مدنی قانون 1119ماده 

 در نباشد مزبور عقد مقتضاي با مخالف كه شرطی هر توانندیم ازدواج عقد طرفین»مذكور:  ماده موجب به

مدت  در یا بگیرد، دیگر زن شوهر هرگاه شود شرط اینکه مثل بنماید، دیگر الزم عقد یا ازدواج عقد ضمن

زندگی  كه نمایند رفتاري سوء یا كند، سوءقصد زن حیات علیه بر یا نماید، انفاق ترك یا و شود غایب معینی

در  شرط تحقق اثبات از پس كه باشد توكیل در وكیل و وكیل زن شود، تحمل رقابلیغ یکدیگر با هاآن

 قانون 1119ماده  در شده یاد موارد كه است ذكر شایان«. سازد مطلقه را خود نهایی حکم صدور و محکمه

هاي مصداق تواندمی كه است كلی قاعده یک ماده صدر در مذكور قاعده و حصري نه است تمثیلی مدنی،

خالف  و نامشروع نه و باشد عقد ذات مقتضاي با مخالف نه كه است معتبر شرطی البته باشد. داشته دیگري

 آمره. قواعد

 است: پذیر امکان زیر شکل سه به وكالت این و بدهد طالق در وكالت زوجه به تواندمی زوج بنابراین

 را خود بخواهد كه زمان هر كه شودمی داده زوجه به مطلق طور به و مشخص مدت داراي وكالت اول: 

 طالق را زوجه وكالت، به ثالث شخص یا شوهر كه است آن مثل و است صحیح وكالت این مطلقه سازد.

 معین طالق نوع اگر و نوع همان به باشد گردیده ذكر وكالت در طالق نوع اگر وكالت این است. در داده

 طالق، نوع این زیرا دهد طالق مبارات و خلع طالق به یا طالق چند به را خود تواندنمی باشد زن نگردیده

 یا نکاح عقد ضمن كه صورت این در دید باید حاال شود. تجاوز آن از نباید و است طالق ساده به منصرف

 تحقق به موكول وكالت اعمال اینکه بدون شود، داده وكالت مطلق طور به طالق براي به زن دیگر الزم عقد

 شوهر طرف از زن كه شود شرط كه چنان باشد، عام وكالت اگر است؟ درست شرط آیا این باشد، شرطی

 دانست؟ درست را شرط توانیم آیا كند، مطلقه را خود خواست وقت هر كه است در توكیل وكیل و وكیل

 او نیست غیر و زن توكیل بین فرقی ادله، اطالق بنا بر رایز نیست؛ وكالت گونهنیا در اسالمی اشکالی فقه در

 تواندمی بدهد، خود زن طالق براي عام یا مطلق وكالت دیگري شخص به تواندمی شوهر كه طورهمان و

 .نامشروع نه و است عقد ذات مقتضاي خالف نه شرط این كند.  طالق در عام یا مطلق وكیل را خود زن
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توان می هم مدنی قانون 1119ماده  و ازدواج قانون 4ماده  اول بند عموم از كرد. تلقی صحیح را آن باید پس

 كرد. استنباط را معنی این

 تشخیص گاه هر كه دهد وكالت زوجه به زوج آنکه مانند است خارج در امري تحقق به مقید دوم: وكالت

 اثبات به نیاز بدون حالت این در سازد. مطلقه را خود دهد ادامه زناشویی زندگی به او با تواندنمی دهد كه

 است. شده داده قرار وكیل عهده به وكالت اجرا زمان زیرا؛ سازد مطلقه را خود تواندمی زن دادگاه شرط در

 بوده آن بر متوقف طالق اجراي كه امري كه نماید ثابت دادگاه در بتواند زوج كه صورتی در این فرض در

 .است طالق بطالن از كاشف است، داده طالق را خود وكالت حدود از خارج زن و است نشده واقع محقق در

دادگاه  در آن اثبات و خارج در معینی امر تحقق صورت در كه شودمی داده زوجه به زوج از سوم: وكالت

حقیقت  در است. مدنی قانون 1119ماده  اساس بر طالق در زن وكالت از نوع این نماید. مطلقه را خود زوجه

 .دادگاه در آن اثبات اا یثان و شرط تحقق اوالا است. امر دو بر متوقف وكالت اعمال

 به طالق اقدام راسا خود، زوجه به وكالت دادن با حتی بخواهد كه زمان هر تواندمی زوج هانیا همه بر عالوه

 به موجب نماید. اقدام آن به راسا خود كه نمایدنمی سلب او از را حق این زن به وكالت دادن كه چرا نماید.

اعمال نماید  را آن بخواهد كه زمان هر تواندمی او و است مرد آن از طالق حق امامیه فقه و مدنی قانون

 (.169: 1397)امامی، 

كه  وي است. طالق اختیار از زن برخورداري براي راهکاري خود، طالق براي زوجه وكالت كه آن نتیجه در

حق  این اولیه، احکام برحسب چون و كندمی استفاده زوج حق از نیابت به ندارد، اختیاري چنین باالصاله

 ضمن در گرفتن قرار به آن لزوم و زوجین توافق مبناي بر آن اعتبار بنابراین است، نشده جعل زن براي

 دارد وجود امکان این زوجه براي چه اگر كه گرفت نظر در را نکته این باید البته است. شرط به عنوان عقد

 اراده محدوده در فقط شرط از ناشی وكالت این ولی باشد، داشته خود طالق در وكالت خاص در موارد كه

 جنبه خاص، توافق این نباید بنابراین،؛ افتدمی اتفاق آنان اراده آزادي اساس بر و است دفاع زوجین قابل

: 1391شود )رایگان،  داده قرار غالب اشخاص اراده بر دولت، سوي از میرمستقیغ شکل به و پیدا كند فراگیر

22.) 

 ( روند تحولي اختیارات زوجه در طالق3-2

 بررسی لکن دارد، اختیار وسیع آن اعمال عدم یا اعمال در و است زوج اختیار در طالق حق اسالمی فقه در

 اختیار ساختن محدود بر گذارقانون نشانگر تمایل خصوص این در يگذارقانون تحول سیر و موضوعه قوانین

 خصوص این در محاكم اختیارات افزایش نهایت و در زوجه براي امتیاز شدن قائل و زوج شرط و دیقیب

 تالش در گذارقانون 1310 سال در ازدواج به راجع قانون تصویب ایران و در جدید يگذارقانون آغاز با است؛

 نظر در كیفري مجازات ثبت، عدم براي و كرد الزامی را دو این ثبت طالق ازدواج و يمندسازنظام براي

ساخت  نکته این متوجه را همگان عقد، ضمن شرط قانونی و مشروع روش از استفاده به ضمن اشاره و گرفت

 رقابلیغ زناشویی را زندگانی كه نحوي به زوج رفتار سوء همچون مواردي در كه نمود شرط توانمی كه

 تحقق اثبات و به محکمه مراجعه با باشد داشته وكالت او زوجه، حیات علیه زوج سوءقصد یا كند تحمل

 (؛4ماده  1310 ماه مرداد 23 مصوب ازدواج به راجع سازد )قانون مطلقه را خود قطعی، حکم صدور و شرط

 مواردي چنین پذیرش در محاكم و است سخت بسیار امري چنین اثبات عمل در داشت كه توجه باید البته

 نمایند.می يریگسخت
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 ضروري نیز را وكالت و شرط نهاد ترشیپ قدمی آن( فقهی پیشینه به توجه انفاق )با ترك مورد در همچنین 

 براي بتواند زوجه او، الزام امکان عدم نفقه و دادن از شوهر استنکاف صورت در كه ساخت مقرر و ندانست

  (؛10ماده  1310 ماه مرداد 23 مصوب ازدواج به راجع نماید )قانون مراجعه عدلیه محاكم به تفریق

 زوجه براي بیشتر امکان ایجاد براي مشروع هايروش از استفاده جهت در يگذارقانونسیاست  ساننیبد

 بر تأكیدبا  فقه از تبعیت به گذارقانون اینکه ضمن شد. آغاز محاكم اختیارات افزایش و گرفتن در طالق

 كوشید. وقوع طالق از جلوگیري و زوجین بین سازش و صلح ایجاد در داوري و حکمیت بحث

 )ماده« بدهد طالق را خود زن بخواهد وقت هر تواندمی مرد»كه:  داشت مقرر فقه از تبعیت به مدنی قانون

 به طالق به زوج اجبار از سخن )اسبق( 1130و  1129مواد  حال عین در لکن مدنی( قانون سابق 1133

اقدامی  كار این نماید طالق به اجبار شرایطی تحت را شوهر تواندمی حاكم كه داشت مقرر آورد و میان

 همین قانون 1029ماده  همچنین بود. طالق حق اعمال در زوج اختیار ساختن محدود جهت در اساسی

 .دهد طالق شده، مفقود شوهرش كه را زنی حاكم، خود كه دارد این از صحبت

 طالق در زوج تعدیل اختیار در اساسی گامی 1346مصوب  خانواده از حمایت قانون تصویب با گذارقانون

 گواهی صدور متقاضی كه مقرر گردید كرد. كامل را محاكم اختیارات افزایش براي خود تالش و برداشت

 رسیدگی از پس تنها طالق صیغه اجراي و تقاضا دهد دادگاه به زوجه( چه و زوج سازش )چه امکان عدم

 یک هر طالق درخواست كه بود این در عمده تحول گیرد. سازش صورت امکان عدم گواهی صدور و دادگاه

 (.1346 مصوب خانواده از حمایت قانون 8 بود )مادهمی موجه دالیل مقید به بایستمی زوجین از

 یعنی مورد، چهار كه گردید اضافه طالق موجبات بر دیگر مورد پنج قانون مدنی، در مذكور موارد بر عالوه

و  خانوادگی زندگی ترك مضر، اعتیاد هرگونه به همسر ابتال سال، پنج از بیش حبس همسر به محکومیت

 مرد و از زن یک هر به دیگر، طرف خانوادگی حیثیت با مغایر جرم ارتکاب علت به حبس، به محکومیت

 درخواست حق همسر دیگر، اختیار یعنی مورد یک در و دادیم طالق درخواست حق مساوي صورتبه

یافت )مهرپور،  گسترش زن به درخواست طالق موجبات عمل در ترتیب این به یافت، اختصاص زن به طالق

1379 :149.) 

 از یک هر و رفت از بین دادن طالق در زوج مطلق اختیار 1353مصوب  خانواده از حمایت قانون تصویب با

 از یکی به مستند را خود دادخواست طالق دادگاه به مراجعه با بایستمی بود طالق متقاضی كه زوجین

 سازش امکان عدم گواهی موارد آن صورت احراز در دادگاه و ساختمی مطرح قانون در شده ذكر موارد

 در گذارقانون اصلی دغدغه آیدمی نظر به (.1353مصوب  خانواده از حمایت قانون 8 كرد )مادهمی صادر

 بیش گذارقانون این ترتیب به بود. طالق خصوص در زن و مرد حقوق برابري بیشتر چه هر ایجاد قانون این

 دادگاه به مراجعه به الزام بر مقابل عالوه در و گرفت فاصله مذهبی يهاعرف و سنتی مقررات از گذشته از

 صدور امکان موارد تشخیص در دادگاه بر نقش تأكید با موارد همه در سازش امکان عدم گواهی اخذ و

 مغایر جرمی چه اینکه تشخیص نیز و زندگی ترك همچون تشخیص مواردي در سازش امکان عدم گواهی

 افزایش طالق خصوص در را محاكم اختیارات دیگر موارد و است طرف دیگر شئون و خانوادگی حیثیت با

 از تصویب پرهیز در گذارقانون كلی سیاست گذاريقانون جدید دوره آغاز و اسالمی انقالب پیروزي با؛ داد

 .یافت و ظهور بروز فقهی مشهور نظرات از پیروي در مهم این و گرفت قرار شرع با مغایر قوانین
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 مقررات و نسخ ضمنی طور به را خانواده از حمایت قانون 1358 مصوب خاص مدنی دادگاه قانونی الیحه

 ( به1358مصوب  خاص مدنی دادگاه قانونی الیحه 3 ماده 2 )تبصره  نمود احیاء را مدنی قانون در مندرج

 گذارقانون و شد متوقف بود جریان در طالق در مرد و برابري زن ایجاد سوي به كه تحولی ترتیب این

 كه را جدید موجبات و مرتفع بود، آمده به وجود طالق در مرد كه براي را هاییمحدودیت عمده جدید،

 اصطالح از سازش امکان عدم گواهی جاي به و ساخت ملغی بود، شده شناخته درخواست زن به طالق براي

 و امامیه فقه پویایی لکن خاص( مدنی دادگاه قانونی الیحه 4 ماده 2 نمود )تبصره طالق استفاده اجازه

 به كامل طور به خانواده انحالل عنان نیز وضعیت جدید در كه گردید موجب نیازهاي اجتماعی به توجه

 مغایرت عدم نیز و زمان تحوالت با موضوعه قوانین راستاي تطبیق در گذارقانون نشود. سپرده مرد دست

 كسب و داوري به ارجاع نساء، سوره 35 آیه مبناي بر مدنی، قانون 1133 ماده احیاء ضمن شرع با هاآن

 كرد. اعالم الزم را دارند توافق طالق در طرفین كه مواردي جز در را، دادگاه از طالق اجازه

 اصالح با و ساختند ها فائقسنت بر را خود هاضرورت و نیازها نیز يگذارقانون از دوره همین در نهایت در

 و شد؛ منجر طالق امر در ریگچشمتحولی  به ،گذارقانون یشیاندچاره 61 سال در مدنی قانون 1130 ماده

 دادن طالق به شوهر اجبار و زوجه سوي از درخواست طالق براي عمومی مبنایی حرج و ضرر از جلوگیري

ماده  نیز 1381سال  در است. مانده پابرجا نیز ماده این اصالح بعدي در حرج و عسر مبناي گرفت. قرار

 با تواندمی مرد»كه  شد اصالح نحو این به بود داده دادن طالق در به مرد شرط و دیقیب اختیار كه 1131

 «.بنماید را همسرش طالق تقاضاي دادگاه به مراجعه با قانون این در مقرر شرایط رعایت

 درخواست براي مبنا سه و كرد تکلیف تعیین زوجه سوي از طالق درخواست مورد در نیز ماده این تبصره

دوم:  عقد، ضمن وكالت شرط اول: كرد: معین سازش امکان عدم گواهی صدور و سوي زوجه از طالق

 و عسر مورد، سوم: این در شوهر عجز یا نفقه دادن به او الزام امکان عدم و نفقه پرداخت از شوهر استنکاف

 .حرج

 را خود طالق بایست دادخواستمی زوجین از كدام هر كه است صورت این به طالق مراحل حاضر حال در

 متقاضی زوجین كه صورتی یا مشاوره )در داوري به اختالف ارجاع با دادگاه نمایند ارائه خانواده دادگاه به

 و صلح ایجاد در تالش دهد( ارجاع خانواده مركز مشاوره به را موضوع باید دادگاه باشند، توافقی طالق

 دادگاه باشد توافقی طالق یا باشد طالق متقاضی زوج و نشود سازش ایجاد كه صورتی در نماید.می سازش

 حسب باشد طالق متقاضی زوجه كه صورتی در و نمود خواهد سازش عدم امکان گواهی صدور به اقدام

خواهد  اقدام وكالت شرایط احراز یا طالق به زوج الزام یا سازش امکان عدم گواهی به صدور نسبت مورد

 نمود.

 نقش عرف زمان و مکان در اختصاص حق طالق به زنان .4

 شد. آغاز حجاز نزولش سرزمین در میالدي هفتم قرن اوایل در رسالت به پیامبر )ص( شدن مبعوث با قرآن

 نازل وحی و بود نخواهد او پیامبري از بعد كه است نییالنبخاتم اسالم )ص(، پیامبر قرآن آیات اساس بر

 اكثراا  قرآنی آیات خطاب طرف حال هر به است، امّا فراگیر آئینش و جهانی پیامبر )ص( دعوت شد. نخواهد

 و خاص موارد به ناظر قرآنی آیات از بعضی مفاد تاریخی بودند. مقطع آن در عربستان رهیجزشبه مردم

 در طباطبایی عالمه فرموده به بنا است. افتاده اتفاق محیط آن و در زمان آن در كه است ياژهیو قضایاي

 قبائل از مركب عمدتاا  و زبان عرب مردمی كه بود عربستان رهیجزشبه قرآن، نزول محیط»المیزان  تفسیر
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 هاآن بر يگریوحش رسوم و آداب غالب طور به .كردندیم زندگی در آن شهرنشینی و تمدن از دور و بدوي

 براي مردم این حال هر به بودند. قدیم مصر و هند ایران، روم، و رسوم عادات از متأثر هم اندكی بود. حاكم

 بدون مرد براي زوجات تعدّد ،دادندینم ارث هاآن به نبودند، قائل در زندگی استقالل و شرافت و حرمت زن

 براي دختر تولد خبر شنیدن اصوالا  و كردندیم گور به زنده را دختران بود. مجاز حصري و حد گونهچیه

یم زمینه ایندر  نیز قرآن خود (. 27؛ ص 2ج  المیزان، تفسیر طباطبایی، )محمدحسین،« بود شوم هاآن

 و شده سیاه رخسارش حسرت و غم شدّت از آید مژده دختر فرزند به را هاآن از یکی چون و: »دیفرما

 ذلّت با را دختر آن آیا كه افتد فکر و به داردیم پنهان خود قوم از روي عار این از و شودمی دلتنگ سخت

 نحل، )سوره«  كنندیم بد بسیار هاآن كه باشید آگاه عاقالن  كند، گور خاك به زنده یا و دارد نگه خواري و

 (.59و  58آیه 

 حساب به انسان ردیف در اگر نداشت، اجتماعی ارزش بنابراین پر واضح است كه در آن زمان و آن مکان  زن

 دست در هم طالق حال این در ؛ وشدمی شناخته بود پایین او مرتبه انسانیت كه ضعیف انسان آمد،می

 (.279؛ ص 2ج  المیزان، تفسیر طباطبایی، بود )محمدحسین، مرد

 قرآن، نزول در زمان جاهلی اعراب بین در كه است این مفسرین نقل و نساء سورة 22تا  18آیات  از مستفاد

ینم ارث شوهر اموال از نه تنها ،ماندندیم جاي به او از زنان و كردیم فوت مردي اگر كه بود چنین رسم

 را )غیر پدر زن توانستیم متوفی و پسر گرفتندیم قرار االرثسهم متوفّی اموال همانند خود بلکه ،بردند

 شود، ازدواجش مانع یا درآورد دیگري عقد به را او گرفتن مهریه با یا و درآورد خویش نکاح به خود( مادر از

 قبال در یا و شود دیگري با ازدواجش مانع و نماید رها را او بعد كند و ازدواج زنی با كسی بود ممکن یا

 مهریه زن، دادن طالق هنگام دهد طالقش و نیاید خوشش زنی از وقتی یا و پول بگیرد زن از ممنوعیت رفع

 (.4ص ، 4 – ج المنار، تفسیر بگیرد )محمدرشید، او از است داده او به هدایایی كه یا و

 خود حکم نتیجه در و حکم متعلق و موضوع تغییر سبب بعضاا زمان مرور در عرف دگرگونی و اما تحول

و  موضوع زمان، گذر در بلکه شود؛نمی سبب را موضوع تغییر زمان، بستر در عرف تغییر بعضاا شد؛  خواهد

 .شودمی سبب را حکم تغییر جهت بدین و شود؛می شناخته بهتر حکم متعلق

 توانولی نمی نیست، انسان دست پرداخته و ساخته و است الهی وحی بر متکی اگرچه هم مذهب و دین

 فرستاده سوي كمال، به جامعه تعالی و پیشرفت براي كه است اجتماعی نهاد یک حال، عین در كه كرد انکار

 داراي اگر خدا كنیم. دین احساس آن در بتوانیم را تحرك و پویایی از نوعی باید ناچار به پس است. شده

 متحول، جامعه با را خود جوش، همسویی و جنب و سلوك و سیر این پرتو در بتواند و باشد پویندگی نیروي

 پائید )فیض، نخواهد دیري ،شود و ركود جمود و ایستایی دچار اگر و ماند خواهد جاوید و باقی كند، حفظ

 (60ص  اجتهاد و عرف علیرضا،

 حضرت بدین روي كند. حفظ هاعرف همین معبر از تواندیم را جامعه با خویش همگامی و پویائی مذهب

 كه باورند این و بر دهندیم توجه اجتهاد در مکان و زمان عنصر دو تأثیر به را مجتهدان و فقیهان امام )ره(

 فتواي هرچند قلم فرساید، فتوا و حکم صدور در خویش، زمان عرف و زمان شناخت به توجه با باید مجتهد

 .شود تلقی پیشین فقیهان فتاواي برخالف او

زن امروز و نقش آن در جامعه با زن زمان صدر اسالم تفاوت بسیاري پیدا كرده است و بر پایه عرف  دیتردیب

 كنونی زن شخصیتی همسان با مرد و چه بسا در برخی موارد فراتر از او دارد.
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 گیریبحث و نتیجه

 مهم حقوق مباحث از یکی كرد اعمال آن بر توانمی مختلف عوامل بر بنا كه محدودیتی میزان و طالق

 چنین دارد اما زوج به اختصاص طالق حق بحث این به مربوط قواعد و فقهی كلی اصول بر بنا است. خانواده

 مختلف كند. عوامل اعمال را حق این هايضابط هیچ رعایت بدون و شرط و قید بدون بتواند زوج كه نیست

 طالق حق از عدم استفاده و استفاده براي زیادي هايمحدودیت زوجین بین توافقات نیز و قضایی و قانونی

قانون مدنی یکی از موارد قانونی حق طالق براي زوجه، با توجه به  1130طبق ماده  است. كرده ایجاد

ي طالق، عسروحرج زوجه است كه در طول تاریخ تغییرات متعددي به خود دیده است. در تنظیم تاریخچه

 هايمذكور، وجود سه سبب، عدم ایفاي وظایف زوجیت، سوء معاشرت و ابتالي زوج به بیماريي ماده يهیاول

و  1361نمود. این ماده در سال ي زوجه باشد، براي وي حق طالق ایجاد میكه موجب مخاطره العالجصعب

هت ایجاد حق وجود عسروحرج را ج گذارقانوندر جریان اصالح موادي از قانون مدنی تغییر یافت و طی آن 

به منظور جلوگیري از تشتّت آراء در تعیین مصادیق  1381در سال  گذارقانونطالق براي زوجه الزم شمرد. 

 .شوداضافه نمود تا برخی از مصادیق عسروحرج مشخص  1130اي را به ماده عسروحرج، تبصره

 این و نشده داده مرد به طالق حق طور آشکار به كریم قرآن در اینکه تأیید توان گفت: ضمندر نتیجه می

 مفسر عنوان به روایات( و سنّت )احادیث كه این به با توجه گفت باید است، نگردیده سلب زوجه از نیز حق

 اصالتاا را طالق اختیار ضمنی طور به و صراحت به متعددي روایات شده و محسوب فقه منبع دومین و قرآن

 ،شود سلب خصوص آن در زوج حق كه صورتی به زوجه به آن تفویض از حتّی است و كرده واگذار مرد به

 اصالت اختیار سلب امکان بر دلیل عنوان به تواندنمی مرد اختیار این به قرآن تصریح عدم نموده است. منع

 مقدس زیرا شرع نیست؛ طالق در زن حق گرفتن نادیده معناي به سخن این .شود تفسیر طالق در مرد

بنابراین با توجه به عرف زمان و مکان در ؛ است كرده مشخص زوجه گرفتن طالق براي را متعددي موارد

ي نفی عسر و قاعده» هاآن نیترمهمموارد متعددي حق طالق به زنان اختصاص داده شده است كه یکی از 

 یا گیرد قرار يمهریب مورد یا شود ضایع حقش مشترك زندگی طول در اگر . بر این اساس زناست« حرج

 را تصریح مواردي و دانسته محفوظ طالق امر در را زن حق باشد، اسالم متنفر اشیزندگ از دلیلی هر به

 نماید. طالق تقاضاي تواندمی زن كه كندمی

 از تا دهدمی را امکان این به زنان« عقد ضمن شروط»راهکار  از ي نفی عسر و حرج استفادهعالوه بر قاعده

و  خانوادگی تکالیف خصوص در را بیشتري آزادي و استقالل و بکاهند خود حقوقی هايمحدودیت میزان

 اختیار از زن برخورداري براي راهکاري خود، طالق براي زوجه آورند؛ وكالت دست به نکاح از ناشی تعهدات

همگی بر  ؛ كهبه این امور اشاره نموده است 1119 ماده در ایران اسالمی جمهوري مدنی است. قانون طالق

 وضع با دشومی پیشنهاد عرف زمان و مکان در اختصاص حق طالق براي زنان ایجاد شده است. تأثیراساس 

 باشد منطقی و موجه كار این وي براي دلیل كه صورتی در زوجه براي گرفتن طالق امکان مناسب قوانین

 با قوانین نماید استفاده سوء طالق خود حق از زوج كه صورتی در همچنین و شود فراهم بیشتر هرچه

 .نماید زوجه ضرر نارواي جبران و طالق حق اعمال نحوه در محدودیت به حکم صراحت
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 منابع 

 قرآن كریم

 براي تحصیلی نامهانیپاامامیه،  فقه و ایران حقوق در طالق حق از استفاده (، سوء1396بهرام نژاد، احمدرضا )

 الهیات، بخش و حقوق خصوصی، دانشکده گرایش حقوق رشتهپیوسته،  ارشد كارشناسی درجه دریافت

 حقوق، دانشگاه شهید باهنر كرمان و اسالمی معارف

 گنج دانش تهران، انتشارات حقوق، ترمینولوژي در (، مبسوط1378) محمدجعفر لنگرودي، جعفري

  حقوقی، معرفت مجله طالق، در زوجه وكالت شرط حقوقی و فقهی بررسی (،1391محمود، ) رایگان،

، ارشد كارشناسی نامهانیپا ایران، قوانین و امامیه فقه در طالق حق پیرامون (، بررسی1390)  سبتاوي، منا

 اهواز چمران دیشه دانشگاه، اسالمی معارف و الهیات دانشکده، اسالمی حقوق مبانی و فقه گروه

ی كارشناس نامهانیپا، بررسی فقهی حقوقی طالق و علل آن در حوزه قضایی ایرانشهر(، 1392سنجرزهی، ساالر )

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیاتارشد، 

ارشد،  كارشناسی دوره نامهانیپاطالق،  حق اجراي در زوج براي محدودیت ایجاد (، امکان1393) فی، زهراشری

 خانواده، دانشگاه علوم قضایی و حقوق اداري حقوق رشته

خصوصی،  حقوق ارشد كارشناسی نامهانیپاخانواده،  حقوق در عرف (، نقش1390) محمدصادقصادقی، 

 حقوق گروه اسالمی و علوم الهیات دانشکده

 و قرآن علوم فصلنامه موضوعه، حقوق و امامیه فقه در زنان طالق حق (، بررسی1389نوین، فروزان ) عالئی

 2شماره  قرانی، مطالعات  حدیث

 دوم. چاپ امیركبیر، تهران، عمید، فرهنگ (،1365حسن، ) عمید،

 فقه دكتري درجه اخذ براي آن، رساله اعمال و طالق حق محدودكننده عوامل (، بررسی1396فرشی، حمید )

 خصوصی، دانشگاه خوارزمی حقوق و فقه گروه سیاسی، علوم و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و

 تهران تهران، دانشگاه انتشارات ،22 چاپ اصول، و فقه مبادي (،1391علیرضا، ) فیض،

 .میزان حقوقی بنیاد تهران، كنونی، حقوق نظم در مدنی (، قانون1378ناصر ) كاتوزیان،

 اطهار )ع(، ائمه فقهی مركز ،قم الواضحه، (، االحکام1390موحدي، ) لنکرانی، محمدفاضل

 تهران صدرا، انتشارات اسالم، در زن حقوق نظام (،1353مرتضی، ) مطهري،

 و فقه رشته كارشناسى ارشد نامهانیپازوجه،  طالق تقاضاي حقوقی و فقهی (، مبانی1391موسوي، سیدعلی )

 مشهد عالی آموزش اسالمی، مجتمع معارف

 تهران، ،یالمللنیب و موازین فقهی مبانی داخلی، حقوق منظر از زن حقوق از مباحثی (،1379حسین ) مهرپور،

 .اطالعات نشر

 تهران دوران، نشر بیست و دوم، چاپ اساسی، قانون (،1384جهانگیر، ) منصور،

 تهران نور، نوید ،ششم چاپ جهان، و اسالم در زن حقوق (،1385) یحیی نوري،

زنان  مطالعات كارشناسی ارشد، رشته نامهانیپاایران،  حقوق و فقه در طالق (، بررسی1397نورمنش، طناز )

 سیاسی، دانشگاه خوارزمی علوم و حقوق اسالم(، دانشکده در زن )حقوق
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 منابع عربی

 دارالفکر. بیروت، اللغه، فی المقاییس معجم (،1979احمد ) ذكریا، بن فارسی ابن

 الحوزة. أدب نشر قم، العرب، لسان (،1405مکرم ) بن محمد منظور، ابن

 .االسالمی النشر موسسة قم، السرائر، (،1410منصور ) بن محمد الحلی، ادریس ابن

 دارالفکر بیروت، القاموس، جواهر من العروس تاج (،1414فیض ) ابی الدین محب الزبیدي،

 تهران اسالمیه، انتشارات: چهارم، چاپ ،5 ج مدنی، حقوق (،1397سیدحسن، ) امامی، 

  قم، االسالمی، الفکر مجمع اول، جلد االصول، فرائد (ه 1422)مرتضی،  انصاري،

 قم، خسروي، سیدغالمرضا دكتر ترجمه القرآن، الفاظ (، مفرداته 1412محمد، ) بن نیحس اصفهانی، راغب

 .اآلثارالجعفریه الحیاء المرتضویه المکتبه

 االسالمیة، المعارف موسسة قم، ،9ج  االفهام، مسالک ه.(، 1414عاملی ) جبعی علی بن الدین زین ثانی، شهید

 موسسة قم، شرایع االسالم، تنقیح الی االفهام مسالک (،1413العاملی ) جبعی علی بن الدین زین ثانی، شهید

 .االسالمیة المعارف

 انتشارات قم، اللمعة الدمشقیة، شرح فی البهیة (، الروضة1410العاملی ) جبعی علی بن الدین زین ثانی، شهید

 .داوري

 مدرسین حوزه جامعه انتشارات ،19 جلد و2 جلد القرآن، تفسیر فی المیزان حسین، محمد سید طباطبایی،

 قم. علمیه

 .تهران چاپ قم، افست جامع الشتات، (،1306حسن، ) بن ابوالقاسم قمی، میرزاي

 .االسالمیة المکتبة تهران، االسالم، شرایع شرح فی الکالم جواهر تا(، حسن )بی محمد شیخ نجفی،

 

 قوانین و دستورالعمل ها

 قانون اساسی

 قانون مدنی جمهوري اسالمی ایران

 مدنی مسئولیت قانون

 قانون حمایت از خانواده 

 قانون ازدواج 

 1358مصوب الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص 
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The Effects of Time and Place Mores on the Allocation 

of the Right to Divorce 

 

Mahboubehsadat Moghaddasi 1, Ahmad. Bagheri *2 & Seyed Mohammadreza Ayati 3 

 

Abstract  

Aim: The present study aimed to identify the effects of time and place mores 

on the allocation of the right to divorce. Method: The research was descriptive-

analytical. The equality of men and women in the right to breaking marriage, 

like its arrangement, in terms of Islamic law and jurisprudence has long been 

taken into consideration by Muslim thinkers, but its problems and objections 

have not been as much as the current time. The emergence of civil movement 

and human rights activists and increased awareness of women of their rights 

have made these topics more serious; hence, jurists and lawyers have 

considered the problem from new horizons in Islamic countries. Results: The 

findings indicate that the role of mores in the allocation of the right to divorce 

is the most important issue in the field of jurisprudence dynamics, and 

undoubtedly, the role of time and place mores is an important issue in this 

regard. Giving men the right to divorce has not been explicitly mentioned in 

Quran and this right has not been taken from women. Conclusion: According 

to a historical study of the women status in the age of ignorance and the Arabs' 

views on women and types of divorces in that time and the study of different 

temporal and spatial customs, and religious imitations, and mores, a wife can 

ask for a divorce.                                                                                  
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