HN30301130101
طالق اخالقي در اسالم
يوسف بهادري

1

چکيده
عالرغم تقبیح طالق ،آموزههای دینی در صورت لزوم طالقی را كه نه تنها درگیری و اهانت در آن نیست
بلكه با ادای حقوق دیگری همراه است،پیشنهاد میكند .تبیین این نوع طالق مسئلهی اصلی این پژوهش
است .حق طالق بااستناد به روایات و دالیلی مثل مسئولیتهای اقتصادی مرد ،تفاوتهای طبیعی و جنسیتی
زن و مرد،با مرد خواهد بود .عوامل طالقمیتواند به عدم پایبندی به تعهدات؛ مثل معاشرت نیكو ،ارضای
نیاز جنسی ،پرداخت نفقه و عدم تفاهم مثل فاصله عاطفی ،كراهت ،بیعفتی ،بیاعتنایی به دین ،ارتكاب
بزهكاری و اعتیاد تقسیمشودكه در برخی موارد ضروری و ممدوح و در مواردی قبیح خواهد بود اما در همه
این اقسام میتوان با رویكردی اخالقی به زندگی مشترک خاتمه داد.
کليدواژهها :طالق ،اخالق ،اسالم ،آسيبشناسي
مقدمه
طالق از جمله مشكالتی است كه جامعهی بشری با آن دست و پنجه نرم میكند ،این اتفاق در اثر عوامل
متعددی همچون انتخاب نادرست و نسنجیده ،عدم كفویت زوجین به وجود میآید .دین اسالم با توجه به
شعار «پیشگیری بهتر از درمان» تاكید دارد كه قبل از ازدواج و از سوی طرفین دقت فراوانی در انتخاب
همسر شود تا ازدواج منجر به طالق میگردد پیش نیاید .مقاالت و كتابهای زیادی در این رابطه نگاشته
شده است كه همه با یک نگاه ناپسند به نظاره آن نشسته و جدایی را به طور كامل مورد خشم قلمداد
كردهاند ،در روایات نیز به این مطلب اشاره شده و طالق را مذمومترین حاللها شمردهاند ولی این دیدگاه
زمانی پدیدار میشود كه نگاهی یک سویه به روایات شده باشد.
هنگام به هم پیوستن زن و مرد (خواه این رابطهی زوجیت توسط یک مذهب به وجود آمده باشد یا به
وسیلهی قانون مبتنی بر یک كشور) یک رابطهی زناشویی رسمی و قانونی بین آنها برقرار میشود كه هر
یک باید به آن پایبند باشند؛ ولی اگر هر یک از طرفین به طور ارادی یا غیرارادی تكالیف ناشی از نقش
خود را آنطور كه باید و شاید انجام ندهند ،این پیوند زناشویی از هم گسسته شده و بنیان خانواده از بین
میرود 2.البته انحالل زناشویی مفهوم وسیعی دارد كه طالق تنها یكی از اسباب آن است .مرگ یكی از دو
همسر ،متاركه و فسخ ازدواج شكلهای دیگر انحالل زناشوییاند 3.بنابراین باید اول به معنا و مفهوم طالق

پرداخت :طالق اسم مصدر از مادهی طلق یطلق است كه به معنای رهایی ،آزاد كردن ،ترک كردن ،واگذاشتن
و در نهایت ،رهایی و خالی شدن از پیوند و عهد و پیمان 4و برداشتن محدودیت است .خواه این
محدودیت ،محدودیت طبیعی باشد یا به قید ثانوی و یا به واسطهی عهد و پیمان باشد 5.اما در اصطالح
لغوی به برداشته شدن و جدا كردن زن 6از محدودیتی است كه به وسیلهی عقد و عهد و پیمان بین زوجین
برقرار شده است 7.با توجه به تعریفهای لغوی ،این نكته به ذهن میرسد كه جدایی جسمی زن از مرد و
عمل نكردن زوجین به وظایف خود باعث جدایی و طالق میشود .اما در واقع دین مبین اسالم عالوه بر
مهر تایید زدن به تعریف باال قید دیگری را به آن اضافه میكند؛ كه بدون آن از نظر دین اسالم طالقی
صورت نگرفته است .لذا طالق در اصطالح شرعی عبارت است از :ازالة قید النّكاح بصیغةخصوصة -طالق
ازبین بردن پیوند ازدواج با صیغه مخصوصی است 8كه از طرف شوهر صورت میگیرد.
ذكر
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قید

«صیغهیمخصوص»درتعریففوقبهاینجهتاستكهتعریففسخنكاحازتعریفطالقخارجشود،زیرادرمواردیكهعقدنكاحبه
علّتتدلیسیاعیب ،فسخ میشود دیگر نیازی به صیغهی مخصوص نیست .گاهی در تعریف طالق ،قید «بغیر
عوض» 10را نیز اضافه كردهاند تا بدین وسیله خلع و مبارات را از طالق مطلق متمایز نمایند .به هرحال
طالق یعنی انحالل عقد نكاح دائمی با صیغه مخصوص و رعایت تشریفات ویژه11.البته باید بین طالق و
مفاهیم نزدیک به آن تمایز قائل شد تا موجب سر درگمی نشود:
 .1طالق و فسخ ،این دو واژه گرچه از نظر معنا به هم نزدیکاند اما تفاوتهایی میان آن دو وجود دارد كه
عبارتند از:
 فسخ ،قطع قرارداد زوجیت است بدون آنكه با تشریفات خاص طالق همراه باشد.
 در فسخ ،زن از مهر محروم خواهد بود.
 در فسخ ،روابط زوجیت به طور كامل قطع میشود ،حال آنكه در بعضی از اقسام طالق امكان بازگشت به
زندگی زناشویی قبلی بدون ازدوج مجدد وجود دارد.
 .2طالق و اظهار فقد :بین این دو كلمه نیز باید تفاوتی قائل شد ،در بسیاری از جوامع ازدواج زمانی رسمیت
مییابد كه فرزند یا فرزندانی متولد شده باشند .بنابراین در صورتی كه زمانی معین از ازدواج یک زوج
بگذرد و فرزندی به دنیا نیاورند ازدواج آنان از جانب فرد و جامعه نادیده گرفته شده و هر یک از طرفین
حق دارند بدون فسخ قرارداد زوجیت ،با فرد دیگری قرارداد ازدواج ببندند كه بدان طالق ارتجالی
میگویند.

 .3جدايي و طالق:در مواردی زن و مرد بدون طالق ،خانه را ترک میكنند و در خانهی والدین یا بستگان
مستقر میشوند .اینگونه جدایی طالق نیست؛ هر چند میتواند به طالق منجر شود.
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برای اینكه زوجین  ،از نظر شرع به طور صحیح از هم جدا شوند باید شرایط آن را رعایت كرده و بر
حسب آن اقدام به جدایی كنند .لذا در كتب فقهی شرایطی را برای مرد و شرایطی را نیز برای زن ذكر
كردهاند كه به موجب آن حكم طالق صادر میگردد .شرایطی كه خود طالق باید داشته باشد ،مطابق بودن
آن با مقرارات شریعت 13اثنیعشری 14،به عربی خوانده شدن صیغهی طالق و شاهد قرار دادن دو مرد عادل
است 15.شرایطی كه مرد باید هنگام طالق داشته باشد عبارتند از بلوغ ،عقل و اختیار 16و شرایطی كه برای
زن ذكر شده است پاک بودن از حیض و نفاس است.
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فلسفه طالق
زوجیت و زندگی زناشویی یک علقهی طبیعیاست كه ناشی از میل طبیعی دو جنس مخالف به یکدیگر
میباشد و دارای شرایط و ضوابط خاصی است و با پیمانهای دیگر اجتماعی از قبیل بیع و اجاره و  ...كه
یک سلسله قراردادهای اجتماعی صرف هستند ،متفاوت خواهد بود .در ازدواج عالوه بر دو اصل آزادی و
مساوات ،اصل دیگری به نام محبت ،وحدت و همدلی نیز وجود دارد .با توجه به این اصل ،افراد سالیان
دراز میتوانند بدون كوچکترین مشكلی در كنار هم زندگی كنند .اما اگر به خاطر بروز عللی مثل اشتباه
بودن نوع ازدواج و كیفیت پیوند بین آنها ،این اصل به حاشیه رانده شود ،ركن اصلی خانواده از بین رفته و
برگشت به این زندگی سخت خواهد بود .شاید بتوان این دو نفر را به اجبار قانون و غیره ،كنار هم نگه
داشت ولی این كار نیز به صالح نبوده و تبعات دیگری را به دنبال دارد18.عالوه بر این در روایات متعددی
بر میخوریم كه در شرایط خاصی مثل بیدینی ،ضعف دینداری ،بد اخالقی زن ،ارتكاب فحشا ،ظالم و
مخالف با اهل بیت علیهمالسّالم 19از مواردی است كه طالق در آنها به طور خاص تجویز كرده است.
بنابراین طالق برای مواردی وضع شده كه كاركردهای مطلوب خانواده با اختالالت جدی روبهرو شود و
ادامه ی زندگی مشترک مفاسدی بیشتر از پیامدهای منفی طالق به بار آورد اسالم حكم به جواز یا رجحان و
احیانا لزوم طالق كرده است.
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در دین یهود طالق در اختیار مردان بوده و مقارن با زمانی است كه مرد نسبت به زن خود بیمیل گشته و از
او متنفر شده است و زن در مورد مطلقه كردن خویش هیچ اختیاری ندارد .مرد در چنین شرایطی
طالقنامهای نوشته و به دستش میدهد و او را از خانهی خود خارج میسازد .در این طالقنامه تاریخ وقوع

طالق و علت آن درج میگردد .ضمنا طی طالقنامهی مذكور ،به زن خود كه مطلقه ساخته ،اجازه میدهد
كه بعد از او شوهر دیگری اختیار نماید .همچنین مرد حق دارد مادامی كه زن ،شوهر دیگری اختیار نكرده
باشد ،به وی رجوع كند.ولی هنگامی كه زن شوهر دیگری اختیار كرده باشد ،دیگر شوهر اول نمیتواند به
او رجوع نماید .با اینكه در دین یهود طالق جایز شمرده شده است ،ولی در كتاب تورات تاكید شده كه:
خدای بنیاسرائیل از آن نفرت دارد.
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سه مذهب كاتولیک ،ارتدوكسوپروتستان در دین مسیحیت نیز دیدگاهخاصیدرمورد طالق دارند .در
طورجزمحرام22دانسته

مذهبكاتولیكطالق،به

شده

كهتحتهیچعنوانیحتیدرصورتخیانتزنوشوهر،پیوندزناشوئیقابالنحاللنیست؛تنهاراهیراكهاسقفهای
مسیحیدرصورتخیانتبه پیمانزناشوئیپیشنهادمیكنند ،ایناستكهبین زن و مرد «تفرقهجسمانی»برقرار شود .در
این صورت زن و مرد جدای از هم زندگی میكنند ،اما از نظر قانونی همسریكدیگر شمرده شده و آثار
بر

زوجیت

آنها

بار

مثالزننمیتواندبامرددیگریازدواجكندونیزمردبازندیگرنمیتواندعقدازدواجببندد.

میشود؛

23

اما

دردومذهبارتدوكسوپروتستان،طالقدرمواردنادریمثل خیانت24درزناشوئی مشروع شمرده شده استودرغیراین
صورتآن

رابه

شدتمحكوممیكند.بنابر

عقاید

دو

این

مذهب،

بعدازوقوعطالق،زنوشوهرهردوازازدواجحتیباافرادبیگانهنیز محروممیباشند25.اما با گذشت زمان و پیشرفت
جوامع ،با مسئلهی طالق در دنیای مسیحیت مانند سایر پدیدههای اجتماعی برخوردی نوین صورت
پذیرفت .با تالش و پیگیری مردم و پذیرش كلیسا احكام بطالن ازدواج ،انتشار یافت كه به موجب آن اگر
در هنگام انعقاد عقد ازدواج ،هر یک از طرفین فاقد اعتبار بوده یا اینكه فردی مدعی میشد كه همسرش
نمیتواند از عهدهی امور زناشویی برآید ،این عقود قابل انحالل خواهد بود .سرانجام شناخت و پذیرش
واقعیت غالب گردید و در صورت تحقق شرایط مشخص،طالق مجاز شناخته شد.
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در اسالم از طالق منع نشده و به ظاهر ،مرد هر وقت كه بخواهد میتواند زن خود را طالق دهد ،و زن نیز
در موارد خاصی میتواند از دادگاه تقاضای طالق كند ،هرچند شكی نیست كه طالق در نظر اسالم امری
مذموم و ناپسند بوده و تا زمانی كه راهی برای ادامهی زندگی مسالمتآمیز وجود دارد ،حتی سخن گفتن از
آن نیز مذمت شده است 27.اسالم از مرد انتظار دارد كه آستانهی صبر خویش را باال ببرد و موجبات
فروپاشی خانواده را فراهم ننماید 28.به زن نیز میگوید سزاوار است كه حتی بخشی از حقوق خود را به
شوهر ببخشد تا منجر به طالق نشود29.روایات متعدّدی از طریق اهل بیت علیهم السّالم در نكوهش طالق

وارد شده است كه در مجموع بر چند زمینه تاكید مینماید؛ اول این كه طالق امری آسیبی و البته اجتناب
ناپذیر است و چنانچه نرخ طالق در حد متعارف نگه داشته شود ،میتواند حائز كاركردهایی برای خانواده
و جامعه باشد .دیگر این كه باید كوشید تا جایی كه امكان دارد از بروز طالق جلوگیری شود و سرانجام
این كه باید وجدان جمعی بر دوام و تقدس زوجیت تاكید نماید و هر فرد طالق گرفته را مورد سرزنش
قرار دهد تا آنجا كه در صورت تكرار و تعدد ،موجبات طرد اجتماعی تلویحی او فراهم آید 30.طبیعی است
تحت فشار اجتماعی ناشی از این طرد با كاهش نرخ طالق و سازگاری و مدارای بیشتر در خانواده روبرو
خواهیم بود .خالصه این كه جواز طالق از جمله ضروریات اجتماعی است كه مانع از آسیبهای فراوانی
است كه در صورت حرمت طالق در جامعه پدیدار خواهد است با این حال سوال مهم این است كه حق
طالق به چه كسی داده شود.
حق طالق
در مورد حق طالق ،نظریههای گوناگونی مطرح شده است .اما آنچه كه مسلم و دارای اهمیت میباشد این
است كه درآئینیهود ،برهما و درایرانباستان و قوانینحمورابی طالق به دست مردان بوده است .در دین مبین
اسالم نیز حق طالق در شرایط معمولی به دست مرد 31سپرده شده32است و روایات زیادی شاهد بر این
مدعاست
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دین اسالم برای هر امری كه به انسانها ارائه میدهد ،دلیل و منطق قانع كنندهای دارد .به همین دلیل برای
سپرده شدن این حق به دست مردان نیز دالیل مختلفی ارائه كرده كه میتواند به نوبهی خود در جلوگیری از
طالق و پایین آوردن آمار آن بسیار مفید واقع شود .مهمترین این دالیل بدین شرح است؛
دليل اول :مسئولیتهای اقتصادی مردان و معافیت زنان از تامین مایحتاج خانواده موجب واگذاری حق
طالق به مردان شده است .چرا كه امكان تداوم حیات خانوادگی تا حد زیاد به توانایی مرد در تامین معیشت
خانواده ،بستگی دارد .این در حالی است كه ناتوانی زن از ایفای كاركردهای حمایتی ،مراقبتی و اقتصادی
تنها بعضی از اختالالت را موجب میگردد و اصل حیات خانواده را به مخاطره نمیافكند .بنابراین اگر این
كاركردهای خانواده یعنی خدمات رسانی مادی در شكلهای متعدد آن را معیار قرار دهیم ،اختصاص حق
طالق به مرد بهترین گزینه خواهد بود 34.زیرا به طور طبیعی حقوق به كسی تعلق میگیرد كه مسئولیت
بیشتری بر عهده دارد.
دليل دوم :مرد در صورتی كه همسر خود را طالق دهد؛ نیازمند ازدواج با دیگری خواهد بود .و این به
معنی تقبل هزینههای این ازدواج است .در این صورت است كه هزینههای مالی سنگین مهریهی ازدواج

سابق و ازدواج مجددی كه بعد از طالق صورت میگیرد ،بر عهدهی مرد خواهد بود و این در حالی است
كه زن در صورت طالق و ازدواج مجدد از این هزینهها معاف است35.به همین دلیل مردها تمایل كمتری به
طالق خواهند داشت تا جایی كه تحمل شرایط ناخوشایند را بر پذیرش این هزینهها ترجیح میدهند .اما در
مقابل آزاد بودن زنان از هزینههای طالق و ازدواج مجدد به راحتی میتوانند با بروز كوچکترین مشكل به
دادگاه رجوع كرده و در خواست طالق دهند .بر این اساس و با توجه به اینكه اسالم كاهش نرخ طالق را
به عنوان یک اصل در نظام ارزشی خود میپذیرد اختصاص حق طالق به مرد تناسب بیشتری خواهد
داشت.

36

دليل سوم :با توجه به تفاوتهای طبیعی كه بین زن و مرد وجود دارد؛ مثل سهم زیاد او از عواطف و
احساسات نسبت به مرد و سرعت تأثرات زنان در بارهی مسایل مربوط به ازدواج و نیز منطق خواستههای
عمومی آنان باعث شده كه زنان غالبا بیش از مردها تقاضای طالق كنند و در اغلب موارد عللی كه برای
طالق میآورند مستحكم نباشد 37.اما در مقابل مردان دیرتر به فكر طالق میافتند و همین مسئله ،باعث در
اختیار گرفتن حق طالق توسط جنس ذكور شده است.
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دليل چهارم :نكتهی دیگر به تفاوت زن و مرد در ناحیهی نیازهای جنسی باز میگردد .احساس نیاز جنسی
مرد به زن بیش از احساس نیاز زن به مرد است 39و مرد از نظر جنسی در مقابل تحریکها مقاومت كمتری
دارد طالق ،راههای مشروع ارضای این نیاز را سلب نموده و مرد را دچار مشكالت زیادی میكند .بر
خالف زن كه به دلیل استقامت زیادی كه دارد به راحتی تمایل به جنس مخالف پیدا نمیكند؛ با توجه به
این مشكل مرد ،به راحتی تصمیم برای طالق نمیگیرد اما در عوض زن بدون این دغدغه نیز میتواند با
بروز مشكالت كوچک درخواست طالق كند .به عبارت دیگر این نقطه ضعف مردان مانع از تمایل فوری به
طالق و در نتیجه استحكام خانواده میباشد.
دليل پنجم :یكی از پایههای اساسی زندگی زناشویی بر محبت و مهربانی استوار است .این عامل به خاطر
تفاوتهای روحی بین زن و مرد ،در زنان دارای اهمیت بیشتری است زیرا زنان محتاج محبت و مردان
نیازمند قدردانی هستند .لذا اگر این ركن از طرف مرد نسبت به زن به خطر بیافتد و مرد به همسر خود
بیعالقگی و بیوفایی نشان دهد ،زن عالوه بر این كه نسبت به او سرد و بیعالقه خواهد شد ،انحالل
زندگی را نیز به دنبال دارد؛ چرا كه این بیعالقهگی از طرف زنان به معنای فرو ریختن ركن اصلی زندگی
است.اما این اصل اگر از طرف زن به مخاطره بیافتد ،آنچنان كه برای زن اهمیت دارد ،برای مرد اهمیت

ندارد .لذا نهایت این بی محبتی زن به مرد به دو سه روز قهر میانجامد 40.به همین دلیل اگر حق طالق در
دست زن بود با احساس اولیهی خود مبنی بر عدم محبت شوهر ،از او جدا میشد اما وجود این خصلت
طبیعی در وجود مرد باعث جلوگیری بسیاری از طالقهای غیر ضروری میشود.
همه آنچه گفته شد به این معنی است كه طالق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است .اما اینكه
مرد میتواند به عنوان توكیل مطلقاً یا در موارد خاصی از طرف خود به زن حق طالق بدهد ،مطلب دیگری
است كه هم در فقه اسالمی مورد قبول است و هم قانون مدنی ایران به آن تصریح كرده است.
انواع طالق
در یک تقسیم استقرایی ،عوامل طالق را میتوان به دو دسته تقسیم نمود .یكی عدم پایبندی به تعهدات از
جمله تعهد نسبت به معاشرت متعارف و ارضای نیز جنسی و دیگری عدم تفاهیم میان زوجین است كه
فاصله عاطفی ،بیعفتی یكی از زوجین ،بیاعتنایی به دین یا ارتكاب به بزهكاری و اعتیاد از جمله مصادیق
آن است.
 )1عدم معاشرت نيکو
زن و مرد در ضمن ازدواج متعهد شدهاند كه با هم بسر ببرند و در غم شادی شریک هم باشند .همسری زن
و مرد به این معنی است كه سلوكشان ،با خوشرویی و مسالمت آمیز و مهربانی همراه باشد .این دو باید از
انجام اعمالی كه سبب ایجاد نفرت و كینه یا غم و اندوه فراوان در دیگری است ،بپرهیزند .به همین دلیل
یكی از وظایفی كه باید بین زن و مرد رعایت شود ،معاشرت نیكو است .معروف در برابر منكر ،به معنای
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اونگویدوبااوگشادهروباشد 41.بنابراین از جمله مصادیق سوء معاشرت میتوان به ناسزاگویی ،ضرب و شتم،
مشاجره ،تحقیر (توهین) ،بیاعتنایی به همسر و خواستههای او ،اعتیادهای مضر( ،محبت) بیرون كردن از
خانه ،ظلم ،ضرر رساندن و سختگیری در مخارج؛ اشاره كرد .قرآن كریم با بیان یک اصل كلی تحت
عنوان معاشرت نیكو این مسئله را تبیین نموده است.
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شاید علت مخاطب قرار دادن مرد در این آیه و آیات واردهی دیگر 43به علت نیاز شدید زن به عاطفه و
محبت 44و در مقابل توانایی جسمی مرد و قوهی عاطفی كمتر او و در نتیجه احتمال ضرب و شتم و كم

توجهی از طرف مرد باشد .در احادیث 45و قوانین حقوق خانواده 46نیز به این موضوع تاكید فراوان شده
است .لوازم حسن معاشرت را به دقت نمیتوان معین كرد چرا كه حسن معاشرت مربوط به رفتار زوجین
مطابق عرف ،عادات ،رسوم اجتماعی و مقررات شرع میباشد كه ممكن است بر حسب زمان ،مكان و افراد
تغییر كند .اما در كل میتوان گفت زن و شوهر باید با یکدیگر مهربان ،خوشاخالق ،خوش برخورد،
دلسوز ،مددكار ،غمخوار ،با ادب ،با انصاف ،راستگو ،رازدار ،امین ،وفادار ،خیرخواه و خوشرفتار
باشند 47.بنابراین تمام اموری كه از نظر اجتماعی توهین محسوب شود یا اموری كه با عشق به كانون
خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد از مصادیق سوء معاشرت در خانواده است.
ضرب و شتم
یكی از مصادیق سوء معاشرت ضرب و شتم است .گاهی از اوقات اختالفات و درگیریهای بین زن و مرد
منجر به بگو مگو و فریادهای بلند خواهد شد كه باید طرفین با كنترل خود به این جدال پایان دهند .اما در
بعضی از موارد پیش میآید به خاطر عواملی از جمله ضعف كنترل درونی این تنش باال گرفته و منجر به
ضرب و شتم میشود .این عمل با همهی زشتی كه به دنبال دارد ولی در خیلی از موارد قابل تحمل است
اما در بعضی مواقع قابل تحمل نبوده و ضررهای روحی و جسمی زیادی را به دنبال دارد و تا مرز قتل از
جانب زوجین خصوصا از طرف مرد كشیده میشود.
بسیاری از مراجعه كنندگان به مراجع قضایی ،ضرب و شتم را علت طالق معرفی كردهاند .لذا در موادری
كه مرد احساس میكند اختالفات بین آنها ،قادر به كنترل خود نبوده و منجر به خشونت میشود بهترین
كار جدایی است 48.بنابراین در خصوص این قسم از سوء معاشرت نیز به سه دسته قابل اغماض ،قابل
تحمل و غیر قابل تحمل تقسیم میشود كه در صورت اخیر پس از طی مراحل درمانی و اصالحی طالق
ضروری خواهد بود.
بد اخالقي همسر
خوشرفتاری زوجین با یکدیگر یكی از اوامر الهی به زن و مرد است 49كه آثار زیادی را به دنبال دارد .اما
اگر این عامل در زندگی نادیده گرفته شود ،مسلما باعث اختالفات زیادی در زندگی خواهد شد .لذا از
طرفی در روایات زیادی به این نكته پرداخته شده و از آزار دادن یکدیگر نهی شدهاند 50و از طرف دیگر
نیز تحمل آزار همسر مورد تاكید قرار گرفته است .ولی گاهی از اوقات بد اخالقیهای موجود به حدی

است كه قابل تحمل نبوده و منجر به درگیری میان زوجین میشود .لذا در روایات به این نكته اشاره شده و
در صورت بروز این مسئله خصوصا از طرف زن ،مرد میتواند او را طالق دهد.
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یكی از وظایفی كه بر عهدهی زن نهاده شده است ،پذیرش ریاست مرد است .قرآن كریم در آیهی 34
سورهی نساء و آیهی  2سورهی بقره به این نكته تصریح كرده است و در روایات نیز به آن اشاره شده 52كه
نهایت این كلمات پذیرفتن همراهی و هماهنگی زن با شوهر خود است كه از آن با عنوان اطاعت یاد شده
است .این وظیفه از نظر شرع واجب است 53و در صورت عمل نكردن ،حكم به ناشزه بودن زن شده و به
منظور اصالح او حكم به قطع نفقه او میشود.
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زمانی كه درگیریهای زن و مرد به حدی برسد كه در ادای حقوق واجب یکدیگر كوتاهی كرده 55و در
كنار گذاشتن اختالفات ،توسط خودشان توانایی ندارند .لذاست كه خداوند متعال راه دیگری را برای
آخرین بار جلوی آنها باز میكند كه خود بیانگر محبوبیت خانواده و استحكام آن و مبغوضیت انحالل آن
در نزد حضرتش میباشد و این كار مهم را قرآن كریم بر عهدهی خویشاوندان زن و مرد نهاده است56.چرا
كه آنها نسبت به زندگی فرزندان و اقوام خود آگاهتر و دلسوزتر خواهند بود .به همین سبب یک فرد بالغ،
عاقل و دارای تدبیر و آگاهی از طرف خانوادهی مرد و یک فرد با همین مشخصات از خانوادهی زن برای
داوری بین زوجین دعوت میشوند تا میان آنها صلح برقرار كرده و از متالشی شدن زندگی آنها
جلوگیری كنند .در این صورت اگر حكمین به این نتیجه برسند كه كنار هم بودن زوجین به صالح نبوده و
تبعات آن بیشتر از طالق خواهد بود ،به جدایی آنها حكم كرده كه با رعایت شرایط طالق و جاری ساختن
صیغهی آن منجر به جدایی آنها میشود.
مصادیق سوء معاشرت را میتوان در سه دسته جای داد .دسته اول سوء معاشرتهای كم اهمیت است و
طرف مقابل با كمی اغماض به راحتی از كنار آن میگذرد دسته دوم سوء معاشرتهایی است كه به راحتی
قابل اغماض نیست و موجب اختالف زوجین میشود اما به هر حال تحمل آن میسر است و دسته آخر از
مصادیق سوء معاشرت رفتارهایی است كه نه غابل اغماض است و نه قابل تحمل به طوری كه فرد به هیچ
عنوان قادر به كنار آمدن با این مسئله نیست .از سوی دیگر شخص خاطی نیز یا قادر به اصالح رفتار
خویش نمیباشد یا این كه تمایلی به اصالح ندارد.
عدم پرداخت نفقه:از جمله وظایفی كه بعد از ازدواج ،بر عهدهی مرد قرار داده شده ،تامین هزینهی زندگی
است؛ 57اعم از خوراک ،پوشاک و مسكن 58و نیازمندیهای روزمرّه 59از قبیل نان ،برنج ،گوشت ،قند و

چای ،میوۀ فصلی ،فرش ،نوشیدنی ،تنقالت و سایر لوازم و ضروریاتی60كه زندگی بدون آن متزلزل
میشود 61.از این وظیفه در كتب فقهی و ادبیات شرعی ،با عنوان نفقه ذكر شده است.
مرد موظف است همهی موارد ذكر شده را برای زندگی زن محیا كند اما اگر مرد از پرداخت آن ناتوان باشد
یا از آن خودداری ورزد ،زن میتواند به حاكم شرع رجوع كرده و نفقه را طلب كند 62.اگر مرد حاضر به
پرداخت هزینه ی زندگی زن نبوده یا قادر بر آن نباشد و او را طالق هم ندهد حاكم شرع او را ملزم به
طالق میكند و در صورت عدم طالق ،زن توسط حاكم شرع مطلقه خواهد شد 63.عدم پرداخت نفقه در این
صورت یكی از موارد طالق ضروری است كه شرع و قانون زوجین را ملزم به جدایی میكند.
تعداد زیادی از طالقهای فعلی به خاطر نپرداختن هزینهی زندگی از سوی مرد است؛ هرچند كه این عامل
غالبا ناشی از بیكاری ،اعتیاد 64،تورم و اموری از این قبیل است 65.به هر حال عدم پرداخت نفقه یا بخل و
خست در تامین نیازهای خانواده نیز در سه طبقه قابل دستهبندی است .یكی این كه قابل اغماض باشد كه
در این صورت طالق مذموم است .دیگر این كه قابل تحمل است اما ترس از وقوع آسیبهای دیگری
وجود دارد كه در این صورت طالق ممدوح است و سوم این كه در حد عسر و حرج بوده و قابل تحمل
نباشد كه در این صورت طالق ضروری است.
 )2عدم تامين نياز جنسي
از نظر اسالم یكی از اهداف ازدواج ،ارضای مناسب و مشروع نیازهای جنسی زن و مرد است .مهمترین
وظیفهای كه شرع مقدس بر عهدهی زن و مرد گذاشته ،برآورده كردن نیازهای جنسی یکدیگر میباشد.
عدم تامین نیازهای جنسی ،یكی از مصادیق امساک است كه در آیات نیز به آن اشاره شده است.
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یكی از مصادیق امساک به معروف ،تامین نیاز جنسی زن توسط همسر خویش است 67.به همین علت مرد
باید حداقل هر چهار شب یکبار ،در رختخواب همسرش بخوابد 68و حداقل هر چهار ماه یک بار با او
آمیزش كند 69.از طرف دیگر ،زن نیز موظف است كه نیاز جنسی مرد را برآوده كرده و او را بدون مانع
عقلی یا شرعی ،محدود به زمان یا مكان و یا كیفیت خاصّی نكند 70،كه از آن در اصطالح فقهی با عنوان
"تمكین" یاد شده است .بنابراین زن و مرد باید نیازهای جنسی یکدیگر را به طور كامل تامین كنند .حال
اگر هر یک از زوجین به صورت عمد مثل عدم تمكین ،عدم آمیزش بیش از چهار ماه و ...یا غیر عمد مثل
زود انزالی ،ضعف جسمی ،سرد مزاجی و ...قادر به انجام وظیفهی خود به طور كامل نباشند ،شرع جدایی
بین آنها را ممدوح شمرده و از آن جلوگیری نمیكند 71.اما در صورتی كه قادر به انجام وظیفهی خود نبوده
و باعث عسر و حرج شود ،عمدی یا غیر عمد ،شرع آنها را مجبور به جدایی خواهد كرد72.بر اساس

برخی از تحقیقات در ایران ،دست كم پنجاه درصد طالقهایی كه در دادگاههای خانواده به بهانههای
گوناگون صورت میگیرد ،ریشه در مسائل جنسی دارد و به تجربه ثابت شده كه در خانوادههایی كه
مشكالت جنسی زوجین برطرف شده ،مشكالت خانوادگی نیز فروكش كرده است73.ولی به خاطر حیا و
بیان نشدن آن توسط زوجین ،موجب بسیاری از مشكالت خانوادگی میشود .بنابراین اگر در خانواده نیاز
جنسی زوجین یا یكی از آنها ب ه هر دلیلی تامین نشود و از سوی دیگر این مسئله قابل اصالح نبوده و
موجب عسر و حرج نیز شود یعنی برای زوجین قابل تحمل نباشد یا موجب انحراف جنسی یا حتی خوف
از آن شود ،توصیه به ازدواج مجدد برای مردان در صورتی كه عیب از زن باشد ،یا طالق در صورتی كه
عیب از مرد باشد ،رجحان مییابد.
ب) عدم تفاهم
كفو و هماهنگ بودن زن و مرد در زندگی بسیاری از مشكالت را حل میكند .اما عدم هماهنگی فكری،
سلیقهای ،مذهبی و خالصه در همهی امور زندگی اگر با گذشت همراه نباشد ،باعث بروز اختالفات شدید
در خانواده خواهد شد .روشن است كه اختالفات ناشی از كفویت موجب رجحان طالق نیست و تنها در
صورتی كه این اختالفات عمیق و غیر قابل حل شده باشد و پیامدهای منفی مثل رنجش مداوم طرفین،
ایجاد اختالل در جامعه پذیری فرزندان و از این قبیل امور باشد ،طالق رجحان دارد .در این موقع است كه
طالق راه مناسبی برای رهایی از این همه اختالفات خواهد بود 74.در غیر این صورت احتمال درگیریهای
شدید و بروز طالق عاطفی شدت پیدا میكند.
 .1کراهت زوجين از يکديگر
تنفر گاهی از رفتار یكی از زوجین ناشی میشود و فرق نمیكند كه كراهت ،از خصوصیات طبیعت و
خلقت باشد مانند زشتی ،سوء رفتار ،نقص بعضی اعضاء ،یا آنكه ناشی از عوارض خارجی باشد مانند
ازدواج مجدد ،بدزبانی ،ترک زندگی خانوادگی ،اعتیاد ،خشونت در رفتار ،نپرداختن نفقه و ...معاشرت به
معروف نمیكند75.گاهی نیز ممكن است اخالق و رفتار زوجین مناسب باشد ولی یكی از آنها دچار تنفر از
دیگری شده باش د به نحوی كه حاضر به ادامه زندگی با دیگری نباشد .در این موارد طالق خلع و مبارات
مطرح میشود .در كراهتی كه موجب بذل مال از طرف زن برای گرفتن طالق میگردد.
طالق خلع یكی دیگر از اقسام طالق است كه به دلیل كراهت بانو از شوهر صورت میگیرد 76.بنابراین
طالق خلع به طالقی گفته میشود كه زن به واسطهی كراهت از شوهر خود ،مهریه یا مالی معادل و یا بیشتر
از آن به او میدهد و در مقابل از او درخواست طالق میكند 77.طالق مبارات نیز مربوط به مواردی است

كه مرد و زن هر دو نسبت به یكدیگر كراهت دارند و تنها در دو جهت با طالق خلع مغایرت دارد .یكی
كراهتی است دو طرفه كه منجر به طالق شده است و دیگر اینكه زن مهریه یا معادل مهریه را به شوهر
خود میپردازد ،نه بیشتر از آن 78.به هر حال زن باید مالی به مرد بدهد و مرد را راضی نماید79.و احتماال این
شرط با وجود این كه مرد هم نسبت به زن كراهت دارد مانعی است برای جلوگیری از وقوع طالق ،به این
معنی كه ممكن است زن از پرداخت مال به مرد امتناع ورزد و مرد هم راضی به طالق زن نشود و همین امر
موجب سازگاری آنها باشد.
 .2بي عفتي
عفیفه و پاک دامن بودن زن یكی از خصلتهایی است كه در روایات زیادی خصوصا هنگام انتخاب همسر
وارد شده است .اما زمانی كه این خصلت وجود نداشته یا از بین رفته باشد ،شرع مقدس زندگی با او را منع
نكرده ،اما بهتر این است كه طالق داده شود.
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 .3اختالف ناشي از بي توجهي به احکام دين
دین اسالم با بعضی از گناهان با حساسیت بیشتری برخورد كرده است .در زندگی مشترک نیز به هر یک از
زن و مرد توصیههایی دارد .لذا زندگی با افرادی كه به مواد الكلی اعتیاد دارند را رد و صراحتا طالق را
پیشنهاد میكند 81.افراد منافق گروه دیگری هستند كه زندگی با آنها از سوی شرع مورد نهی قرار گرفته
است 82.افرادی هم كه ضروریات دین را انكار كرده و به آنها پایبند نیستند نیز از موارد طالق ضروری
شمرده شده است.
اگر فرزندان تحت تاثیر پدر یا مادری كه نسبت به دین بیتوجه هستند و با اعمال و رفتار خود ناخودآگاه
فرزندان به بیحجابی 83،یا ترک واجباتی چون نماز و روزه84دعوت میكنند .جدا كردن و طالق دادن یا
گرفتن به خاطر این مسئله نیز مورد اشكال واقع نشده است.
 .4اختالف ناشي از بياحترامي به اهل بيتعليهمالسّالم
سیرهی اهل بیت علیهمالسّالم یكی از منابع شیعی محسوب میشود كه با توجه به آن میتوان راه بهتر
زیستن را آموخت .در زندگی اهل بیت علیهمالسّالم نیز طالقهایی مشاهده میشود كه به خاطر قبول
نداشتن امیرالمومنین واقع شده است .از این مطلب میتوان این نكته را برداشت كرد كه زوجین
خصوصا مرد اگر موافق اهل بیت علیهمالسّالم نباشد ،جدایی از او بهتر خواهد بود .چرا كه احتمال تحریف
عقیده در زن یا مرد و یا از همه مهمتر در فرزندان وجود دارد .لذا در روایت زیر مشاهده شده كه امام
صادق همسر خود را به خاطر عدم موافقت با امام علی طالق دادند.
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