د سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتبع ونگارش :
الحاج امـیـن الـدیـن» سعـیـدی ــ سعید افـغـانی«
مـدیـــر مرکز مطـالعات سـتراتیژیک افـغان و
مسؤول مرکز کلتوری دحــق الره ــ جـرمـنی

طــــال ق
خوانندﮤ محترم !
قبل ازهمه خدمت شما بعرض برسانم ،كه طـالق در دین مقدس اسالم حکمت است نهه حکهم  ،در روایتهی از ابهن عمهر
( رض ) آمده است كه  :پیامبر اسالم محمد صلی هللا علیه وسلم در مورد طالق فرموده است :
« أبغض الحالل إ لى هللا الطالق .وما أحل هللا شیـٱ أبغض الیه من الطالق » ( مبغوض تهرین  -زشهت تهرین
 حالل ها پیش پروردگار طالق است  .هیچ چیز حاللى نزد هللا مبغوض تر از طالق نیست ) (راوى حهدی  :احمهد ،ابوداوود  ،ابن ماجه وحاكم به سند صحیح ).
دین اسالم همانطوریكه ازدواج را امر مقهدس  ،ذى حكمهت و ذى رمهر وحیهاتی معرفهى داشهته اسهت ،بنوبهه خهویش
طالق را نامقدس  ،ناخوش آیند ،وبه یك كلمهه امهر مبغهوض ،ناشایسهته ومكهروه  ،معرفهى میكنهد وبهه پیهروان خهویش
هدایت فرموده است كه براى جلوگیرى آن از هر وسهیله ممكهن بایهد اسهتفاده بعمهل آرنهد ،ودر زمینهه بها تعقهل وتفکهر
خردمندانه برخورد بدارند.

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 1 « :

دین مقدس اسالم بـراى مرد اجازه نداده است که هر وقتیكه دل اش بخواهد بـه زنش طــالق دهد .
در این هیچ جای شهک نیسهت  ،کهه اگر ضهروری باشهد و وقهون آن صهورت گرفتنهی باشهد ،طهالق بهـاید در زمهانى واقهـع
شود كه حالل باشد ودر زمانى صـورت گیر د كـه شـرن اسالم آنـرا مشخص نموده است وآن عبارت از زمهـانى اسهت
كه زن در حالت حیض ونفاس نباشد.

چرا مرد نمیتواند درمدت حیض ونفاس زن خویش را طالق دهد؟
حكمت و فلسفه اسالم كه چرا به مرد اجازه داده نشد تا در مدت حیض و نفاس طالق صورت گیرد وآنرا حرام
نموده است  ،بخاطر اینکه مرد در این وقت از زن خود به علتی مریضی که عاید حال زن گردیده است  ،دورى
میكند وهمین دورى مرد از زنش در زیاتر از اوقات موجب نا آرامى اعصاب شده  ،وعلماء میگویند که این حالت
هم یكى از عواملی اند که موجب سوء تفاهمات و طالق شده میتواند.
بنابر این دین اسالم دستور داده تا از دادن طالق در این وقت خـود دارى صورت گیرد .هـر زمانیكه زن از حیض
پاك شد  ،اگر مرد بازهم تصمیم طالق را داشته باشد و به آن اصرار دارد پس دین اسالم امر میکند که این عمل باید
قبل از مجامعه ونزدیكى با زنش صورت گیرد.
ولى در صورتیكه از مریضى بهبود یا فت وزن پاك شد وبا او مجامعه صورت گیرد ،دادن طالق براى مرد حـرام
است  .علت آینست كه احتمال دارد كه زن حمل گیرد  ،واگر بداند كه زنش حامله است شرن اسالم بازهم دادن طالق
را در صورت موجودیت حمل  ،حرام دانسته است )1( .

طــــال ق :
طالق در لغت به معنى بیزارى وجدایى كامل ورها كردن ،بوده ودر اصطالح حقوقى عبارت اسهت از  :جهدا شهدن زن
از مر د ،وانحالل عقد نكاح .
طالق درزبان انگلیسی به ډیورس ( )Divorceکه درآلمهانی آنهرا  )geschieden(.گوینهد ،ترجمهه شهده .درنتیجهـﮥ
( ډیورس  ،گیشیدن ) ویا طالق جدایي صورت مهیگرد کهه بهرای آن اصهالح سهیپاریش یعنهی ( )Separationاسهتعمال
میدارند که درنتیجــﮥ طالق است .اما قبل از وقون طالق هم حالت سیپاریش و جدایی در نتیجـهـﮥ خهراب شهدن روابهن زن
و شوهر درکشور ها وجوامع مختلف امروزی نیهز بهه وقهون میپیونهدد کهه هنهوز روابهن رسهمی نکهاح وزناشهویی وجهود
میداشته باشد.
درهمین رابطه اصطالح تفریق یعنی خواسهتن جهدایي و طهالق از جانهب زن از محکمهه نیهز مطهرح اسهت کهه درصهورت
موجه بودن و بوجود آمدن شراین مندرج درقانون دردفان از حقوق حقــﮥ اسهت ،محکمه(قاضهی) میتوانهد بهه تفریهق و
جههدایی زن ومههرد یعنههی سیپاریشههن و طههالق حکههم کنههد .ایههن حالههت را درکشههور هههای مختلههف اسههالمی ودرقههانون مههدنی
افغانستان که نیز از همان آغاز تدوین این قانون از سالهای پنجاه قرن گذشته به صورت مفصل درج و مدون است.

اقسام طــالق:
طالق به اعتبار صیغه ولفظ به طالق صریح وغیر صریح واز نظر شرعى به طالق سنى وطالق بهدعى واز روى نظهر
به وقت وقون آن به طالق منجز وطالق معلق وبه اعتبار ارر آن در پایان دادن زندگى مشترك زن وشهوهر بهه طهالق
رجعى وطالق با ئن تقسیم میشود.

صیغــﮥ طــالق:
صیغـﮥ طالق عبارت از لفظى میباشد كه شوهر براى داللت انحالل رابطـهـﮥ از دواجهى برزبهان مهى رانهد كهه گهاهى
بطور اشكار وگاهى هم بطور كنایه یعنى غیر اشكار میباشد و به زبان اداء میگردد.

طالق صریح و یا طالق آشكار :
طالق صریح ویا طالق اشكار عبارت از طالقى میباشد كه ا ز معنى كالم در وقت تلفظ آن معلوم میشهود  .ماننهد آنكهه
شخصى بـه زن خــود بگوید  :طالق هستى  ،یا مطلقه هستى ویا هر لفظ دیگرى كه از طالق مشتـق شده باشد.
امام شافعى (رح) میگوید  :الفاظ طالق صریح سه است  :طالق  ،فراق وسراح كـــه هر سه این الفاظ در قهرآن مجیهد
تذكر یا فته اند.

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 2 « :

بر بنیاد همین منطق است كه تعداد از فقها بر این عقیده اند كه طهالق واقهع نمیشهود مگهر بهه یكهى از ایهن سهه لفهظ،
زیرا طالق در شرن به همین سه لفظ آمده است .و لفظ طالق شرعى نیز باید به همین سه لفظ اداء گردد.

طــالق كــنـایى :
طالق كنایى طوریست كه شخص لفظى را بر زبان مى آورد كه این لفظ بهه اراده طهالق داللهت نكنهد ،
بلكه از روى كنایه بر آن داللت بنماید.
مثآل اینكه شخصى به زن خود بگوید  :تهو بهائن هسهتى  ،كهه در كلمـهـﮥ بائهـن بُعهد وفـهـراقت نـهفتهه
وحرمهت
است  ،ویا مانند آنكه به زن خود بگوید  :تو بر من حرام هستى  ،كه احتمهال حرمهت تمتُهع ُ
اذیت هر دو را در بر میگیرد .
در طالق صریح بهدون احتیهاجى بهه نیهت كهه منظهور را آشهكار سهازد  ،طهالق واقهع میشهود  ،زیهرا
هـدف ومقصود آن به اساس ظاهر بودن داللت و وضوح معنى آشكار میباشد.
در طالق صریح شرط آنست كه لفظ به سوى زن مضهاف باشهد مهثآل اینكهه شهوهر بگویهد :زن مهن
طالق است  ،یا اینكه به زن خود بگوید  :طالق هستى .
اما در مورد طالق كنایى بایهد گفهت كهه بهدون بــیهـنه ودلیهل واقهع نمیشهود  ،پهس اگهر شهوهر بهه لفهظ
صههریح بههه آدرس زن خههویش بگویههد واراده طههالق را نداشههته باشههد  ،قضهها او را تصههدیق ننمههوده
وطالقش واقع میشود  ،اما اگـر شخصى كه لفظ كنایى را بكار برده بگوید كه نیت طالق را نكهرده
ونیت دیگرى داشته قضا اورا تصدیق نموده وطالقش واقع نمى گردد ،زیرا معنهى طهالق ومعنهى
دیگرى هردو را داشته وچیزى كه هدف را تعین مى كند نیت ومقصد میباشد .طوریکه در مذهب
امههام مالههك ومههذهب امههام شههافعی فقهن نیههت را معتبههر دانسههته واسههاس بیههان مقصههود در ایههن الفههاظ
میدانند.
پس اگر گوینده از آن نیت طالق را داشته باشد طالق واقع میشود واگهر از آن نیهت طهالق را نداشهته اعتبهارى
نخواهد داشت ،زیرا گوینده از آن قصدى نداشته است .
پیروان مذهب امام حنبل مى گویند كه توسن داللت حال ونیت به این الفاظ طالق واقهع میشهود یعنهى ایشهان آنهرا
در حساب طالق میدانند  ،در صورتیكه داللت تا ئیدش كند ویا شوهر از آن نیت طالق را داشته باشد.
پیروان مذهب امام ابوحنیفه مى گویند كه گفتن الفاظ کنایه در صورت موجودیت نیت طالق واقع میشود وهمچنان

به كنایات در صورت داللت حال نیز طالق واقع میگردد.
در حهدی شهریف آمهده اسهت  « :لمها مضهت اربعهون مهن الخمسهین واسهتبل الهوحى  ،وإذا رسهول هللا
صلى هللا علیه وسلم یهأ تینهى فقهال  :إن رسهول هللا صهلى هللا علیهه وسهلم یهأ مهرك أن تعتهزل إمرأتهك
فقلت  :أطلقها أم ما ذا أفعل  :قال  :بل اعتزلهها فهال تقربهها  ،قهال  :فقلهت ت مرأتهى الحقهى بهأ هلهك »
( متفق علیه).
«چون بگذشت چهل از پنجاه ودر نگ نمود وحى وناگههان آمهد پیهامبر صهلی هللا علیهه وسهلم نهزد مهن
پس فرمود  :بدرستى كهه پیامبرصهلی هللا علیهه وسهلم امهر مهى نمایهد تهر ابهه اینكهار كنهاره گیهر از
همسرت  ،پس گفتم  :آیا طالق كهنم اورا یها چهه كهنم ؟ فرمهود  :بلكهه كنهاره گیهر از او ونزدیهك
مشو به او  ،گفت  :پس گفتم به همسرم به خانوداه خود یكجا شود ( ،بــه خانـــﮥ پدرت برو ).
حكم این حدی شریف بر این نقطه داللت میكند كه اگر شخصى به زن خود بگوید :
« به خانـــﮥ پدرت برو » واراده طالق را داشته باشد  ،طهالق واقهع میشهود واگهر نیهت طهالق را
نداشته باشد طالق صورت نمى گیرد.

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 3 « :

طالق به اعتبار وقون :
طالق به اعتبار وقون به سه نون تقسیم میگردد  :منجز  ،مضاف  ،ومعلق .

طـالق منجز :
طالق منجز كه میتهوان آنهرا طهالق انجهام شهده خوانهد  ،عبهارت از طهالق میباشهد كهه لفهظ آن بهدون
شرط وتأخیرى صادر شودما نند آنكه شوهر به زن خود بگوید:ترا طالق كــردم یا تهو طهالق هسهتى،
كه این الفاظ در حال بدون اضافت به وقت ویا تعلیق به شرطى به وقون طالق داللت دارنهد .در
مورد ایـن نون طالق حكم چنین است كـه به مجرد صدورعبارت طالق در صورت موجودیت شروط ،
طالق واقع میشود.

طالق مضاف :
طالق مضاف عبارت از طالق است كه صیغـــﮥ آن به زمانى مربوط باشد وهدف از آن وقهون طهـالق باشهد ههر وقتهى
كـه زمان مذكور برسد  ،مثآل زمانیكه شوهر به زن خود بگوید  «:تهو فهردا طهالق هسهتى  ،یها در اول مهاه طهالق
هستى » وغیره.
امام ابو حنیفه (رح) وامام مالك ( رح ) گفتهه انهد  :طهالق در حهال واقهع میشهود  .امها امهام شهافعى ( رح ) وامهام احمهد
(رح) گفته اند  :طالق تا زمان واقع نمى شود  ،مگر آنكه وقت معینه آن فرا رسد.
ابن حزم (رح ) میگوید  :اگر كسى بگوید كه چون اول ماه فرا رسد طالق هستى یا وقت وزمان دیگررا ذكركند ،
زنش بدیـــن ترتیب طالق نمى شود ،نه در حال ونه در اول ماه .
حكم طالق مضاف بیك وقت معین آنست كه طالق واقع نمى شود مگر آنكه وقتى را كهه در صیغـهـﮥ طهالق تعیهین
نموده فرا رسد.

طــالق مـعـلـق:
طالق معلق عبارت از آن طالق است كه شوهروقون آنهرا بهه یكهى از رویهداد هها ى آینهده مربهوط سهازد ،یها صیغـهـﮥ
طالق رابه یكى از ادوات شرط ویا چیزى كه به معنى یكى از آنها باشد قـرین نماید مانند :
«اگههر چههون  ،وقتههى وغیههره »..مثآلاگههر شههوهر بههه زن خودبگویههد  « :اگههر بههه فههالن جههاى رفتههى طههالق هسههتى  ».در
اینصورت طالق واقع نمى شهود مگهر آنكهه بجهایى كهـه در عبهارت معهین شهده اسهتعمال گهردد ،زیهرا شهوهر وقهون
طالق را به رفتن زن به آن جاى معلق نموده است.
فقها در مورد وقون طالق معلق آراى مختلف دارند ،ولی احناف وشوافع آنرا طالق میدانند.

تقسیم طالق به اعتبار تأریر:
طالق به اعتبار تأریر بدو نون هریک  -1 (:طالق رجعى و -2طالق بائن) تقسیم میگردد.

 -1طالق رجـعى :
عبارت از طالق است كه طى آن  ،مرد بعد از طالق وقبل از آمدن مدت ( عدتش ) مــى تواند بدون عقهد ،بهه زن خهود
رجون كند .
« الطالق مرتان فا مساک بمعروف او تسریح با حسان » «طالق كــه قابل بازگشت ورجون است  ،دوبار است یا بایهد
زن را به شكل معروف ومتعارف حفظ كهرد ویها اورا بهه احسهان ونیكهو كهارى رهها نمهود »( سهوره بقهره آیهه متبركهه :
) 222
یعنى طالقى را كه خداونهد مشهرون نمهوده یكهى بعهد دیگهر میباشهد وشهوهر حهق دارد كهه بعهد از طهالق اول بهه وجهه
پسندیده زن را براى خود نگهدارد وهمچنان جایز است كه بعد از این اورا براى باردوم طالق دهد  ،البته ایهن
حق او در صورت طالق رجعى میباشد.

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 4 « :

پروردگار باعظمت فـرموده است :
« والمطلقههات یتربصههن بهها نفسهههن رالرههي قههروء ،والیحههل لهههن أن یكههتمن مهها خلههق هللا فههى ارحهها مهههن إن كهن یههؤمن بهها
والیوم ا الخر وبعو لتهن احق بردهن فى ذلك إن أردو اصالحٱ »(سوره بقره آیت ) 22
«وزنانى كه طالق داد شهده انهد ایشهان را انتظهار سهه حهیض ( یها سهه طههر ) كننهد خویشهتن را وجهایز نیسهت بهراى
ایشان كه پنهان كنند آنچه كه خدا آفریده است در رحم هاى شان  ،اگر ایمان مى آرند به خداوند وروز قیامهت و
شهوهران ایشهان سهزاوار تهر انههد بهه بهاز آوردن ایشهان ،اگههر خواهنهد نكهو كهارى » وخداونههد متعهال بهه سهبب حكمههت
بسیار بزرگى آنرا وضهع نمهوده كهه حكمهت آنهرا خهود خداونهد متعهال چنهین بیهان نمهوده اسهت  « .ال تهدرى لعهل هللا
یحدث بعد ذلك امرٱ »( سوره طالق آیت  «) 11هیچ كس نمى داند شاید كه هللا پیهد اكنهد بعهد از « طهالق » كهارى
را زیرا چون شوهر زن خود را یك طالق رجعهى بدههد وحكهم شهریعت ههم آنسهت كهه در مهدت عهدت زن در خانهه
شوهر بماند  ،بدین تر تیب ممكن است كه شوهر تفكر نمهوده ودر تصهمیم خهود تجدیهد نظهر كهرده وبهه زن خهود
دوباره رجون كند.
این احتمال بخاطر زیاد است كه سنت شوهر را مكلف نمهوده كهه زن را در طههرى كهه بها او جمهان ننمهوده طهالق
دهد ،لذا اگر كوچكترین عالقه یى بدان زن داشته باشد ،حتمٱ به او رجون مى نماید.
در یكى از احادی متبركه روایت است كه :
در زمان پیامبر صلی هللا علیه وسلم ( عبد هللا پسر عمر(رض) زنش را در حالت حیض طالق داد  ،حضرت عمهر
در این مورد ازپیامبر صلی هللا علیه وسلم سؤال كرد  ،پیغمبر صلی هللا علیه وسلم فرمود :
« مرة فلیراجعها رم إن شا ء طلقها وهى طاهر قبل أن یمس فذلك الطالق للعدة »( به او دستور ده زنهش را بهه نكهاحش
بر گرداند  ،سپس اگر خواست اورا در حالت طهر وقبل از مجامعت طالق دهد  ،واین طالق براى عـــدة است ) .
دین مقدس اسالم همه جدوجهدش را بخرچ میدهد تا به هر ترتیب ووسیله که باشد ازوقهون طهالق و جهدایى بهه شهكل
از اشكال جلوكیرى بعمل ارد وبه پیروان خویش تاكیدات همیشگى مینمایهد تهـا بهه تفكرومشهوره بهاز گردنهد وزنهدگى
مشترك خویش را به اسانى برهم نه زنند.
بدین اساس اگر زن در خانه شوهر باقى بماند مراجعه به تفكر در مرد بوجود امده واگر طالق به علهت غضهب ویها
سایر انفعاالت دنیوی صورت گرفته با شد  ،امكان مراجعه دوباره بى نهایت زیاد است.
ولى زمانیكه زن حدود سه ماه در خانه شوهر بماند وهیچ تأ ریرى بر او ننمود وبه زن خویش مراجعه هم نكهرد ،
در این صورت مطلب واضح گشت كه تصمیم شان نهایى است بنٱ ضرورت زندگى مشترك از بهین میهرود  ،كهه بهه
گذشت عدت وصف طالق رجعى هم پایان مى یابد  ،ووصف طالق بائن را بخود میگیرد.

تبصره :
خداوند متعال در ( سوره بقهره آیهت  ) 22میفهر مایهد  « :فه ن طلقهها فهال تحهل لهه بعهد حتهى تهنكح زوجهٱ غیهره » .
یعنهى وقتیكهه شهوهر زن خههویش را بعهد از دو مرتبهه بههراى بهار سهوم طهالق نمههود در اینصهورت ایهن زن بههرایش
حالل نمیشود مگر آنكه بصورت صحیح بها مهرد دیگهرى بها رضهایت ازدواج كنهد  .واگهر زن بها ایهن شهوهر خهویش
بازهم خوش نباشد واز آن طالق بگیرد ،شوهر اولى اگر خواسته باشد میتواند با وى ازدواج نماید .

حكم طالق رجعى:
در مدت طالق رجعى مرد میتواند از زن خویش استمتع نماید  ،زیرا عقد ازدواج تها هنهوز بهاقى میباشهد  ،اگهر چهه
طالق رجعى سبب تفر قهه میباشهد امها آرهار آن تها زن در عهدت اسهت متهر تهب نشهده بلكهه پهس از سهپرى شهدن
عدت ورجون نكردن آشكار میگردد.اگر در مدت طالق رجعى یكى از طرفین زن ویا شوهر بمیرد  ،دیگرى میتوانهد
از او ارث ببرد.زیرا تا زمانیكه مدت عدت سپرى نشده نفقه زن بر شوهر واجب است.
 -2طالق بـــــائن:
طالق بائن عبارت از طالق است كه طى آن  ،مرد بعد از جدائى حق رجون به زن خهود را بهدون عقهد مجهدد نهدارد .
واین طالق هم بدو نون طالق  ( :طالق بائن صغرى وطالق بائن كبرى تقسیم میگردد.) .

طالق بائن صغرى:
عبارت از طالق است كه كمتر از سه است  .اگر شوهر زن خود را براى بــار اول یهك طهالق بدههد وعهدتش بگهذرد
طوریكه قبل از سپرى شدن عدت به او رجون نكند این طالق بعهد از انتههاى عهدت بنهام طهالق بهائن یـهـاد میشهود

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 5 « :

اما چون اولین با ریست كه اورا طالق داده لذا طالق بائن صغرى گفته میشهود  ،طوریكهه شهوهر ش كهه اورا
طالق داده میتواند با نكاح جدید ومهر جدید با او ازدواج نماید.

طالق بائن

كبرى:

عبارت از سه طالق مكمل مى باشد  .اگر شوهر براى بهار سهوم زن خهویش را طهالق دههد  ،بصهورت نههایى از آن
جدا میگردد زیرا طالق اول و دوم امتحانى بهود كهه امكهان اصهالح میانشهان ممكهن بهود ولهى در صهورت دادن طهالق
سومى كـه بنام طالق بائن كبرى یـاد میگردد  ،ار تباطات ازدواجى بصورت نهایى از میان بر داشته میشود.

طـالق رـالرــه :
طالق رالره عبارت از طالق است كه هر سه طالق در یك دفعه وبا یك لفظ اجرا گردد .فقها گفته اند سه طهالق بهه یهك
لفظ حكم سه طالق را دارد .
اما بعضى ازفقهابدین نظر مخالفت نموده میگویند كه سه طالق به یك لفظ حكم یك طالق را دارد.
دین مقد س اسالم پیروان خویش را از دادن سه طالق ( طالق رالره ) در یك بار ویا با یهك لفهظ منهع نمهوده وآنهرا
به خالف دستور وشرن الهى ومنحرف شدن از صراط المستقیم اسالم دانسته است .
در حـدی صهحیح آمهده اسهت  :بهه پیهامبر صهلی هللا علیهه وسهلم  ،خبهر دادنهد كهه شخصهى زنهش را یهـك دفــهـعه سهه
طـــالق داده است .
پیامبر اسالم با عصبانیت بلند شد وفرمود  « :أیلعب بكتاب هللا وأنا بین أظهر كم ؟ حتى قام رجل فقال یا رسول هللا
أال أقتله» ( آیا در حالى كه من تاهنوز در بین شما هستم كتاب خدا بهه بازیچهه گرفتهه مهى شهود ؟ ! حتهى یهك نفهر
بلند شد وگفت اى رسول خدا اورا بكشم ) ( رواى حدی شریف نسائى ).

قانونى مدنى افغانستان واحكام طالق وتفریق :
مادﮤ : 121
- -1طالق عبارت از انحالل رابطه زوجیت صحیحه درحال یا آینهده  ،بهین زوج وزجهه  ،بها لفاظیكهه وقهون طهالق صهر
احتٱ از آن افاده شده بتواند.
 -2طالق از جانب زوج یا محكمه با صالحیت بدرخواست زوجه مطابق به احكام این قانون صادر میگردد.
ماده  : 121طالق تنها باالى زوجه ایكه در نكاح صحیح یا در عدت طالق رجعى باشد واقع میگردد.
ماده  : 121طالق هر زوج عاقل وبالغ واقع میگردد .گرچه زوج سفیه یا مریض غیر مختل العقل باشد.
ماده  :121طالق بحالت سكر واقع نمیگردد.
ماده : 122
 -1زوج میتواند بصورت شفوى ویــا تحریرى زوجه اش را طالق نماید  .هر گاه زوج فاقد این دو وسیله باشد
 ،طالق به اشارت معموله كه صراحتٱ معنى طالق را افاده نماید  ،صورت گرفته مى تواند.
 -2طالق با لفاظ صریحیكه در عرف معنى طالق را افاده كند  ،بدون نیت واقع میگردد.
ماده  : 141زوجه قاصره  ،از جانب زوج یا پدر زوج طالق شده نمى تواند.
ماده  :141طالق اشخاص ذیل اعتبار ندارد:
 -1مجنون  ،مگر در صورتیكه طالق را قبل از جنون به شرطى معلق ساخته وشرط در حال جنون موجود
شود.
 -2معتود.
 -2مكره .
 -4نایم .
 -1شخصیكه عقلش به علت زیادت سن ویا مرض مختل گردیده باشد.
-1شخص مدهوش كه قوه ممیزه اش را به علت غضب یا عوامل دیگرى از دست داده وقولش را درك نكند.
ماده  :142زوج مى تواند زوجه اش را توسن وكیل قانونى طالق دهد یا اینكه صالحیت طالق را بخود زوجه
تفویش نماید.
ماده  : 142زوج بعد از تفویض صالحیت طالق نمى تواند از آن رجون كند  ،مگر اینكه زوجه صالحیت مفوضه
را قبول نكرده باشد.

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 6 « :

ماده  : 144زوج در برابر زوجه صالحیت سه طالق را دارد.
ماده  : 141طالق مقترن بعدد خواه با الفاظ یااشاره صورت گرفته باشد ،یك طالق شناخته میشود.
ماده  : 141طالق بطور عموم رجعى ودر موارد ذیل بائن مى باشد.
 -1طالق سوم .
 -2طالق قبل دخول .
 -2طالق به عوض.
 -4طالقیكه در این قانون بائن خوانده شده .
ماده  : 141زوج نمى تواندبا مطلقه رالره خود دو باره ازدواج نماید  ،مگر اینكه مطلقه رالره با شخص دیگرى
ازدواج نموده وبعد از دخول ازدواج دومى طالق گردیده وعدت را تكمیل كرده باشد.
ماده  : 141هر نون طالق زوجه قبل از دخول همچنان یك یا دو طالق رجعى كه در آن رجون صورت نگرفته
باشد  ،طالق بائن صغرا گفته میشود .
ماده  : 142آرار ازدواج وصالحیت زوج با یك یا دو طالق رجعى تا زمان تكمیل عدت طالق از بین نرفته ،
بحال خود باقى مى ماند.
ماده  : 111تعلیق رجون بزمان آینده یا بكدام شرط جواز ندارد  .در صحت رجون حضور شهود شرط نمى
باشد.
ماده  : 111را بطه زوجیت در طالق رجعى با پاك شدن از حیض سوم قطع وحق رجون زوج ساقن میگردد.
ماده  :112طالق بائن صغرا عقد ازدواج را منحل وآرار مرتب بر آن را از بین مى برد.صالحیت زوج وجمیع
روابن زوجیت را با ستثناى عدت  ،بمجرد وقون ساقن مى سازد.
ماده : 112
 -1طالق بائن صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه به زوج نمى گردد.
-2زوج مى تواند با مطلقه صغرا در حین عدت ویا بعد از آن مجددٱ ازدواج نماید  ،مشروط بر اینكه این ازدواج
بر ضاى زن وبه عقد ومهر جدید صورت بگیرد.
ماده  : 114هر گاه مطلقه با شخص دیگرى ازدواج نموده وپس از دخول طالق گردد .مى تواند با زوج اول
ازدواج نماید .در ین صورت طالق هاى قبلى از اعتبار ساقن  ،زوج مجددٱ صالحیت سه طالق را كسب مینماید.
ماده  : 111هر گاه زوج در حال مرض موت  ،زوجه خود را به طالق بائن طالق نماید  ،این طالق مانع حق
ارث زوجه در صورتى كه عدت او قبل از وفات تكمیل نشده باشد ،نمى گردد  ،مشروط بر اینكه مطلقه از وقون
طالق تا وفات به سبب دیگرى از حق میراث محروم نگردیده باشد.

طالق به اساس ضررویا طالق قاضى (تفریق):
طالق به اساس ضرر كه در كشور ما بنام طالق قاضى شهرت دارد ،عبارت از طالق است  :كه زن خواستار طالق
در محضر قضاء میگردد.
قاضى بر اساس در خواست زن مكلف است بر موضون غور نموده  ،در صورت كه مسئله حقیقت داشته باشد  ،حكم
به طالق را صادر نماید.
طالق به اساس ضرر نهایى انوان مختلف دارد  ،طوریكه بعضٱ به سبب عیب اساسى در شوهر میباشد كه بعد
از آغاز به مباشرت براى زن آشكار میگردد وبعضٱ به سبب اذیتى میباشد كه شوهر به زن مى رساند وگاهى به
سبب غیابت شوهر كه ممكن به اساس آن زن در گناه بیفتد.وغیره ...

طالق خواستن به سبب ندادن نفقه :
بعضى از ائمه بزرگ از جمله امام مالك  ،امام شافعى  ،وامام احمد ( رحمي هللا علیهم ) تفریق میان زن وشوهربه
اساس نبودن نفقه راجأیز مى دانند ،البته در صورتیكه زن خواستار طالق گردد و قاضى هم چنین حكمى را در
مورد صادر نماید وشوهر هم مالى را بصورت اشكارا در اختیار نداشته باشد.
طوریكه خداوندپاك میفرماید « :ف مساك بمعروف أو تسریح ب حسان » ( سوره بقره آیت  ( ) 222پس از آن یا
نهكداشتن است به خوشى یا رها كردن به نكویى ).

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
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علما بر این عقیده اند كه این حكم الهى شوهر را مكلف مى سازد كه یا به زن خویش به وجه پسندید،رفتار نماید
ویا آنرا به نیكویى طالق دهد وشك نیست كه نبودن نفقه با نهكداشتن به وجه پسندید منافات دارد.

طالق خواستن به اسا س ضرر (تفریق):
زن به اسا س حكم حدی شریف كه میفر ماید  « :ال ضرر وال ضرار » اگر كدام عیبى را در شوهر خویش مى
بیند  ،حق دارد تقاضاى طالق نماید  .فقها عیوب را به دو دسته تقسیم نموده اند .

اول  :عیوب تناسلى :
عبارت از عیوبى میباشد كه مانع از انجام ضرورت از دواج ودوام آن یا تولد طفل گردد  .كه از آن جمله از
مرض « عنین » نام برد  ،این مرض مخصوص مردان بودن ومردى كه این مرض را داشته باشد عمل جنسى
را انجام داده نمى تواند .

دوم  :عیوب غیر تناسلى :
عیوب غیر تناسلى عبارت از امراض خطر ناك میباشد كه انسان طبیعتٱ از آنها دورى مى جوید .
احناف ومالكى ها جدایى به اساس یكى از این عیوب میان زن وشوهر را طالق بائن میداند اما شوافع وحنابله
آنرا طالق نپنداشته بلكه آنرا فسخ نكاح مى شمارند.
از علما بر این عقیده اند كه اگر زن ضررى ببیند كه نمى تواند به اراده ء خود از آن رهایى
اما اكثریت
یافته وقبل ازدواج ازآن عیب با خبر نبوده وعیب مذكور مانع دوام زندگى مشترك باشد  ،میتواند طلب طالق نماید.
خواستن طالق به اسا س بد گذرانى ( نشوز مرد ) به اسا س مذهب مالكى زمانیكه زن امكان زندگى مشتر ك را به
اساس بد گذرانى مرد از دست دهد  ،زن میتواند به قضا ـ عارض شده ودر خواست طالق نماید .
اگرچه احناف بر این عقیده اند كه قضا ء میتواند حكم به تأ دیب وتعزیز مرد صادر كند نه حكم بر طالق .

خواستن طالق ازخوف فتنه :
اگر شوهر براى مدت طوالنى بدون عذرى ( از جمله  :تحصیل  ،تجهارت ویها ماموریهت ) از زن خهود دور باشهد وزن
احساس كند كه نبودن شوهر ممكن است اورا در فتنه بیندازد  ،فقها در مورد نظر یات متعدد دارند :
مالكى ها بر این عقیده اند زمانیكه زن از دور بودن شهوهر خهویش خهوف در فتنهه افتهادن را داشهته باشهد  ،میتوانهد
با مراجعه به قضاء خواستار طالق گردد.
اما در مذهب احناف ومذهب شوافع غیابت شوهر براى طالق زن را دلیل معتبرى كه بتوانهد بهر آن اعتمهاد كهرد ،
نمیدا نند.
مدت غیابت را مالكى ها سه سال ولى امام احمد كوتهاه تهرین مهدتى را كهه زن بعهد از آن میتوانهد تقاضهاى طهالق
نماید شش ماه معرفى داشته است  ،زیهرا بهه عقیهده امهام احمهد  ،شهش مهاه مهدت نههایى میباشهد كهه زن میتوانهد در
غیاب شو هر خود صبر كند.

طالق خواستن به سبب محبوس بودن شوهر :
امام مالك وامام احمد به طالق به اساس محبوس بودن شوهر حكم نموده اند  ،واستدالل میاورنهد كهه  :حهبس موجهب
دورى شوهر از زن شده وبدین ترتیب زن متضرر مى گردد.
ولى اگر نظر یات فقها در مورد ضر ر رسیدن به زن و عوامل بهروز فتنهه در دورى از شهوهر مهورد تحلیهل وارزیهابى
قرار گیرد  ،نظر یات متعددى را در مورد صادر نموده اند  ،ولى همه فقها به ایهن نظهر انهد كهه اگهر شهوهر بهه حهبس
ابد محكوم گردد  ،وزن تحمل این مدت را نداشته باشد  ،وخواسهتار جهد ایهی باشهد  ،میتوانهد بهه قضها ء مراجعهه نمهوده
وخواستار طالق گردد.

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 8 « :

قانونى مدنى افغانستان وطالق به اساس ضرر:

تفریق به اساس عیب :
ماده  : 111زوجه وقتى مهى توانهد مطالبهه تفریهق نمایهد  ،كهه زوج مبهتال بهه مرضهى باشهد كهه اعهاده صهحت وى غیهر
ممكن یا مدت طوالنى براى معالجه او الزم باشد  ،به نحویكه معاشرت با زوج بدون ضرر كلى متعذر باشد.
ماده  : 111هر گهاه زوجهه هنگهام عقهد یها قبهل از آن بعیهوب متهذكره مهاده (  ) 111ایهن قهانون واقهف بهودن یهادر
صورت وقون عیب بعد از عقد طور صریح یا ضمنى به آن رضهایت نشهان داده باشهد  ،نمهى توانهد مطالبهه تفریهق
نماید.
ماده  : 111در تثبیت عیوب متذكره ماده (  ) 111این قانون از نظر یات اهل خبره استفاده بعمل آید.
ماده  : 112هر گاه عیب از نوعى تثبیهت گهردد كهه اعهاده صهحت وى غیهر ممكهن باشهد  ،محكمهه بهدون تعویهق بهه
تفریق زوجین حكم مى نماید .در صورتیكه عیب قابل عال ج بوده ومدت طوالنى براى معالجه الزم باشد  ،محكمه
مطالبه تفریق را تا مدتیكه متجاوز از یكسال نباشد به تعویق مى اندازد.
ماده  : 111تفریق به سبب عیب  ،طالق بائن است .
مههاده  : 112تفریههق بههه سههبب عیههب موجههب حرمههت ابههدى نگردیههده  ،زوجههین مههى تواننههد بعههد از تفریههق دوبههاره بههاهم
ازدواج نمایند ،خواه در عدت باشد یا بعد از آن .
ماده  : 111هر گاه یكى از زوجین كه به سبب عیب بین آنهها تفریهق واقهع شهده وفهات نمایهد  ،طهرف دیگهر مسهتحق
ارث از وى نمى گردد.تفریق به سبب ضرر :
مههاده  : 112هههر گههاه زوجههه از معاشههرت بهها زوج ضههررى را ادعهها كنههد كههه دولههم معاشههرت را در چنههین حالههت بههین
امثال زوجین غیر ممكن گرداند  ،مى تواند از محكمه مطالبه تفریق نماید.
ماده : 114
-1هر گهاه ضهرر مهورد ادعها رابهت گردیهده واصهالح بهین زوجهین صهورت گهر فتهه نتوانهد  ،محكمهه بهه تفریهق حكهم
میناید.
 -2تفریق  ،حكم یك طالق بائن را دارد.
ماده : 111هر گاه ضرر مورد ادعا رابت نگردیده وزوجه با دعاى خود اصرار داشهته باشهد  ،محمكهه دو شهخص
را بحی حكم جهت اصالح بین زوجین تعیین مینماید.
ماده : 111
 -1حكم باید شخص عادل بوده یكى از اقارب زوج ودیگرى از اقارب زوجه باشد .
اگر اقارب زوجین موجود نباشند  ،حكم از اشخاصى تعیین میگردد كه از احوال زوجین معلو مات كهافى داشهته بهه
اصالح بین زوجین قادر باشد.
 -2حكم باید در محكمه سوگند یاد نماید كه وظیفه خود را بعدل وامانت دارى ایفا مى كند.
ماده : 111
اشخاصیكه بحی حكهم تعیهین میشهوند  ،بایهد علهل اخهتالف وطهرز اصهالح بهین زوجهین را تشهخیص نمهوده در تهامین
اصالح كوشش نمایند.
ماده : 111
 -1هر گاه حكم با صالح بین زوجین مؤفق نشود ومنشا ء اختالف زوج یها زوجهین بهوده ویها اصهآل معلهوم نباشهد ،
محكمه به تفریق بین آنه حكم مینماید .
 -2در صورتیكه زوجه منشا ء اختالف باشد  ،حكم به تفریق در بدل كل مهر ویا قسمتى از آن تصمیم مى گیرد.
ماده : 112
 -1هر گاه در نظریات اشخاصیكه بحی حكم تعیین شده اند  ،اختالف موجود  ،از طرف محمكه مكلهف بهه تجدیهد
نظر میگردند.
 -2در صورت دوام اختالف محمكه اشخاص دیگرى را مطابق حكم مندرج ماده( ) 111ایهن قهانون بحیه حكهم تعیهین
مى نماید.
ماده  : 121حكم تصامیم خود را به محكمه تقدیم ومحكمه مطابق به آن حكم صادر مینماید.

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 9 « :

تفریق به سسب عدم انفاق :
ماده  : 121هر گاه زوج از اداى نفقه امتنان ورزد در حالیكه ظاهرٱ مالك دارائهى نبهوده وعجهز وى از اداى نفقهه نیهز
رابت شده نتواند  ،زوجه مى تواند مطالبه تفریق نماید.
ماده : 122هر گاه زوج عجز خود را از اداى نفقهه رابهت نمایهد  ،محمكهه مهدت مناسهبى را كهه از سهه مهاه تجهاوز
نكند  ،بوى مهلت میدههد  .در صهورتیكه بهازهم بهه اداى نفقهه قهادر نشهود  ،محكمهه بهه تفریهق بهین زوجهین حكهم
مینماید.
ماده  : 122تفریق بین زوجین كه به سبب عدم اداى نفقه بحكم محكمه صورت بگیهرد .در حكهم طهالق رجعهى بهوده
و زوج مى تواند به زوجه اش در خالل عدت رجون نماید  .مشروط بر اینكه زوج توان مهالى وآمهادگى خهود را بها
داى نفقه رابت نماید.

تفریق به سبب غیاب :
ماده: 124هر گاه زوج مدت سه سال یا زیاده از آن بدون عذر معقهول غایهب گهردد  ،در صهورتیكه زوجهه از غیهاب
وى متضرر شود ،مى تواند از محكمه مطالبه تفریق نماید .گرچه زوج مالك دارائى بوده وزوجهه از آن نفقهه خهود
را تامین كرده بتواند.
ماده : 121
 -1در صهورت غیهاب زوج  ،محكمهه بعهد از اسهتمان مطالبهه تفریهق از جانهب زوجهه  ،موضهون را بهه زوج غایهب
كتبٱ اعالم نموده ومدتى را تعیین مینماید تا در خالل آن زوج مذكور به مسكن فامیل عودت نموده یا زوجه خود
را به اقامتگاه خویش طلب نماید.
-2در صورتیكه زوج غایب با وجود اعالم محكمه  ،بدون عذر معقول به غیابت خهود ادامهه بدههد یها اصهآل وصهول
اعالم به زوج غیر ممكن باشد  ،در چنین احوال  ،محكمه به تفریق بین زوجین حكم مینماید.
ماده  : 121هرگاه زوج بحكم قطعى محمكه به حبس ده سال یا بیشتر از آن محكوم گردیده باشهد  ،زوجهه مهى توانهد
پس مدت پنج سال مطالبه تفریق نماید گرچه زوج محبوس توان اداى نفقه را داشته باشد.
ماده : 121
 -1تفریق به سبب غیاب در حكم طالق رجعى میباشد.
 -2هر گاه زوج غایب حاضر یا زوج محبوس رها گردد  ،میتواند قبل از تكمیل عدت به زوج خود رجون نماید.

ظهاریا حالت مشابه به طالق :
ظهار از ظهر گرفته شده است ودر جاهلیت پهیش از اسهالم مهرد بهراى زن خهود مهى گفهت « :انهت علهى كظههر أمهى » (
یعنى تو بر من مانند پشت مادرم هستى ) وبدین ترتیب زن طالق میشود  ،اما اسهالم ظههار را باطهل اعهالن داشهت ،
وتا مرد كفاره ندهد براى زن خود حرام است.
ظهار وطالق هردو حالل بودن زن وشوهر را براى یك دیگر از میان میبرد با این تفاوت كه ظهار در عدد طهالق
ها حساب نشده بلكه سوگند یمین میباشد كه زن را بر شهوهرش حهرام مهى سهازد وبهراى آنكهه بهه یكهدیگر حهالل
شوند شوهر باید كفاره بدهد.
خداوند پاك در سوره ( مجادله آیت  )2میفرماید  « :الذین یظاهرون مهنكم مهن نسهائهم مها ههن أمههاتهم إن امههاتهم إال
الالتى ولدئهم وإنهم لیقولون منكرٱ من القول وزورا » ..
(كسانیكه ظهار مى كنند از شما از زنان خود نیستند آن زنان مادران ایشان  ،نیستند مهادران ایشهان مگهر آنهانى كهه زاده
اند ایشان را  ،بدرستى كه ایشان مى گویند سخنان نا معقول ودروغ ) ....

كفاره ظهار :
قرآن مجید وحدی نبوى به دو ماه متواتر روزه گرفتن حكم مى نماید واگر نتواند باید شصت مسكین را غهذاى كهافى
از اوسن آنچه به خانواده خود میدهد  ،بدهد.

صاحب در طالق :
خداوند پاك در سوره ( طالق آیت  ) 1:مــــى فرماید :
« یا أ یها النبى إذا طلقتم النسا ء فطلقوهن لعدتهن  ( » .اى پیامبر چون اراده طالق زنان كنیهد پهس
طالق دهید ایشان را )
هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 10 « :

همچنان در سوره ( النسا ء آیت  ) 2مى فر ماید  «:وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج  ،وآتیتم
إحداهن قنطارٱ فال تأ خذوا منه شیئٱ » ( واگر خواهد بدل كرد زن بجاى زنى وداده باشید یكى از
ایشان را قنطار( مال فروان ) پس باز مگیرید از آن مال چیزى را ».
اگـر به مفاهیم آیات متبركه فوق به دقت نظر به اندازیم در خواهیم یافت كه نصوص قرآنى به دادن
طالق براى مرد صراحت دارد زیرا مرد به اساس تحمل مشتقت درازدواج بیشتر از زن بـر بقاى
زندگى مشترك حریص میباشد و بحكم شرن بعد از طالق مجبور است كـه مهر مؤخر طالق را
پرداخته ودر دوران عدت مخارج زن را نیز تأ مین نماید.
اگر طالق بدست زن باشد حیهات خهانواده گهى مضهطرب میگهردد ،زیهرا بهه اسهاس سهرعت در متهأرر
شدن  ،انفعهال وعكهس العمهل اسهتقرار نخواههد داشهت وعامهل بهاز دارنهده یهى نیهز در مقهابلش وجهود
ندارد  .پس در این كار زیانى نمى بیند .اگر جواز بودن طالق بدست زن مى بود  ،زن هها روزانهه
بیش از بیست بار شوهران خویش را طالق میداند .بخصوص در عصر حاضهر کهه از برکهت ازادی
بی بند وبار،همه امکاناتی را در اختیار دارند .

شـروط طـالق :
بعد از اینكه امكان مصالح وسازش در بین زن وشوهر از بین رفت وتالش هاى حكم به مایوسى مبهدل شهد  ،شهرن
شراین ذیل را بحی شروط طالق وضع نموده است.
اول  :طالق دهنده « شوهر » باید عاقل  ،بالغ ومختار باشد  ،دیوانه  ،طفل وشخص تحت فشار باشد طهالق اش
درست نیست .
اقوال كه تحت فشار از شخص صادر گردد بهه اسهاس دالئهل كلهى وجزیهى شهرعى ههیچ حكمهى بهر آنهها مرتهب نمیشهود.
اگرچه امام ابوحنفیه بر وقون طالق مكروه در حالهت تحهت فشهار قهرار گهرفتن شهخص  ،حكهم را صهادر نمهوده اسهت .
ولى اكثریت فقها براین عقیده اند كه طالق مكروه هم واقع نمیگردد.

طالق درحالت سكران ( مستى ) :
به نظر جمهور فقها طالق در حالت سكران واقع میشود  .زیر او خودش موجب دخهول فسهاد بهر عقهل خهود گردیهده
است .
ولههى تعههدادى از صههحابه كههـرام از جملههه حضههرت عثمههان ( رض ) بههر ایههن عقیههده انههد كههه طههالق در حههال سههكران واقههع
نمیگردد.
امام شوكانى  :در جواب كسانیكه « وقون طالق را از روى عقوبت وجزا واقع میشمارند »
میگوید  « :در شرعیت عقوبت خوردن مسكرات حد است وبراى جائز نمهى باشهد كهه از طهرف خهود جهزاى دیگهرى
برایش تعیین بسازیم واحكامى را براى آن مر تب نمایم»

شوكانى بر این عقیده است :
شخصیكه در حا ل مستى وال یعقل میباشد  ،حكمى طالق برآن مرتب نمى گردد  ،زیهرا اسهاس شهرعى كهه بهر آن
احكام مرتب شود وجود نداشته وشرعیت عقوبت آنرا تعیین نموده وبهراى مها الزم نیسهت كهه بهه اسهاس رأى خهود از
آن تجاوز نموده وحكـــم را صادر نمایم كه طهالق ایهن شهخص از روى عقوبهت واقهع میگهردد وبهدین ترتیهب شهخص
مذكور را به دو جزا ء محكوم نمایم.

شوكانى مى افزاید :
نمى توان گفت كه الفاظ طالق از جمله احكام تكلیفى نبوده بلكهه از جملهه احكهام وضهعى میباشهد ودر احكهام مكلهف
بودن شرط نیست .زیرا ما مى گوییم كه احكام وضعى مقید به شروط تكلیفى میباشد.
همچنان سبب وضع شده به اتفاق همه فقها  ،عبارت از طالق عاقل میباشد نه مطلق طالق واگر نه طهالق دیوانهه
نیز باید واقع میشود .

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 11 « :

در نهایت و استنتاج كلى باید گفت :
شخصیكه در حال مستى بـاشد وزن خویش را طالق نماید  ،طالق اش واقع نمى گردد.

طالق در شـوخـى :
از ابو هر یرة ( رض ) روایت شده كه پیامبرصلی هللا علیه وسلم فرموده:
« رالث جدهن جد وهزلهن جد  :النكاح والطالق والرجعه  (».سه چیزى است كـــه قصهد آن قصهد اسهت وشهوخى آن ههم
قصد است  :نكاح  ،طالق ورجون كردن به زن )( احمد  ،ابو داود و ابن ماجه  ،ترمذى )
همچنان از فضاله بن عبید( رض) روایت شده است  « :رالث ال یجوز فیهن لعب  :الطهالق والنكهاح والعتهق » ( سهه
چیزى است كه جایز نیست در آنها شوخى صورت گیرد  :طالق  ،نكاح وازدا كردن برده )
از ابو ذر غفارى ( رض ) روایت شده كه  « :من طلق وهو العب فطالقهه جهایز ومهن اعتهق وههو العهب فعتقهه جهایز
ومن نكح وهو العب فنكاحه جایز » ( كسیكه طالق كند در حال شوخى پس طالقش جایز اسهت وكسهیكه بهرده را آزاد
نماید در حهال شهوخى پهس آزاد كهردنش جهایز اسهت وكسهیكه نكهاح كنهد در حهال شهوخى پهس نكهاحش جهایز اسهت().
رواى حدی شریف عبد الرزاق به سند منقطع )
اگـر بهه روایها ت متهذكره نظهر بهـه انهدازیم همهه عبهارت بهر ایهن امهر داللهت دارد كهه طهالق شهخص بهه شهوخى واقهع
میشود .
ولى اكثریت به اتفاق فقها با این باور اند كه طالق درحال شوخى واقع نگردیده وبراى باور خویش بهه آیهه متبركهه
( ( ) 221سوره بقره)  «:وإن عزمو الطالق » ( واگر قصد كردن طالق را ) مستند مى سهازند ومیگوینهد كهه :
اگر در طالق قصد صحیح وعزم راسخ وجود نداشته باشد  ،طالق واقع نمیگردد.

خالصه كالم اینكهه طهالق كهارى اسهت كهه بهه نیهت احتیهاج دارد وكسهیكه شهوخى مهى كنهد عهزم ونیهت
طالق را نمى داشته باشد پس به اساس قول صحیح ومعتبر همین است كــه طهالق در حهال شهوخى
واقههع نمیگههردد  ،ولههى بههراى انسههان ضههرور نیسههت در مسههایل زنههدگى وحیههاتى دسههت بههه چنههان شههوخى
خطرناك بزند .وهللا اعلم.

طـالق به خطا :
طالق به خطا آنست كه شخصى اراده سخن دیگرى را داشته وبه خطا الفاظ طالق را به زبانش اداء نماید.

به نظر احناف در این مورد به حكم قضا باید عمل شود .ولى سایر مشرعین وفقها بهر ایهن عقیهده انهد
كه این معامله بین شخص وپـروردگارش میباشد وطالق واقـع نمیگردد .وضهرورت آن ههم نیسهت كهـه
قضیه متذكره به قضا ء رجعت داده شود.

طـالق به سهو ،طالق غافل ومدهوش :
طالق به سهو وطالق غافل حكم طالق به خطا  ،را دارد .و حكم فقها در مورد طالق مدهوش یعنهى شخصهى كهه بهه
سبب صدمه مرض  ،كبر سن ویاخلل در عقل باشد و نمى داند كه چه مهى گویهد همهین اسهت كهه طهالق همچهو اشهخاص
نیز واقع نمیشود.

چرا مبغوضترین حالل ها نزد خدا طالق است؟
اگر طالق حالل است  ،نباید مبغوض باشد  ،واگر مبغوض باشهد  ،نبایهد حهالل باشهد  .مـهـفهوم مبغهوض بهودن بها
حـالل بودن اصآل سازگار نیست .
دین اسالم یكبار به مرد میگوید كه طالق امر ناخوشایند ومنفورى است  ،ولى زمانیكه مرد میخواهد زن را طهالق
دهد  ،هیچ مانع قانونى در برابر او قرار نمى د هد  .چرا ؟ طرح این سؤال بى نهایهت دقیهق وبجاسهت جهوهر و راز
كالم در همین نقطه نهفته است .

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 12 « :

راز اصلى مطلب این است كه زوجیت وزندگى زناشویى یك علقه طبعیى اسهت  ،نهه قهرار دادى  ،كهه قهوانین خهاص
طبعیههى بههراى ان وضههع شههده اسههت  .عقههد ازدواج  ،بههر خههالف سههایر عقههد ههها ى اجتمههاعى  ،بههر اسههاس یههك خههواهش
طبیعى بین طرفین باید انعقاد یابد.
انعقاد این عقد براساس محبت ویگانگى صورت گیرد  ،نه بر همگارى ورفاقت  ،قـابل اجبار والزام نیست .
ما میتوان با زور واجبار قانون  ،دو نفر را به همكارى با یك دیگر وادار كرد تها آنهان بهر اسهاس قهانون بـهـه پیمهان
وهمكارى خویش ادامه دهند  .ولى نمیتوان به زور قانون آنانرا وادار به دوستى بها یهك دیگهر كهرد .میكهانیزم طبیعهى
ازدواج  ،كه دین مقهد س اسهالم قهوانین خهویش را بهر اسهاس آن وضهع نمهوده اسهت  ،ایهن اسهت كهه زن در چوكهات
خانواده محبوب ومحترم واز عزت و مقام خــاصى بر خوردار است .
بنٱ اگر در زندگى حالتى هم پهیش آیهد  ،كهه زن بنهابر عللهى از ایهن مقهام خهود سهقوط كنهد  ،ومحبهت مهرد نسهبت بهـه
زنش به بى عالقگى بگراید  ،پایه وركن اساسى خانواده خراب شهده اسهت  ،یعنهى  ،یهك اجتمهان طبیعهى  ،بهه حكهم
طبیعت از هم پاشیده است .
دین اسالم به چنین وضعى به نظر تأ سف نگاه مینماید .ولى زمانیكه مى بینهد كهه اسهاس طبیعهى ایهـن ازدواج بـهـر
هم خورده است  ،نمى تواند از لحاظ قانونى  ،آن را یك امر باقى وزند ه فرض كند .با این حال  ،دین اسالم میكوشد
تدابیرى را پیش بكشد كه بر آرر آن زندگى خانوادگى از لحاظ طبیعى باقى بماند ،یعنى زن در مقهام محبوبیهت ومهرد
در مقام طلب وعالقه باقى باشد ،و توصیه اسهالم بهه زن ایهن اسهت تها خهود را بهراى مهرد خهود زینهت دههد  ،وتوصهیه
اسههالم بههه مههرد اینسههت تهها نسههبت بههه زن خههویش مهربههانتر باشههد .و اظهههار عشههق وعالقههه بیشههتر نمائیههد .ودر نهایههت
میخواهم بگویم كه فلسفه وحكمت این همه تدابیر دین اسالم در اینست كه ا ز ههم پاشهیدگى خهانواده جلهوگیرى بعمهل
آرد وآنرا از خطرات مصون ومحفوظ نگهدارد.
در این شك نیست كـــه طالق آرار ناگوار  ،منفى ونهامطلوبى نهه تنهها بهرای زن ومهرد بلکهه بهر فرزنهدان نیهز بوجهود
میاورد  ،ولى زمانیكه زند گی مشهترک خانهه بهه جبههه جنگهی واخهتالف دائمهى قهرار گیهرد  ،فضهاى خهانواده از حهاالت
نورمال خارج شده وبه جهنم مبدل میگردد  ،خانه بحی مركز ناسالم براى اطفال در مهی ایهد  ،ومهرد وزن بهه ایهن
نتیجه رسیده باشند كـه دیگر نمیتوانند با هم زندگى مشترك نمایند .دین اسالم در این صورت حكهم طهالق را تجهویز
مینماید.
ناگفته نماند که این تنها دین مقهدس اسهالم نیسهت كهه طهالق رامشهرون كهرده باشهد  .بلكهه طهالق قبهل از اسهالم وجـهـود
داشت .
دین اسالم طالق را صرف در وقت ضهرورت مشهرون گردانیهده اسهت  .ولهى شهارن بهراى آن كهه زنهدگى زناشهویى
زود از هم نباشد ودامنه آن گرداب خطرناك به افراد بى گناه دیگهر نرسهد ،بهه مجهرد اینكهه مهردى از زن خهویش
خفهه باشهد راه طههالق را در پهیش نگیههرد  ،طوریکهه کههه گفتهه شهد ،دیههن اسهالم مههرد وزن را بهه بههر دبهارى وشههكیبایى
دعوت نموده است .
قهرآن عظههیم الشههان را ه جلهو گیههرى از جههدایى زوجهین را بههه بهتههرین طریهق عملههى بههراى مسهلمانان نشههان داده كههه
تفصیل توصیه یى اش ،در سوره نسا ء آیه  21 :بطور مفصل بیان گردیده است .
( اگههر از جههدایى میههان ان دو ( زن ومههرد ) بههیم داریههد پههس حكمههى از خههانواده شههوهر وحكمههى از
خانواده زن تعیین كنید  .اگر سر سازگارى دارند خدا وند پاك میان شان سازگارى خواهد كرد) .

طــالق در ادیان:
اگر تاریخ بشریت ومسایل مربوط به طالق را در سایر ادیان  ،ملل وتمدن هــاى قبل از اسالم مورد مطالعه قرار دههیم
در خواهیم یافت كه دیهن اسهالم یگانهه دینهى اسهت كهه اساسهات وضهوابن محكهم منطقهى  ،انسهانى ووقعبینانهه را بهراى
طالق وضع نموده است .
میگویند در یونانى ها  ،معمول بو د زمانیكه مرد از زنش قهر میشد  ،اورا از خانه خود خواه باحق میبود
ویاناحق بیرون میكرد  ،زن حق دفان از خود را نداشت .
همچنان در تمدن رومیها طالق جز ء اركان ازدواج محسوب میشد ،طوریكه قضات روم قدیم ازدواجى را كـه
طرفین به شرط عدم طالق انجام مى دادند  ،باطل مى دانستند وحكم به بطالن آن صادر مى كردند.
البته رومى هاى قدیم در ازدواج دینى خود  ،طالق را حرام میدانستند  .اما در عین حـال قدرت وتسلن بى حد وحصهر
ى به مرد داده بودند كه در حق زن اعمال نماید ؛ حتى گاهى به او این اجازه رامى دادند كه زنش را هم بكشد .

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 13 « :

ولى بعد ها دینش شان در این مساله عقب نشینى كرد وبه آنان اجازه طهالق را داد ودر قهانون مهدنى نیهز ایهن حهق
به ملت روم قدیم داده شد .

طالق در یهودیت :
اگر دین یهودیت را بصورت دقیق مورد مطالعه وتحقیق قرار دهیم  ،در خواهایم یافت كه این دین هدایت نسبتٱ سهالم و
خوبى را در باره حقوق زن در نظر گــرفته است ولى طالق را به صورت شهایعى مبهاح نمهوده اسهت  ،تها جائیكهه
اگر جر یمه وگناهى بر زن رابت شود  ،مر د مجبور است او را طالق دهد وحتهى اگهر شهوهر از گنهاه زنهش ههم
صرف نظر نماید  ،با ز قانون اورا مجبور به دادن طالق مىسازد  .بطور مثال یا اگر زنى ده سال هم با شهوهر
ش زندگى كرده باشد وبنابر عللی از او اوالد نداشته باشد  ،طبق قانون مرد مجبور است زن خویش را طالق دهد.

طالق در مسیحیت :
دین مسیح در ا مور طالق با یهودیت مخالف است  .انجیل از قول حضهرت عیسهى علیهه السهالم روایهت میكنهد كهه
طالق حرام است وازدواج با زن ومردى كه با طالق از هم جدا شده اند  ،حرام است .
در انجیل متى  22-21 : 1آمده است  « :به شما گفته شده بود كسى كه زنش را طهالق دههد بها یهد طهالق نامهه
اش را به او بدهد .اما من به شما مى گویم كسى كه زنش را بهدون انجهام عمهل زنها  ،طهالق دههد  ،زنهش را بهه
صورت زناكار در مى آورد  ،وكسى كه با زن مطلقه اى ازدواج نماید  ،دچار زنا شده است »
در انجیهل مههرقس  12-11 : 11آمههده اسهت  « :كسههى كههه زنههش را طهالق دهههد وزن دیگههرى بگیهرد بهها زن دومههى زنهها
كرده است  ،وهر گهاه زن  ،شهوهر ش را قبهول نكنهد وطهالق بگیهرد وبها مهرد دیگهرى ازدواج نمایهد بهه گنهاه زنها
دچار شده است ».
انجیل علت شدت عمل در تحریم طالق را به این منطق مرتبن مى سازد  :چیزههاى كهه خهدا آنهرا بها ههم جمهع كهرده
باشد انسان حق جدایى آنرا ندارد »

ما مسلمانها هم بر همین عقیده هستیم كه معنى ایــن جمله در ست است؛ ولى سوال در اینجا ست
كه این مساله چه منطقى ویا چه ربطى براى تحریم طالق دارد.
خداوند كه زن وشوهر رابا هم جمهع كهرده اسهت ایهن بهدین معنهى اسهت كهه اجهازه ایهن ازدواج را خداونهد پهاك صهادر
نموده است .
این در ست است كه خداوند پاك زن وشوهر را با هم جمع نموده ولى انسهان بهه اختیهار خهود بهه انعقهاد عقهد موافقهه
نموده است  .اگر گفته شهودكه ایهن بهه اجهازه خهد اسهت مثهل اینسهت كهه خداونهد آنهان را بها ههم جمهع كهرده باشهد ،در
صورتیكه اگر زن ومرد بنابر دالیل وعواملى میخواهند از هم جهدا شهوند  ،پهس اجهازه جهدایى  ،طهالق آنهرا نیهز بایهد
خداوند پاك صادر نماید .ویــا این جدا یى نیز از جانب خداوند صورت گرفتهه اسهت  .یعنهى اجهازه صهدور طهالق ههم از
جانب خدا ست .
از ظاهر ومفهوم كالم طورى معلوم میشود كه ایهن انسهان نیسهت كهه در بهین كسهانى كهه خداونهد آنهان را بها ههم جمهع
نموده جدایى مـى اندازد بلكه هم جمع كننده وهم متفرق كننده  ،خداوند پاك است .
از طرف دیگر مسیحیت معتقد است كــه خداوند پاك به سبب  ،زنا بین زوجین جدایى مى اندازد  ،پس چرا نمى
تواند به سبب دیگرى در بین آنان افتراق ایجاد نماید !!
به همه حال دین مقدس اسالم وشارعین دین بادر نظر داشت اینكه طالق را منفور ومبغوض معرفى داشته است
ولى گاهى همین شارعین با لحنى مالیم ونسبتٱ تشویق آمیز تفهیم نموده اند  :چه مانعى دارد كــــه بخاطر مصالح
علیا وانسانى از حق خــدایى خـود براى نجات از غرقابى خانواده از این گرداب خطراناك ( طالق ) استفاده نكنید .
دین اسالم خواستار زندگى سعادتمند براى خانواده بوده ومیخواهد كـه زن وشوهر از لحاظ اخالقى ونحوه
معاشرت با یگدیگر  ،در حد مطلوب وایدال زندگى نمایند  ، .ودر مساله طالق هم میخواهد این امر بشكل
معروف واحسن آن صورت گیرد .
اگر زندگى فامیلى معـروف وپسند است پس طــالق وجدایى  ،منكر وناپسند است واگر زندگى فامیلى منكر
وناپسند است  ،باید طالق  ،معروف وپسندیده باشد .در اینجا هــم بر مرد وزن الزم است تا در جدایى از یك
دیگر معیار هاى اسالمى را جدٱ رعــایت كنند وبه راه هـاى غلن وغیر متعارف مخالف كرامت انسانى گام نگذ ارند .
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مردها باید بدانند تعلیمات قرآن عظیم الشان وارشادات پیامبر اسالم  ،به همان اندازه ایكه زن را مكلف گردانیده ،
براى او حق وحقوق هم قایل گردیده است  ،بنٱ خـالف عدالت خواهد بود كه انسان از زن انتظار وظــایفى بیش
از حقوق او  ،داشته باشد  ،حتى در طالق هم نمیتوان این قـــانون را شكستاند .
قــرآن عظیم الشان در سوره ( بقره آیه متبركه ) 221میفرماید  «:ولهن مثل الذى علیهن با لمعروف » در
برابر هر وظیفه یى كه بشكل متعارف فطرت انسانى بر عهده زنان است  ،براى آنها حقى است .

عوامل طالق :
خوانندﮤ محترم !
اسباب وعوامل طالق وحکمت آن ،ضرورت به تحریررساله جداگانه را دارد ،جمبندى  ،تحللیل و ذكرهمه عوامل
كارى است دشوار  ،ولى با آنهم در اینجا میخواهم به برخی از عوامل که موجب طالق میگردد ،بطور مؤجز
وفشردوه اشاره نمایم .

عامل دینی :
پیروی از کتاب هللا وسنت پیامبر اسالم محمد صلی هللا علیه وسلم  ،از جمله مهمترین عاملى است كه مـانع طهالق واز
هم پاشیدگى زندگى زناشویى در جامعه میگردد .
شناخت وتطبیق تعالیم دین مقدس اسالم ز یر بنای موفقیهت خهانوادگی در اجتمهان اسهت  ،چراکهه در دیهن اسهالم خهانواده
حق اولویت بر سایر مسائل زندگی را دارا میباشد .
پیامبر صلی هللا علیه وسلم در ارشهادات گرانبههای خهویش معیهار وانتخهاب همسهر را متهدین  ،اخــهـالق نیكهو وشهرافت
خانوادگى معرفى داشته است .
پیامبرصلی هللا علیه وسلم میفر ماید :
« تنكح المهرأة رربهع لمالهها ولحسهبها ولجمالهها ولهدینها فهاظفر بهذات الهدین تربهت یهداك» ( متفهق علیهه) كسهى كهه بهازنى
براى صروتش ازدواج كند  ،خداوند اورا به حال خودش وامى گذارد وكسى كه فقن به خاطر زیبهایى وجمهالش بها
او ازدواج كنهد  ،در وى امههور ناخوشهایند خواهههد دیههد وكسهى كههه بهراى دیههن وایمههانش بها او ازدواج كنههد  ،خداونههد
همه امتیازات را برایش فراهم خواهد كرد.
همچنان پیامبر صلی هللا علیه وسلم میفرماید « :من تزوج امرأة لعزها لم یزده هللا اال ذالً ،و مهن تزوجهها لمالهها لهم یهزده
هللا اال فقراً ،و من تزوجهها لحسهبها لهم یهزده هللا اال دنهاءة ،و مهن تهزوج امهرأة لهم یهرد بهها اال ان یغهض بصهره ،و یحصهن
فرجه ،او یصل رحمه ،بارك هللا له فیها ،و بارك لها فیه».رواه طبراني.
كسیكه زني را بخاطر فخر فروشي و اظهار بزرگي انتخاب كند ،خداوند بر ذلت و خواریش میافزاید ،و اگر انتخابش بهه
علت رروت و دارایي زن باشد ،خداوند متعال فقر و درماندگي اش را بیشتر میكند و اگر به دلیل اصل و نسهب خهانوادگي
باشد ،خداي عزوجل او را خوارتر و حقیرتر خواهد كرد و اگر كسي زنهي را انتخهاب كنهد تها چشهمش را از نگهاه حهرام و
اعضایش را از عمل فحشها حفهظ نمایهد یها صهله رحهم را بهه جهاي آورد ،خداونهد زنهدگي آن را پهر از خیهر و بركهت خواههد
نمود.
عامل دیگری را که علما ء در عوامل طالق مورر میشمار د ،امراض روحی وروانی است که یک تعدادی از جفت هها ،بههدان مبههتال ویههاهم بعههد از ازدواج بهها آن مبههتال میگردنههد  ،علمههاء میگوینههد کههه امههراض اخالقههی از جملههه کبههر وغههرور ،
جهالت  ،بخل  ،غضب  ،تنبلى وغیره  ..از جملهه عهواملی اسهت کهه میتوانهد سهاحه زنهدگى را بهر زن وشهوهر تنهگ
میسازد  ،وفضای شرین زن وشوهر ی را متزلزل میسازد .
قابههل تههذکر اسههت هریکههی از طههرف خههواه مههرد باشههد ویهها زن اگههر قههوانین زنههدگی زن وشههوهری را مراعههت نکنههد وعفههت
وناموس خود را در اختیار دیگران قرار دهند  ،به یقین کامل موجب قطع كانون گرم خانوادگى میگردد .

اعتیاد به مودا مخدره والكهول :
همچنان عامل دیگری که  :موجب طالق میگردد آغشته شدن  ،فامیل ( زن وشوهر ) به امراض فساد اخالقی میباشد .
اعتیاد به مواد مخدره وبخصوص الکهول از جمله عوامل مهمی است که کهانون خهانوادگی بسهیاری از فامیهل هها را بهه
تباهی مواجه ساخته است .
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دوستان گـمراه :
داشتن دوستان کمراه از جمله عامل است که دروقون طالق نقش عمده ای را بازی مینماید .
بنٱ انتخاب دوست براى سعادتمندى انسان بهى نهایهت حسهاس  ،عمهده واساسهى بهوده  ،وهریهک از زوج ( خهواه
مرد باشد یا زن ) باید در گرفتن  ،تعین کردن وانتخهاب نمهودن دوسهت بایهد  ،بها احتیهاط وتعقهل قهدم بهر دارد  ،بها تمهام
صراحت باید گفت  ،دوستى با انسانها ى فرومایه وجاهل موجب بسیاری از مصیبت ها وبال ها میگردد.
بنآ پیشهاد میگردد که :در این مودر نباید مسامحه ومساهله صورت گیرد  ،تداوم دوستی با انسانهای گمره  ،مفسد
در همه حاالت مضهر و خطرنهاک میباشهد  ،کهه اگهر در مهورد بها دقهت و هوشهیاری قهدم بهر داشهته نشهود  ،یقهین داشهته
باشید که  :اگر به آتش ایشان نسوزیم وخانواده ما آتهش نگیهرد  ،حتمهٱ دود آنهان چشهمان شهما را متهأ رهر و اشهك
آلود خواهد ساخت.
دخالت هاى بى جا وبى مورد خانواده :بخصهوص خسهرو خوشهو  ،ننهو  ،و سهایرین در زنهدگى شخصهی زن
وشوهر ومخصوصٱ مداخله ومشوره های بیجا در حل شهکر رنجهی هها زن وشهوهر ا عامهل عمهده واساسهى اسهت كهه
زندگى زن وشوهر را برهم میزند.
تجر به نشان د اده است كه اگر هنگام بروز اختالفات میان زن وشهوهر  ،سهایرین از مداخلهه ومشهوره ههای بهی مهورد
دست بر دارند  ،وزن وشوهر را به حال خود بگذارند  ،وبا دفهان وجانبهدارى از ایهن ویها آن  ،نپردازنهد  ،وبهه آتهش
اختالفات شان دامن نزند  ،شاید بسیار زود ایهن آتهش خهاموش شهود .واخهتالف وشهگر رنجهی شهان بهه اسهانی حهل
گردد .
ولى همین دخالت ها اقارب دو طرف است كه اكثرٱ با تعصب ومحبت هاى دلسوزانه وغیر حکیمانه همراه اسهت ،
كار را بین زن وشوهر مشكلتر مى سازد.
همچنان ازدواجهاى اجبارى از جمله عامل مهمی است که  ،در افزایش طالق در بین خانواده نقهش بزرگهی را بهازی
مینماید .
تحمیل اراده پدر ومادر در انتخاب همسر براى فرزندان ،از جمله عواملی است که در وقون طالق تاریری دارد .
یكى دیگر از عهواملی کهه دروقهون طهالق رول عمهده دارد  ،عامهل  ،بیكهارى  ،نداشهتن تحصهیل  ،یها تحصهیالت عهالى ،
شغل ومنصب دولتی است .
مشكالت مالى واقتصادى وبخصوص مصارف گزاف وكمر شكن عروسهى و ههم چشهمى در تجلیهل مراسهم عروسهى
وسایر مصارف موجب برهم زدن اقتصهاد خهانوادگى گردیهده  ،ودر زیهاتر از اوقهات در زنهدگی مابعهدی همهین عامهل
موجب طالق میگردد.
در کشور عزیز ما افغانستان مردم میگویند  ،قرض بگیر وازدواج کن  ،قرض خالص میشود وزن میماند  ،مگر به تهأ
سف باید گفت که :اوضان واحوال امرزی چنین است که در زیاتر از موارد قرض می ماند وزن میرود .
همچنان علماء بدین باورند که نا هماهنگى طبقاتى  ،اختالف طبقاتى در بهین زن وشهوهر را میتهوان یكهى از عوامهل
اجتماعى طالق دانست.
همچنان نداشتن طفل  ،بخصوص نداشتن بچه ،یامبتال بودن هر یكی از جوانهب ( زن ومهرد ) بهـه امهراض ناخوشهایند،
عدم موجودیت سر پنهاه  ،عهدم امكانهات پرداخهت گرایهه خانهه ودر نهایهت امهر بیسهوادى وتقلیهد كهور كورانهه از رسهم
رواج ها مروج در جامعه وهم چشمى ها وتعقیب پروگهرام ههای تلویزیهونی بخصهوص پرگهرام ههای زن وخهانواده کهه
توسن برخی از افراد غیر مسهلکی توسهن برخهی از تلویزیهون ههای متعصهب تحهت نهام ازادی وحقهوق زن در در وسهایل
اطالعات جمعی ترتیب میگردد  ،موجب افزایش طالق در خانواده ها میگردد.
برخی از علما بر ایـن باور اند كه  :شاید مهمترین عاملى كه باع افزایش میزان طالق درشر این فعلی در کشهور
های اسالمی واز جمله در کشهور عزیهز مها افغانسهتان گردیهده اسهت  ،عهدم اهمیهت بهه فههم طهالق وسهاده شهمردن زنهدگی
زناشوهری میباشد .
بادر نظرداشت اینكه طالق در دین اسالم حکمت است نه حکم  ،وآنرا غیر مطلوب  ،و ناپسند میخواند  ،ولى با انهم
دیده شده است  ،که متاسفانه امروز طالق دیگر در بین مردم عار وننگ و گناهى غیر قابل بخشش شمرده
نمیشود .و طالق را یک امر ساده وبی اهمیت مى پندارند.

پایان
..........................................
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پاورقی ها :
( )۱كلمه ( محیض ) مصدر ( حاضت المراة تحیض ) است  ،ومعنى آن چنین میشود :
« حیض جریان خون است كه از شر مگاه زن بدون والدت و پاركى در حالیكه دارائى صحت است  ،خـارج
میگردد » وچون این مصدر مختص زنان است لذا اسم فاعل آن را مذ كر هم مى آورند  ،و میگویند زن
حائیض » .

سن آغاز حــیض :
دلیلى براى زمانبد ي شرون حیض ( عادت ماهیانه ) وپایان آن در پنجاه سالگى وجود ندارد  ،و قول صحیح
آنست كه هر وقت زن آن خون معروف نزد زنان را ببیند آن خون  ،خون حیض شمرده میشود :
« ویسأ لونك عن المحیض قل هو أذى » ( البقره  ) 222 :و در باره حیض از تو مى پرسند  ،بگو حیض پلیدى
است  ( .دراین جا حكم آیه عمومیت داشته وخداوند حكم ( حالل وحــرامي را که از وجود حیض ناشى مى شود)
را به وجود حیض وابسته نموده  ،وبراى آن سني را تعیین نفرموده است  ،پس واجب است كه به آنچه حكم
بدان وابسته است كه همان وجود ( حیض ) باشد رجون شود  ،پس هر وقت حیض وجود داشته باشد حكم
رابت مى شود وهر گاه وجود نداشته باشد حكم رابت نمى شود  ،بنابر این هروقت زن حیض را ببیند حائض ( در
حال عادت ) است گرچه در سنى كمتر از نه سال وبیشتر از پنجاه سال باشد  ،زیرا زمانبدى احتیاج به دلیل وحال
آنكه دلیالي براى زمانبدى وجود ندارد.
اما اكثریت علما كرام وفقها سن آغاز حیض را نه سالگى معرفى داشته اند وبر این امر معتقد اند كه حیض تا
آخر عمر دوام مى یابد  .ودلیلى براى پایان آن نمى باشد واگر زنى پیر هم خون ببیند حیض شمرده میشود.
امام ابو حنیفه ( رحمي هللا علیه ) میفر ماید  « :نظر به قول مختار اگر دختر نه ساله خون ببیند در حكم حیض
مــــــى باشد وباید در چنین حالتى روزه و نماز را ترك گوید واین امر تا سن یأ س دوام مى كند وقول مختار
آنست كه سن یأس پنجاوپنج سالكى میباشد و اگر زنى بعد از آن سن خونى ببیند حیض شمرده نمیشود.
مگر در صورتیكه مقدار خون زیاد وبه رنگ سیاه یا سرخ تیز باشد در آن صورت حیض شمرده میشود».

صفات ومـدت حیض:
خون حیض آن خون است كه با سوزش برون میشود  ،رنگش به سیاهى نزدیك بوده وداراى بوى بدى میباشد .
درشرن هیچ حدى براى حداقل وحد اكثر آن وجود ندارد ومعموآل در این مورد به عادت زنان مراجعه مینمایند .
ولى فقها وشارعین دین مدت كم حیض را سه روز  ،وسن آن پنچ واحد اكثر آن ده شبانه روز معرفى داشته
اند  .البته آمدن خون در تمام این مدت شرط نبوده بلكه وجود خون در اول موعد كفایت مى كند واگر در میان
طهارت واقع شده وباز خون ببیند هریك بصورت علیحده حیض پنداشته میشود.
از ربیع بن صبیح ( رض ) روایت شده كه از انس ( رض ) شنید كه میگفت :
« ال یــكون الحیض اكثر من عشرة » ( دار قطنى ) « نیست حیض بیشتر از ده روز » واحناف بر این امر معتقد
اند كه  «:هر گاه بر حائض حداعظم مدت حیض كه ده روز است بگذرد جمان قبل از بند شدن خون وقبل از
غسل جأیز است اما غسل قبل از جمان مستحب است ».
اگر خون بعد از حد اكثر عادت وقبل از حد اعظم مدت حیض قطع گردد قبل از غسل جمان جأیز نیست ودر
صورت عدم موجودیت آب تیمم نموده وبه آن نماز بگذارد.احتیاط جمان نكردن با حائض قبل از غسل است
هر چند خون بعد از حد اعظم مدت حیض قطع گردیده باشد.

سبب حیــض:
ام المؤمنین بى بى عائشي ( رض ) روایت نموده كه پیامبر اسالم در مورد حیض فرمود :
« إن هذا امــر كتبه هللا تعالى على بنات آدم »( متفق علیه »( حیض امریست كه خداوند تعالى بر دختران آدم
الزم كرده است ).
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نـفــاس چیست:
نفاس خونى است كه بعد از والدت یا بعد از خروج اكثریت حصه طفل ( ولو سقن هم باشد ) از شر مگا ه زن
خارج میشود.
حد اعظم مدت نفاس چهل روز  ،حد اقل ندارد و ربوت آن به نشا نه ء دیگرى غیر از والدت محتاج نیست .
( امـام شافعى ( رح ) حد اعظم مدت نفاس را شصت روز وحــد اكثر آنرا چهل روز معرفى داشته است در حالیكه
امام مالك حد اعظم نفاس را شصت روز معرفى نموده است  .از أم سلمه ( رض) روایت است  « :كانت النفسا ء
تجلس على عهد رسول هللا صلى هللا علیه وسلم أربعین یوما »« نفسا ء » ( زنانى كه وضع حمل مى كنند )
زمانى پیامبر صلى هللا علیه وسلم چهل روز مى نشستند ( یعنى نماز وروزه را داد نمى كردند )( صحیح سنن ابن
ماجه  ) ، ۰۳۵( ،سنن ابو داود ( عون المعبود )  ( ، ) ۱ / ۰۵۱ / ۳۵۷ :سنن الترمذى ) ) ۱ / ۱۹ / ۱۳۱
( سنن ابن ماجه ) ۱ / ۹۱۳ / ۸۴۶

استحـاضـــه :
استحاضه عبارت از جارى شدن خون از قسمت پایین رحم در غیر وقت حیض و نفاس پس هر خونى كه بیشتر
از مدت حیض یا نفاس ویا كمتر از حد اقل آن  ،یاقبل از سن حیض كه نه سالگى است  ،بیاید استحاضه میباشد
.قبل از سن حیض كه نه سالگى است  ،بیاید استحاضه میباشد .
استحاضه بر شش نون میباشد :
كمتر از حداقل حیض  ،بیشتر از حد اعظم حیض  ،بیشتر از حد اعظم نفاس  ،بیشتر از عادت وحد اكثر حیض و
نفاس .
در حدی از ام الؤ منین عائشي ( رض ) روایت است كه پیامبر اسالم فرموده است :
« المستحاضي ال یغشا ها زوجها »( زنیكه در استحاضه است جمان نكند با او شوهرش ) چون در استحاضه
اذیت است پس جمان مانند حالت حیض حرام میباشد زیرا حق تعالى علت منع جمان با حائض را اذیت قرار
داده واذیت در استحاضه نیز موجود است پس حرمت آن رابت است .
ولى مذهب جمهور علما مستند به حدی اكرمه ( رض) كـــــه گفت است  «:كانت أم حبیبه تستحاض وكان
زوجها یغشا ها » ( ام حبیبه استحاضه میبود وشوهرش با او جمان میكرد) .

سیالن الـــرحم :
سیالن الرحم عبارت از حـالت است كه :
از فر ج زن رطوبتى به رنگ سفید یا زرد بطور مرتب وپیهم خارج میشود  .احكام سیالن الرحم مانند احكام
استحاضه میباشد.
زن مبتال به سیالن الرحم باید نماز بخواند  ،روزه بگیرد وقرآن را تالوت كند  .البته براى هر نماز وضوى
جداگانه گرفته هنگام استنجا ء فرج خود را خوب پاك بشوید.

منــابـع عمده :
صحیح مسلم ،صحیح بخارى و ریاض الصالحین اركان  ،شراین واحكام نكاح تأ لیف :
مولوى داكتر محمد سعید « سعید افغانى» متوفى هفت حوت سال 1212

معرفی ومشخصات نوشته
نام رساله  :طــــــالق
تتبع ونگارش :
الحاج امین الدین « سعیدی -سعید افغانی »
مـدیـر مرکز مطالعات ستراتیژیکی افغان و مسؤل مرکز فرهنگی دحق الره  -جرمنی
ادرس ارتباطي  :بریښنا لیک saidafghani@hotmail.com :
هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
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