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هزارتوی طالق؛ در کشاکش قانون و عرف 

نابرابری طالق در قوانین ایران 

طالق در کشورهای اسالمی؛ قوانین مشابه در سایه 
افزایش روزانه آمار طالق
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تراژدی جدایی؛ پاهای زنجیرشده زنان 

حق طالق مدنی، لرزه بر قوانین کلیسای کاتولیک 

روایت هایی از #حق_طالق 
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آیدا قجر 
وقتی صحبت از طالق می شود، جدای از آماری که هر روز 
باالتر می رود، با نگاهی به قوانین و فقه شیعه می توان یک 

در   ۱۳۹۴ سال  در  ایران  احوال  ثبت  مرکز  آمار  طبق 
که  افتاده  اتفاق  ایران  در  طالق   ۱۶۳۷۶۵ مجموع 
۱۴۶۷۱۴ مورد آن شهری و ۱۷۰۶۱ مورد روستایی بوده 
تهران  استان  به  مورد   ۳۰۴۵۹ با  آمار  بیشترین  است. 
تعلق دارد که ۳۰۳۸۵ مورد در حوزه شهری و ۷۴ مورد 
در حوزه روستایی بوده است. کم ترین میزان طالق نیز 
در استان ایالم اتفاق افتاده یعنی در مجموع ۷۴۳ مورد 
بوده  روستایی  مورد   ۱۴۵ و  شهری  آن  مورد   ۶۰۳ که 

است. 
تنها در آذر ماه سال جاری ۱۳۲۵۵ طالق در ایران به 
ثبت رسیده که باز هم بیشترین آن در تهران با ۲۸۷۲ 

مورد و کمترین آن در ایالم با ۶۲ مورد رخ داده است. 
ایران  در  طالق  ارزیابی  برای  نیز  دیگری  شاخص های 
موجود است؛ مثل سن طالق. طبق همین آمار بیشترین 
طالق ها در ایران بین سنین ۲۵ - ۲۹ سالگی رخ می دهد 
که در سال ۹۴ آمار آن ۱۶۲۸۶ مورد بوده و در ۹ ماهه 
سال ۱۳۹۵ در همین مقطع سنی و ۱۳۲۴۵ مورد اتفاق 
افتاده است. در عین حال در سال ۱۳۹۴ بیشترین طالق 
در نخستین سال ازدواج رخ داده با آمار ۲۱۴۵۱ مورد 
که ۱۸۷۷۷ مورد در شهر و ۲۶۷۳ مورد در روستا بوده 
جاری  سال  نخست  ماهه   ۹ در  طالق  بیشترین  است. 
۱۶۱۷۱ مورد برآورد شده که آن هم متعلق به زوج هایی 
است که کمتر از یکسال با هم زندگی مشترک داشتند. 
در حوزه شهری ۱۳۸۷۰ مورد داریم و در حوزه روستایی 

۱۳۰۱ مورد. 
شاخص قابل توجه دیگر در ارزیابی طالق، اختالف سن 
افراد است. طبق همین آمار در سال گذشته ۸.۹۳ درصد 
طالق ها میان زوج هایی اتفاق افتاده که اختالف سنی شان 
۴ سال بوده است؛ یعنی ۱۴۶۲۳ مورد. همین آمار در 
بیشترین  که  می دهد  خبر  جاری  سال  نخست  ماهه   ۹
رخ  سنی  اختالف  بدون  و  همسن  زوج های  بین  طالق 
داده و ۱۰.۹۲ درصد کل طالق ها را شامل می شود؛ یعنی 

۱۴۹۲۵ مورد. 
سال  نخست  ماه   ۹ و  گذشته  سال  آماری  مقایسه 
همان طور  طالق  آمار  تنها  نه  که  می دهد  نشان  جاری 
بیشتر  بلکه  می رود،  باالتر  کرده  نگران  را  مسووالن  که 
طالق ها در جامعه شهری اتفاق میفتد. یعنی در محیطی 
اینترنت و جهان مدرن کمی جای  که دانشگاه، رسانه، 
به  دادن  تن  از  توانسته  آگاهی  یعنی  کرده.  باز  را  خود 
زندگی های ناموفق بکاهد و دیگر ضرب المثل هایی چون 
جایی  برگشتن  »کفن«  با  و  رفتن  سفید«  »لباس  با 

طرفه بودن آن را در ایران دریافت. انحصاری که قانونی و 
عرفی در اختیار مردان قرار گرفته و زمانی که صحبت از برابر 
شدن آن به میان می آید، قانون مقابل اش می ایستد و عرف 

هم تمام قد حق طالق را برای زنان »عیب« می پندارد. 
آن  به  نشریه  از  شماره  این  در  که  فقهی  و  قانونی  نظر  از 
کامل پرداخته ایم، حق طالق با مردان است. در مقابل زنان 
می توانند با شروط ضمن عقد و امضای آن در دفترخانه ها 
- اگر مقاومت یا تبانی از سوی محضردار ایجاد نشود - از 
در  اتفاق  این  البته  بگیرند.  وکالت طالق  طرف همسرشان 
شرایطی می افتد که دختر و خانواده اش هم به برابری حقوق 

واقف باشند و از شرایط برقراری شروط ضمن عقد مطلع. 

نداشته باشد. 
در این میان اما حق طالق برای زنان همچنان در قانون و 
عرف جا نیافتاده است. جدای از قوانین که در ایران منشا 
عنوان  به  نیز حق طالق  عرف  در  است،  شیعه  فقه  آن 
حقی برابر میان زن و مرد شناخته نمی شود. بسیاری از 
ازدواج  است  قرار  و خود دخترها که  مادرها  خانواده ها، 
و  به مرد  را حتی »توهین«  کنند، گرفتن چنین حقی 
خانواده اش می دانند. البته الزم به ذکر است که در نسبت 
و  شده  حاصل  بسیاری  پیشرفت های  حتما  گذشته،  با 
دختران و پسران بسیاری هستند که نه تنها موافق حق 
به  را هم  بلکه سختی ثبت شروط ضمن عقد  طالق اند 
جان می خرند تا برابری جنسیتی در این خصوص حاصل 

شود. 
در مقابل مردان چنین حقی را از پیش داشته اند و معموال 
می شوند  روبه رو  زنان  برای  طالق  حق  مساله  با  وقتی 
از  که  می کنند  متهم  را  دختر  خانواده  و  گرفته  دافعه 
ابتدای ازدواج، به طالق می اندیشند. در حالی که اکثریت 
زنان زمانی از حقوق تضییع شده خود مطلع می شوند که 

پای شان به دادگاه و دستگاه قضایی می رسد. 
از سوی دیگر بنا به تصورات بسیاری، حق طالق مقابل 
مهریه قرار گرفته است. حتی حقوق دانانی هم هستند که 
انگیزه قانون گذاران را تقابل این دو می دانند. در حالی که 
مهریه صرفا مساله مالی را در برمی گیرد و طالق، آزادی 
پس از ازدواج را. راهکاری که مقابل برداشته شدن مهریه 
و معامله گونگی ازدواج در دنیای مدرن جا افتاده، تقسیم 
اموال پس از طالق است و مقابل حق طالق برای مردان 
که از پیش تعیین شده، حق طالق زنان قرار می گیرد. 
تقابل این دو ناشی از تفکر مردساالرانه ای است که چنین 
اصلی را همچنان در فرهنگ جامعه ایران و قوانین آن 

نادیده گرفته است.
برای  می تواند  جنسیتی  برابری  به  اعتقاد  رو،  همین  از 
هر نابرابری، وضعیت تساوی ایجاد کرده و راهکاری که 
پیش تر در کشورهای نسبتا دموکرات به انجام رسیده را 
تعیین کند. مساله اما از یک طرف دستگاه قضایی است 
می کند  تعیین  فقه شیعه  اساس  بر  را صرفا  قوانین  که 
عیب  را  طالق  همچنان  که  عرف  و  جامعه  دیگری  و 

می پندارد. 
در این شماره از نشریه حقوق ما سعی کردیم با بررسی 
قوانین، تاریخچه و جامعه ایران، نشان دهیم که اهمیت 

این حق تا کجاست و چرا از زنان دریغ می شود.  

هزارتوی طالق؛ در کشاکش قانون و عرف 
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است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است.« 
محدودیت های ایجاد شده برای حق طالق مردان ناشی از 
ماده ۸  قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در خصوص موجبات 
طالق و نیز عدم صراحت درحق طالق مردان در این قانون ، 
برطرف شد. در واقع با تصویب الیحه قانونی تشکیل دادگاه 
مدنی خاص در سال ۱۳۵۸ به اختالف دیرینه در مورد نسخ 
یا عدم نسخ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی پایان داده شد و این 
الیحه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در مورد  حق طالق مردان 

را مجددا احیا کرد. 
به  طالق  مقررات  اصالح  واحده  ماده  نیز   ۱۳۷۱ سال  در 
تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در این ماده 
در  زنان  برای  تضمین های جدیدی  و  مالی  واحده  حقوق 
شد.  پیش بینی  زوج،  طرف  از  طالق  درخواست  صورت 
خصوص  در  طالق  مقررات  اصالح  واحده  ماده   مقررات 
حقوق مالی زنان شامل مهریه، نصف دارایی زوج یا اجرت 
المثل و نحله در صورت درخواست طالق از طرف زوج در 
حمایت  مورد  نیز  مصوب ۱۳۹۱  خانواده  از  حمایت  قانون 

قرار گرفته است.
در حال حاضر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اصالحی ۱۳۸۱ مقرر 
می کند: »مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون 
بنماید.«  را  همسرش  طالق  تقاضاي  دادگاه  به  مراجعه  با 
است،  کریم  قرآن  آیات  قانونی  ماده  این  شرعی  مستند 
سوره ی بقره، آیات ۲۳۱ و ۲۳۷ همچنین  سوره ی احزاب، 
همگی  به طالق   مربوط  احکام  بیان  در  قران  در   ۴۹ آیه 
خطاب به مردان بوده و حق طالق به عنوان اصل اولی، را در 
الُق بَِیِد ِمْن أَخَذ  اختیار مردان قرار داده است . حدیث  » الطَّ
بِالّساِق « از پیامبر اسالم نیز صریح ترین حدیثی است که 
براي اثبات اختیار مرد بر امر طالق به آن استناد می شود. 
اما حکمت قرار گرفتن اختیار و حق  طالق در دست مرد 
از نظر فقها  علی رغم این که زن در عقد نکاح شریک مرد 
است، حفظ کانون خانواده و جلوگیری از گسستن سریع آن 
است؛ زیرا مرد که مهریه پرداخت کرده و ملزم به دادن نفقه 
است، معموالً بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح 
است؛ از این رو به دو جهت سزاوارتر است که حق طالق به 

او سپرده شود.
و  احساسات  از  فطرت خویش  به حسب  زن  که  این  اول   
عواطف باالتری برخوردار است و اگر حق طالق در اختیار 
او باشد، ممکن است با کم ترین رنجشی پیوند زناشویی را 

به هم ریزد. دوم این که طالق پیامدهای مالی بسیاری به 
و  عده  زمان  نفقه  و  مهریه  پرداخت  جمله  از  دارد؛  دنبال 
مرد  عهده  به  تکالیف  این  عده. چون  در مدت  زن  مسکن 
است، سبب می شود که او در مورد طالق بیشتر بیندیشد و 
برای حفظ پیوند زناشویی تالش بیشتری داشته باشد؛ ولی 
زن که این تکالیف مالی را بر عهده ندارد، ممکن است زود 

تصمیم گیری کند.
با این حال علی رغم این که مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی 
حق طالق در اختیار مرد است و حقوق مالی زنان شامل 
مهریه، نصف دارایی زوج یا اجرت المثل و نحله در صورت 
اصالح  واحده  ماده  مطابق  زوج،  از طرف  درخواست طالق 
خانواده  از  حمایت  قانون  و   ۱۳۷۱ مصوب  طالق  مقررات 
این  بدان معنا  اما  مصوب ۱۳۹۱ می بایست پرداخت شود. 
اختیار  در  برای طالق  امکانی  و  ابزار  زنان هیچ  که  نیست 
این  در  مدنی  قانون   ۱۱۳۳ ماده  تبصره  باشند.  نداشته 
خصوص مقرر کرده است: »زن نیز می تواند با وجود شرایط 
مقرر در مواد ۱۱۱۹, ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون؛ از دادگاه 

تقاضاي طالق نماید.«
ازدواج  عقد  »طرفین  مدنی:  قانون   ۱۱۱۹ ماده  بیان  به 
مزبور  عقد  مقتضاي  با  مخالف  که  شرطی  هر  می توانند 
نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند. مثل 
اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت 
علیه حیات  بر  یا  نماید،  انفاق  ترک  یا  غایب شود،  معینی 
زن سوء قصد کند، یا سوءرفتاري نماید که زندگانی آنها با 
یکدیگر غیر قابل تحمل شود،  زن وکیل و وکیل در توکیل 
باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم 
نهایی، خود را مطلقه سازد.« یعنی زن از طرف مرد وکیل 
شود که فردي را وکیل نماید تا از جانب شوهر او را طالق 
صورت  »در  است:  کرده  اظهار  نیز  ق.م   ۱۱۲۹ ماده  دهد. 
حکم  اجراي  امکان  عدم  و  نفقه  دادن  از  شوهر  استنکاف 
محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند براي طالق به 
حاکم رجوع کرده و حاکم شوهر را اجبار به طالق می نماید. 

همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.«
در ماده ۱۱۳۰ ق.م  نیز آمده است: »در صورتی که دوام 
حاکم  به  می تواند  وي  باشد،  و حرج  ُعسر  موجب  زوجیت 
حرج  و  عسر  چنانکه  کند،  طالق  تقاضاي  و  مراجعه  شرع 
مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار 
به طالق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به 
اذن حاکم شرع طالق داده می شود.« طبق تبصره این ماده 
عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن 
وضعیتی که ادامهي زندگی را براي زوجه با مشقت همراه 
در صورت  ذیل  موارد  و  باشد  آن مشکل  تحمل  و  ساخته 
احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب 

 نابرابری طالق در قوانین ایران

محمد اولیایی فرد  
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در اولین مقررات راجع به طالق در 
سال ۱۳۱۳ مقرر داشت: »مرد می تواند هروقت که بخواهد 
اختیار  تنها محدودیت  این ماده  زن را طالق دهد.« طبق 
مرد در طالق،  به طور عمده به مقررات شرعی باز می گشت، 
یعنی: ۱ـ اجرای صیغه طالق، به لفظ خاص،  ۲ـ وقوع طالق 

در طهر غیر مواقعه ۳ـ حضور دو شاهد عادل . 
زنان  دادگاه، می توانستند  به  مراجعه  بدون  بنابراین مردان 
خویش را طالق دهند. متعاقب تحوالت اجتماعی در ایران 
و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال ۱۳۴۶ اولین 
قانون حمایت خانواده در همین سال به تصویب رسید. به 
موجب  این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی 
که برای طالق توافق داشتند ضروری اعالم شد. همچنین بر 
اساس قانون مذکور،  موارد موجبات طالق برای زنان افزایش 
پیدا کرد . به عبارتی دیگر،  حق زنان برای طالق در مقایسه 

با قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ فزونی یافت. از جمله طبق این 
قانون مقرر شد که هرگاه زوج بدون رضایت زوجه، همسر 

دیگری اختیار کند، زوجه حق طالق خواهد داشت.
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ اما  تحولی جدی در 
این  با  برنداشت.  مالی از زن حین طالق در  زمینه  حمایت 
حال در قانون مذکور حق طالق برای زن و مرد به صورت 
مرد  اختیار  قانون  این  موجب   به  البته  شد.  مطرح  نسبی 
به  بود.  شده  شناخته  رسمیت  به  کماکان  طالق  دادن  در 
همین جهت با تصویب قانون مذکور، نسخ یا عدم نسخ ماده 
۱۱۳۳ قانون مدنی مورد اختالف حقوقدان ها قرار گرفت. با 
شتاب گرفتن تحوالت اجتماعی در ایران،  مقنن با تصویب 
قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ موجبات طالق را در 
چهارده بند احصا کرد و بدین ترتیب برابری زن و مرد در 
حق طالق در مقایسه با گذشته افزایش یافت. این قانون اگر 
ابهام در  اما  ابهامات قانون قبلی را برطرف کرد  چه برخی 
قانون  این  قانون مدنی کماکان در  مورد نسخ ماده ۱۱۳۳ 

نیز ادامه داشت.
قانونی تشکیل  انقالب اسالمی و تصویب الیحه  پیروزی  با 
دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۵۸ موجبات طالق در قانون 
ماده   ۲ تبصره  به  توجه  با  و  نسخ   ۱۳۵۳ خانواده  حمایت 
همان  طالق  »موارد  می داشت:  مقرر  که  الیحه  این   )۳(
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حداقل  زوج  توسط  خانوادگی  زندگی  ترک   -۱ شود:  می 
به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک 
سال  بدون عذر موجه ۲ - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد 
مخدر و یا ابتال وي به مشروبات الکلی که به اساس زندگی 
خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وي به 
ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک براي ترک اعتیاد 
پنج  به حبس  زوج  قطعی  محکومیت   -۳ است.  بوده  الزم 
سال یا بیشتر. ۴ -ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر 
با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.  زوج که عرفاً 
۵ - ابتالي زوج به بیماری های صعب العالج روانی یا ساری 
را  مشترک  زندگی  که  دیگری  صعبالعالج  هرعارضهی  یا 

مختل کند. 
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در 
سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم 

طالق صادر کند.  
و گسترده تر مرد در  بیشتر  اختیار  ترتیب علی رغم  این  به 
از اختیارات  نیز در طالق  طالق، مطابق موارد مذکور، زن 
شرط  با  می تواند  زن  آن که  ضمن  است.  برخوردار  اندکی 
ضمن عقد ازدواج یا شرط ضمن عقد الزم دیگري مقرر کند 
تا از جانب شوهر وکیل باشد که هر زمان خواست، خودش 
برای طالق  از طرف شوهر  زن  وکالت  کند.  واقع  را  طالق 
موضوعی است که از طرف بسیاري از فقها پذیرفته  شده و 
مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، نیزامري قانونی است.عالوه 
بر موارد فوق، در طالق ُخلع زن با جبران خسارت مالی که 
جدا  همسرش  از  می تواند  شده،  متحّمل  ازدواج  در  شوهر 

شود. 
محسوب  طالق  در  زن  اختیار  موارد  از  هم  ُخلع  طالق 
بیان  خصوص  این  در  مدنی  قانون   ۱۱۴۶ .ماده  می شود. 
کرده است: »طالق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی 
که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، 
طالق بگیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن 

و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.«
بنابراین مطابق قانون در طالق خلع که زن فقط به دلیل 
کراهت از شوهر خود،  متقاضی طالق است، حق جدایی از 
همسر خود را دارد. فقط از آن جایی که دلیلی بر وارد آمدن 
خسارت مادي به شوهر وجود ندارد، زن باید ضررهاي مالی 
وارد آمده به شوهر را جبران کند. در قانون مدنی عالوه بر 
طالق خلع که یک جانبه و به تقاضاي زن می باشد، طالق  
مبارات نیز پیش بینی شده است که عالوه بر زن، شوهر نیز 

خواهان جدایی از همسر خود است. 
ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی در این خصوص بیان کرده است: 
 »طالق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در 

علی مهتدی

است.  یکدیگر  از  زوجین  جدایی  مفهوم  به  اسالم  در  طالق 
علمای فقه، طالق را »باطل کردن عقد نکاخ به شکل صریح 
یا از طریق کنایه با نیت طالق« تعریف کرده اند، به این مفهوم 
که مرد می تواند با بر زبان آوردن کلمات یا جمالتی که دال 
بر نیت او بر جدایی از همسرش باشد، طالق را جاری کند. 
به عنوان مثال در فقه اگر مردی به همسر خود بگوید که »به 
منزل خانواده خود برو« یا »من دیگر با تو کاری ندارم« و در 

دل نیت طالق داشته باشد، جدایی حاصل شده است. 
فقه  که  چرا  داده؛  قرار  مرد  اختیار  در  را  طالق  حق  اسالم 
به  نسبت  بیشتری  احساسات  ثبات  دارای  را  مردان  اسالمی، 
زنان می داند. با این حال، اسالم طالق را مکروه قلمداد کرده 

این صورت، عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.«. نابراین 
طالق مبارات اساسا بر دو گونه است ۱- هر دو از یکدیگر 
کراهت داشته و مایل به زندگی مشترک نیستند. ۲- توافق 
داشته  وجود  کراهت  آن که  بدون  جدایی  به  شوهر  و  زن 

باشد. 
قانون مدنی  اینکه: هر چند در مقابل  ماده ۱۱۳۳  نتیجه 
که حق طالق را به مردان داده، زنان نیز با استفاده از مواد 
۱۱۹, ۱۱۲۹ و ۱۱۳۹ این قانون و همچنین با استفاده از 
طالق خلع و مبارات  ابزار و امکانی برای طالق در اختیار 
مطابق  که  می شود  نابرابری  آن جا چشم گیر  این  اما  دارند 
قرار  مرد  در دست  اختیار طالق  مدنی  قانون  ماده ۱۱۳۳ 
دارد. در واقع مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طالق 
دهد و در این خصوص ملزم نیست جهت یا دلیل خاصی را 
برای تصمیم خود نسبت به طالق ذکر کند. تنها محدودیت 
مرد در اختیار مطلق در طالق جدا از شرایط اجرای طالق 
)۱ـ اجرای صیغه طالق، به لفظ خاص،  ۲ـ وقوع طالق در 
طهر غیر مواقعه ۳ـ  حضور دو شاهد عادل(  از لحاظ شکلی 
است که طبق قانون مرد نمی تواند راسا زن خود را طالق 
باید به دادگاه رجوع کند هر  این موضوع  برای  بلکه  دهد. 
چند به نظر میرسد اگر مردی  بدون مراجعه به دادگاه با 
مالحظه شروط ماهوی صحت طالق طبق قانون مدنی زن 

خود را طالق دهد؛ طالقش شرعا صحیح و معتبر است.  
عمال،  ایران،  حقوق  در  گفت  می توان  ترتیب  این  به 
برای مرد وجود  اعمال اختیار مطلق طالق  محدودیتی در 
ندارد. در حالی که زن اگر متقاضی طالق باشد، عالوه بر آن 
که باید به دادگاه مراجعه کند، درخواست طالق خود را نیز 
باید در قالب یکی از موارد خاص پیش بینی شده در قانون 
مدنی، یعنی ترک انفاق )ماده ۱۱۲۹( یا عسر و حرج )ماده  
۱۱۳۰( مطرح و آن را ثابت کند. یا در ضمن عقد بر شوهر 
که  گرفته  وکالت  و   )۱۱۱۹ )ماده  کرده  شروطی  یا  شرط 
در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه و در دادگاه، 
اخذ وکالت و تخلف از شرط را اثبات کند تا موفق به اخذ 
از  گواهی عدم امکان سازش شود. چنان چه زوجه بخواهد 
طالق خلع یا مبارات استفاده کند باید  با بخشیدن مهریه 
یا بذل مال دیگری به شوهر، موافقت او را برای طالق جلب 
کند. طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طالق 
این  و  نخواهد شد.  امکان سازش صادر  عدم  گواهی  دهد، 
بدین معناست که زن حتی در صورت کراهت از مرد مجبور 
است با او به زندگی مشترک ادامه دهد مگر اینکه مرد در 
مقابل دریافت عوضی به میزان مهر یا زائد بر ان با طالق 

زن موافقت کند.

و آن را در شرایط خاصی قابل اجرا می داند.
اکثر کشورهای اسالمی، قوانین حقوقی مربوط به طالق را بر 
اساس قوانین و احکام اسالم تنظیم کرده  اند و هر چند که در 
عصر جدید فشارهایی بر این کشورها برای تغییر قوانین اعمال 
این  اسالمی  کشورهای  بیشتر  در  قانون گزاران  اما  می شود، 
فشارها را تالشی برای تغییر فرهنگ خود تلقی کرده و در برابر 
آن مقاومت می کنند. مصر پس از انقالب علیه حسنی مبارک 
جزو کشورهایی بود که فشارهای خارجی و حتی داخلی برای 
تغییر قوانین طالق را نپذیرفت و در قوانین جدید خود نیز به 

احکام اسالمی استناد کرده است. 
دارد.  وجود  طالق  مورد  در  اختالف هایی  سنت  اهل  فقه  در 

طالق در کشورهای اسالمی؛
قوانین مشابه در سایه افزایش 

روزانه آمار طالق
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دائمی است. 
طالق رجعی

در این نوع از طالق کافی ست که مردی یک بار به همسرش 
بگوید که او را طالق داده است و در دل نیز نیت جدایی داشته 
این صورت، اظهار نظر مرد برای جدایی کافی ست  باشد. در 
و طالق جاری می شود، ولی مرد می تواند قبل از خاتمه سه 
ماه کامل، هر زمان اراده کرد بدون جاری کردن عقد یا تعیین 
مهریه به زن بازگردد. با این حال اگر بین زن و شوهری دو بار 
طالق رجعی رخ دهد، بار سوم دیگر غیر قابل بازگشت است و 
تنها در صورتی مرد می تواند به همسر خود بازگردد که زن با 

فرد دیگری ازدواج کرده و از او جدا شود.
به عنوان نمونه، در ماده ۱۲۲ قانون حمایت از خانواده مراکش 
ذکر شده که هر گونه طالقی که در دادگاه ثبت شود، طالق 
رجعی محسوب می شود، مگر این که یکی یا بیشتر از شروط 

زیر را داشته باشد:
ـ مرد سه بار از همسر خود جدا شده باشد.

ـ طالق توافقی )خلع( باشد و زن برای جدایی هزینه ای مادی 
داده باشد. 

ـ طالق قبل از نخستین آمیزش جنسی بین زوجین رخ داده 
باشد.

ـ سه ماه از طالق گذشته باشد.

طالق بینونه کبری

نفقه رها کند، قاضی می تواند بعد از اطمینان حاصل کردن از 
شرایط زن، حکم طالق را به شکل غیابی جاری کند. در برخی 
هم شکل  هنوز  جامعه  که  اردن  مانند  اسالمی  کشورهای  از 
قبیله ای دارد، حکم طالق در صورت شکایت عمو، برادران یا 
عموزادگان زن جاری می شود؛ به این شرط که دختر عرب با 
رضایت پدرش به عقد مردی غیر عرب درآمده باشد و عمو، 

برادران یا عموزادگان وی به قاضی شکایت کنند. 

طالق تفویض
از آن جایی که در اسالم حق طالق کامال در اختیار مرد است، 
تنها  که  شده  تنظیم  گونه ای  به  قوانین  نیز  حقوقی  نظر  از 
مردان می توانند برای طالق به دادگاه مراجعه کنند، مگر در 
شرایطی که مرد در زمان ازدواج »حق قانونی خود در طالق را 
به زن تفویض کرده باشد« بدین مفهوم که به زن وکالت داده 
باشد تا هر زمان بخواهد از حق طالق استفاده کند. در این 
شرایط، مرد از نظر قانونی حقی برای درخواست جدایی ندارد 

و حقوق قانونی خود را کامال به زن واگذار کرده است. 
قوانین طالق در کشورهای اسالمی در این زمینه تاکید دارد 
که وکالت دادن به زن با تفویض تفاوت دارد. اگر مردی برای 
این  باشد، هر گاه بخواهد می تواند  طالق به زن وکالت داده 
وکالت را پس گرفته و فرد دیگری یا خودش را وکیل طالق 
کند؛ ولی در صورتی که حق طالق را به زن تفویض کرده و در 
شروط عقد ذکر کرده باشد، آن گاه بدین مفهوم است که از 

نزدیک  مکروهی  را  طالق  حنبلی ها،  جمله  از  فقها  از  برخی 
اسالم  پیامبر  که  جایی  آن  از  معتقدند  و  دانسته  حرام  به 
در  را  یا خود  برساند  نباید ضرر  مومن  که  گفته  به صراحت 
موقعیت ضرر کردن قرار دهد، طالق را ضرر تلقی کرده و آن 
را خالف دستور صریح پیامبر می دانند. در عین حال، برخی 
دیگر از فقها، طالق را امری مباح و بدون کراهت دانسته و به 
را در شرایط  بقره استناد می کنند که طالق  آیه ۲۳۶ سوره 

خاصی جایز دانسته است. 
فقه اسالم درجات مختلفی را برای طالق تعیین کرده است: 

باشد، طالق حرام  اگر هنگام طالق، زن در شرایط حیض  ـ 
است. 

ـ اگر دلیل کافی برای طالق وجود نداشته باشد، مکروه است. 
فقها در این زمینه اختالف دارند. برخی معتقدند در صورت 
بر  دیگر  برخی  و  است  حرام  طالق  کافی،  ادله  وجود  عدم 

کراهت آن تاکید دارند. 
ـ اگر یک حکم از خانواده زن و یک حکم از خانواده مرد حکم 

به طالق دهند، واجب است. 
ـ اگر زن »پاک دامن« نباشد، طالق ضرورت دارد. 

ـ اگر مرد از زندگی با زن راضی نباشد، طالق جایز است.
انواع طالق در اهل سنت

کشورهای  حقوقی  قوانین  خاستگاه  که  سنت  اهل  فقه  در 
اسالمی است، طالق انواع مختلفی دارد. در برخی موارد، طالق 
قابل بازگشت است، در برخی دیگر موقت و در مواردی طالق 

بازگشت است و برای تحقق آن  این نوع از طالق، غیر قابل 
ابن  بار همسر خود را طالق دهد.  باید سه  بالغ  مرد عاقل و 
تیمیه از فقهای اهل سنت معتقد است که برای تحقق این نوع 
از طالق، مرد باید سه بار در سه زمان و مکان متفاوت عبارت 
طالق را بر زبان بیاورد و نیت اش هم همان باشد؛ در غیر این 
بازگشت  قابل  و  شده  محسوب  صغری  بینونه  طالق  صورت 

است. 
راه دیگر تحقق این طالق این است که مرد یک بار همسر خود 

را طالق داده و ظرف سه ماه به او بازنگردد.

طالق خلع
طالق خلع، توافقی میان مرد و زن برای خاتمه دادن به ازدواج 
است،  به شرطی که زن برای جدایی هزینه ای بپردازد. معموال 
این هزینه، بخشیدن بخشی یا همه مهریه تعیین شده موقع 
طالق  که  معتقدند  اسالم  فقهای  است.  زن  طرف  از  ازدواج 
خلع، راهی است که اسالم پیش پای زنان نهاده تا بتوانند در 
شرایطی که حق طالق به شکل کلی در اختیار مرد است، از 

همسر خود جدا شده و زندگی دیگری را در پیش بگیرند. 

طالق غیابی
شرایط  و  می شود  جاری  شرع  قاضی  توسط  غیابی  طالق 
در  بیشتر  باشد،  اسیر  شود،  ناپدید  مرد  اگر  دارد.  مختلفی 
سفر باشد یا همسر خود را برای مدت طوالنی بدون پرداخت 
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امارات

است  این  از  حاکی  کشور  این   ۲۰۱۵ سال  شده  اعالم  آمار 
ثبت می شود که  روزی چهار طالق  دبی،  امارت  در  تنها  که 
آن  از  قبل  آمار سه سال  به  نسبت  قابل مالحظه ای  افزایش 
دارد. بر اساس اعالم سازمان آمار امارات، شبکه های اجتماعی 
اینترنتی مهم ترین عامل طالق در این کشور است و زوجین 
معموال شکایت دارند که همسرشان بیش از حد وقتش را در 
مالی  استقالل  افزایش  می کنند.  سپری  اجتماعی  شبکه های 
مهم  عوامل  دیگر  از  مردان  همسری  چند  همچنین  و  زنان 

طالق در امارات هستند. 

عراق
دادگستری عراق در سال ۲۰۱۵ اعالم کرد که ظرف ده سال 
یافته  افزایش  این کشور هفتاد درصد  آمار طالق در  گذشته 
و به حدود شصت هزار طالق در سال رسیده است. روزنامه 
الحیات به نقل از پژوهش های اجتماعی صورت گرفته در عراق 
گزارش داد که رواج گسترده سریال های ترکی که تصویری 
و  اجتماعی  شبکه های  می دهند،  ارائه  ازدواج  از  واقعی  غیر 
افزایش  از مهم ترین عوامل  اقتصادی وخیم  همچنین شرایط 

طالق در جامعه سنتی عراق محسوب می شوند. 

الجزایر
وزارت دادگستری الجزایر آمار طالق در این کشور را شصت 
هزار  صد  به  نزدیک  است.  کرده  اعالم  سال  در  مورد  هزار 
کودک در الجزایر، فرزند طالق محسوب می شوند که این آمار 
است.  داشته  افزایش  درصد  پنجاه  قبل،  سال  ده  به  نسبت 
قوانین حقوقی جدید در الجزایر به خصوص در زمینه خانواده 
و احوال شخصیه، آزادی های بیشتری به زنان داده و در مورد 
مرد،  توسط  زن  شتم  و  ضرب  عدم  و  زندگی  هزینه  تامین 
سخت گیری های به مراتب بیشتری نسبت به قبل کرده و به 
نوعی از حقوق زن مطلقه با ادوات و ابزارهای قانونی حمایت 

می کند.

اردن
آمار  به  مورد  هزار  سال  هر  متوسط  شکل  به  کشور  این  در 
طالق اضافه می شود. در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۱۵ هزار طالق 
در دادگاه های اردن به ثبت رسیده است. اردن به تازگی قانون 
به طوری که  رسانده  تصویب  به  نیز  را  الکترونیکی «  »طالق 
اعالم طالق بین زوجین از طریق ارسال پیامک یا ای میل یا 
هر گونه ابزار ارتباطی الکترونیک و اینترنتی را نیز به رسمیت 

می شناسد. 

اولین  امامیه گرفته شده است.  فقه  از  قانون طالق  ایران  در 
ملی  شورای  مجلس  در   ۱۳۱۳ سال  در  طالق  مدون  قانون 
از خانواده در سال  قانون حمایت  با تصویب  تصویب شد که 
را محدود  اختیارات مرد در طالق  تا حدی  قانونگذار   ۱۳۴۶
کرد. این قانون، این حسن را داشت که درخواست طالق از 
قانون  باید علت موجهی می داشت.  از همسران  سوی هریک 
حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳، یک قدم به جلو برداشت: 
و  برداشته شد  دادن طالق  بر  مرد  نامحدود  و  مطلق  اختیار 
هر یک از همسران که متقاضی طالق بودند، می توانستند به 
از  یکی  به  را  دادخواست طالق خود  و  کنند  مراجعه  دادگاه 
موارد ذکر شده در قانون طالق مستند کنند و دادگاه درباره 

اینکه آیا دالیل موجه است یا نه نظر می داد.
اول  به روز  انقالب اسالمی دوباره همه چیز  از پیروزی  بعد   
برگشت. برای انطباق قانون طالق با شرع، قانون مورد اصالح 
و بازنگری قرار گرفت و قانون سال ۵۳ که برای مرد در طالق 
مانع ایجاد کرده بود، ملغی شد.  حاال بر اساس قانون مدنی 
سه چیز می تواند عامل طالق شود: اراده مرد در طالق، طالق 

حق به شکل کامال گذشته و نمی تواند در این رابطه زناشویی 
مستقل از زن برای طالق اقدام کند. 

عوامل و آمار طالق در برخی کشورهای اسالمی
عربستان

بر اساس آمار اعالم شده از طرف وزارت دادگستری عربستان 
طالق   ۱۸۸( طالق  مورد  هشت  ساعت  هر   ۲۰۱۵ سال  در 
جزو  خوب  مالی  وضع  می شود.  ثبت  کشور  این  در  روز(  در 
به  می شود،  محسوب  عربستان  در  طالق  دالیل  مهم ترین 
طوری که سرانه درآمد باال و افزایش آگاهی های عمومی در 
تشکیل  و  ازدواج  شده  باعث  مرد  و  زن  حقوق  برابری  مورد 
زندگی امری سخت نباشد و به همین دلیل جامعه عربستان 
ظرف ده سال اخیر تغییرات زیادی کرده و آمار طالق هر سال 
افزایش می یابد. ضرب و شتم زن از طرف مرد، دومین عامل 

مهم طالق در عربستان است. 

مصر
طالق  اصلی  عوامل  از  یکی  عربستان  در  مالی  تمکن  اگر 
محسوب می شود، فقر در مصر نقش اصلی را در افزایش آمار 
ملل  سازمان  طرف  از  شده  منتشر  آمار  می  کند.  ایفا  طالق 
حاکی از این است که آمار طالق در مصر در سال ۲۰۱۴ به 
۲۴۰ طالق در روز )۱۷۰ هزار در سال( رسیده است. مرکز 
آمار مصر نیز در آمارهای خود اعالم کرده که در سال ۲۰۱۳ 

هر شش دقیقه یک طالق به ثبت رسیده است. 
ناتوانی مردان در تامین زندگی به  بر اساس این آمار، فقر و 
مهم  عوامل  از  مبارک؛  علیه حسنی  انقالب  از  پس  خصوص 
افزایش طالق است. به گفته هدی جاد پژوهشگر امور زنان، 
ساده تر  بسیار  مصری  زنان  تا  شده  باعث  خلع  طالق  قانون 
بیشترین  حال  عین  در  دهند.  طالق  درخواست  گذشته  از 
که  داده اند  رخ  ازدواج  نخست  در سال  ثبت شده  طالق های 
عامل اصلی آن فشارهای خانواده های سنتی به فرزندان شان 

برای ازدواج پیش از شناختن همسرشان است. 

تونس
به  این کشور  در  که  کرده  اعالم  تازگی  به  تونس  آمار  مرکز 
شکل متوسط هر ماه هزار مورد طالق ثبت می شود که با توجه 
به جمعیت ۱۲ میلیون نفری این کشور، رقم باالیی محسوب 
می شود. مشکالت جنسی میان زوجین، عامل چهل درصد 
از حالت های طالق است و پس از آن مشکالت اقتصادی به 

عنوان دومین عامل طالق قرار دارد. 

نعیمه دوستدار
تقابل  در  را  آن  و   ندارد  دوست  را  ایران طالق  در  حاکمیت 
حال  این  با  می داند.  خود  خانواده  حافظ  سیاست های  با 
برای  تالش  می رود.  باالتر  روز   به  روز  کشور  در  آمار طالق 
از  به حفظ خانواده  افراد  تشویق  و  وقوع طالق  از  جلوگیری 
قانون  با  دیگر  از سوی  و  است  تبلیغی  فعالیت  یک  یک سو 
تقویت می شود. هم قانون و هم تبلیغات رسمی، می کوشند بر 
سر راه متقاضیان طالق به ویژه زنان سنگ بیندازند. در مورد 
زنان این کار آسان تر است چون اساسا طالق حق زن نیست.

سنگالخ طالق پیش پای زنان: مهرم 
حالل، جانم آزاد
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به درخواست زن، طالق با توافق زوجین. در تمام این موارد 

چالش های زیادی برای زنان برای طالق وجود دارد.

طالق به اراده مرد
 حق طالق با مرد است و او هر وقت بخواهد می تواند دادخواست 
طالق بدهد و مجبور نیست حتی دلیل خاصی برای تصمیم 
خود ذکر کند. او تنها باید برای این کار به دادگاه مراجعه کند.
با مراجعه مرد به دادگاه،  گواهی عدم سازش صادر خواهد شد 
و طالق با این گواهی ثبت می شود. سال ۱۳۸۱ ماده ۱۱۳۳ 
قانون طالق کمی اصالح شد: »مرد می تواند با رعایت شرایط 
مقرر در این قانون طالق با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق 

همسرش را بنماید.«
را طالق  بخواهد همسر خود  اگر مردی  قانون  این  اساس  بر 
بدهد، به دادگاه می رود و دادگاه با ارجاع اختالف به یک داور، 
تالش می کند که بین آنها صلح ایجاد کند و در صورت عدم 
سازش، گواهی عدم سازش صادر می شود. مرد در هر صورت 
موظف است مهریه، جهیزیه و نفقه زن را پرداخت کند.  اما 
اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به 
ماده ۱۱۳۳ از حق طالق خود استفاده کند، زن می تواند عالوه 

بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت المثل هم دریافت کند.
واقعیت ماجرا اما به سادگی نوشتن این سطور نیست. امکان 
با سنگ اندازی های قانونی و  گرفتن مهریه و جهیزیه و نفقه 
موانع عرفی به سادگی برای زن مهیا نیست و و مردان اغلب 
برای فرار از پرداخت چنین هزینه هایی به روش های مختلفی 
متوسل می شوند که با استفاده از آنها زنان خود داوطلب طالق 

باشند.
به عالوه، رویکرد بسیاری از قضات و نظام قضایی این است که 
همان طور که  مهریه حق زن است، طالق نیز حق مرد است و 
اگر زنی بخواهد بدون دلیل مشروع و به واسطه کراهتی که از 
ادامه زندگی با شوهر دارد طالق بگیرد بایستی رضایت شوهر 

در صرف نظر از حق طالق را جلب کند.
بر اساس این نگاه، تنها اگر زنی به دلیل عسر و حرج ناشی از 
عدم رعایت حقوق زناشویی مانند عدم پرداخت نفقه، تقاضای 
را بدون رضایت شوهر  طالق کند، حاکم می  تواند طالق زن 
اجرا کند و زن می  تواند مهریه خود را مطالبه کند و جدا  شود. 
اما اگر زن بخواهد بدون دلیلی که از نظر قاضی یا قانون گذار  
مشروع دانسته شود، صرفا به دلیل کراهت از شوهر از او جدا 
شود، باید رضایت شوهر را در طالق دادن جلب کند )طالق 
خلع و مبارات(. برا این اساس روش فرض شده و عرفی شده، 
گذشتن از مهریه است یعنی زن باید در ازای به دست آوردن 
طالق از حقوق مالی خود بگذرد. این دیدگاه طالق را حق مرد 
می داند که زن باید با بذل مال یا مهر خود به نوعی رضایت او 
را جلب  کند و به این معنا، زنان را از نظر احساسی موجوداتی 

دارد.
استنکاف  صورت  »در  که  می گوید  مدنی  قانون   ۱۱۲۹ ماده 
و  اجرای حکم محکمه  امکان  نفقه و عدم  پرداخت  از  شوهر 
الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طالق به حاکم رجوع 
کند و حاکم شوهر را اجبار به طالق می نماید. همچنین است 

در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.«
 ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی هم می گوید که »اگر دوام زوجیت 
شرع  حاکم  به  می تواند  او  باشد  زوجه  حرج  و  عسر  موجب 
مراجعه و دادخواست طالق دهد، چنانچه عسر و حرج مذکور 
در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طالق 
نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم 

شرع طالق داده می شود.«
در اغلب این موارد اثبات عسر و حرج یا نپرداختن نفقه برای 
زن ساده نیست. دادگاه  های طوالنی و روند دادرسی معیوب، 
باعث می شود که زنان برای هر یک از این دادگاه ها مدت ها 
در رفت و آمد باشند و در نهایت یا نتوانند عسر و حرج اثبات 
کنند یا برای خالصی از روند طوالنی دادرسی از حقوق خود 

بگذرند.
برای اینکه طالق به درخواست زن و بر اساس شرایط ضمن 
عقد مشکل شود، دشواری های زیادی پیش روی زنان است، 
خبردار  چنین شرط هایی  وجود  از  اصوال  زنان  اینکه  نخست 
نمی شوند. در صورت اطالع داشتن از این شوایط، تعیین آنها 
در هنگام عقز ناپسند دانسته می شود و عرف این اقدام را تایید 
حق  عقد  شرایط ضمن  در  زنی  اگر  هم  نهایت  در  نمی کند. 
طالق را برای خود خواسته باشد، اجرای آن منوط به ثبت آن 
در دفاتر رسمی است و تنها ثبت در سند ازدواج برای برخی 

از محاکم قضایی کفایت نمی کند.

فاقد قدرت تشخیص منطقی تعریف می کند که باید با ایجاد 
چنین موانعی، حق طالق را برای او محدود کرد.

 به این ترتیب با این رویکرد، مهریه که یک حق مالی برای 
زن در مقابل محرومیت های گوناگون اقتصادی زنان در مقابل 
مردان است، مثل نابرابری دیه و ارث و … به ابزاری در دست 
آنها  برای  را که  ازای آن حقی  تبدیل می شود که در  مردان 
مسلم فرض شده، یعنی طالق دادن بدون هیچ دلیل مشخصی، 

برای زنان با از دست دادن حق دریافت مهریه محقق شود.
این در حالی است که به دلیل نابرابری های حقوقی و اقتصادی 
زن و مرد در نظام حقوقی ایران، زنان که حق اشتغال، دریافت 
ارث و دیه و حتی حقوق عادی ناشی از کار برای آنها کمتر از 
مردان است، در صورت طالق با دشواری های بیشتری نسبت 
کردن  پیدا  مجدد،  ازدواج  امکان  می شوند،  روبه رو  مردان  به 
کار و تامین زندگی پس از طالق برای آنها به مراتب سخت تر 
است و کاهش مهریه بدون در نظر گرفتن حقوق متناسب با 
این کاهش براي زنان می تواند لطمات سنگینی را براي آنها 

در پی داشته باشد.
اما این تقابل مهریه با حق طالق حتی در افکار عمومی هم 
میان  به  برابر طالق  از حق  وقتی صحبت  و  است  افتاده  جا 
می  آید، حتی روشنفکران و برخی از زنان نیز این دو را مقابل 
یکدیگر و در گرو هم می دانند. در حالی که در کشورهای نسبتا 
دموکراتیک اگرچه مهریه ای وجود ندارد ولی برای برابر کردن 
تقسیم  طالق  از  پس  اموال  مدنی،  قوانین  طبق  مساله،  این 

می شود. 

حق طالق برای زن؛ به شرطها و شروطها
مطابق قانون طالق، حق طالق برای زن نیز با شرایطی وجود 

 
من راضی، تو راضی، قاضی ناراضی!

در طالق توافقی هم مرد و هم زن متقاضی طالق هستند و 
در مورد مسایل مختلف با یکدیگر توافق می کنند تا با مراجعه 
شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکالی خود، توافق خود 
را در مورد وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند 
سایر  و  جهیزیه  استرداد  شیوه  فرزند،  مالقات  طالق،  از  بعد 
حقوق دوران زوجیت را کتبا بنویسند و به دادگاه بدهند. برای 
اجرا شدن طالق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، 
اما دادگاه پس از بررسی موضوع، همچنان می تواند مساله را 
به داوری ارجاع دهد و پس از کسب نظر داوران حکم را صادر 

کند.
 بر این اساس دادگاه از زوجین می خواهد که داورانی از بین 
دادگاه  به  و  تعیین  خویش  اعتماد  مورد  آشنایان  یا  بستگان 
کنند،  معرفی  داوری  نتوانند  یا  نخواهند  اگر  کنند.  معرفی 

دادگاه خود داور انتخاب می کند.
در  و  می کنند  زوجین  میان  سازش  ایجاد  در  سعی  داوران 
خانواده،  دادگاه  به  مراتب  اعالم  با  نشوند  موفق  اگر  نهایت 
صادر  سازش  امکان  عدم  گواهی  درخواست  مذکور  دادگاه 
می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طالق، حکم صادره 
اجرا و صیغه طالق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

نگرانی های  از  یکی  هم  توافقی  طالق  آمار  رفتن  باال 
اضافه  بر  عالوه  که  نحوی  به  است  ایران  در  سیاست گذاران 
کاهش  برای  خانواده  دادگاه های  در  زن  مشاور  قضات  شدن 
با  پرونده هایی  آمار  کشور  قضایی  مسئوالن  سوی  از  طالق 
محوریت طالق توافقی از نگاه رهبر جمهوری اسالمی پنهان 
نماند و در دیداری با مسئوالن قوه قضاییه به برخی مشکالت 
از  از جمله »طالق توافقی« اشاره کرد و  دادگاه های خانواده 
قضات خواست که با کمک بزرگان خانواده ها، اینگونه مسائل 

را تقلیل دهند.
منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور 
و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختالفات، به 
ظاهر آن است که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان 
شوند. قانون حمایت از خانواده قوه قضاییه را ملزم کرده است 
که تمام مراجعان برای طالق توافقی که به دادگاه درخواست 
می دهند به مشاوره مراجعه کنند، به این معنا که دیگر طالق 

توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ثبت آن وجود ندارد.
ازدواج  دفاتر  بیشتر،  محدودیت های  اعمال  برای  عالوه  به 
کنند  صادر  را  صیغه طالق  دادگاه  بدون حکم  که  و طالقی 
اسالمی  مجازات  قانون   ۴ درجه  مجازات  به  قانون  براساس 
محکوم می شوند؛ در حقیقت برای آنها حبس بیش از ۵ تا ۱۰ 
تا ۳۶۰ میلیون ریال و همچنین  سال و جریمه نقدی ۱۸۰ 

انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می شود.
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امید رضایی
با وجود همه تحوالتی  میانه ی دهه ۹۰ شمسی،  ایران  در 
می کند،  متمایز  پیشین  دهه های  از  کلی  به  را  جامعه  که 

»همه چیز داشتیم جز طالق«
است،  طالق  ماجرای  اول  خوان  البته  طالق  قانونی  ثبت 
به خصوص برای زنان. تازه پس از این که قانون جدایی را 
به رسمیت شناخت، مقاومت جامعه و خانواده آغاز می شود.
به طور کلی جدایی نقطه پایانی است بر رابطه ای که طرفین 
)یا دست کم یک  طرف( را راضی نمی کند و در بیشتر مواقع 
غم انگیز است. اما در مقایسه با آسیبی که در صورت تداوم 
می رسد.  نظر  به  ناچیز  می شود،  وارد  طرف  دو  به  رابطه 
تقبیح  را  قانون، شرع و عرف هم طالق  بر  ایران عالوه  در 
می کنند، بدون در نظر گرفتن آسیب هایی که ممکن است 
اثر تداوم زندگی مشترک به زن و مرد و فرزندان وارد  در 

شود.
تاثیر تابو بودن طالق و نبود هرگونه فرهنگ سازی برای آن 
باعث شده صرف »فرزند طالق« بودن در فرهنگ عمومی،  
یک کودک نه تنها ناموفق و محروم فرض شود، که حتی 
بزهکاری یا ناهنجاری اجتماعی احتمالی اش می تواند مورد 
خانواده  که  است  این  عمومی  تصور  گیرد.   قرار  توجیه 
باشد،  نارضایتی  یا  خشونت  از  پر  باشد،  بد  هم  هرچقدر 
همچنان فرزند بهتری نسبت به فرزند طالق تحویل جامعه 

می دهد.
در یکی از دیالوگ های کلیدی تلویزیون دولتی ایران تکرار 
داشتیم جز طالق.«  خانواده مان همه چیز  در  »ما  می شود: 
فرهنگ  برساختن  در  مهمی  نقش  که  ایران  دولتی  رسانه 
عمومی دارد، طالق را منکر و مکروهی جلوه می دهد که به 

هیچ قیمتی نباید برای کسی اتفاق بیفتد.
میراث  آن  از  بخشی  که  طالق  از  تلقی ای  چنین  نتیجه 
تبلیغات  نتیجه  دیگرش  بخش  و  مذهبی-سنتی  فرهنگ 
که  است  این  است،  حکومت  به  وابسته  رسانه های  مداوم 
زنان و مردان »مطلقه« و فرزندان آن ها به سختی در جامعه 

پذیرفته می شوند.

جدایی در روابط غیررسمی
هرچند معضل حق جدایی و سروکله زدن با دستگاه قضایی و 
بوروکراتیک، مختص روابط رسمی ای است که به نام ازدواج 
ثبت نشده  و  غیررسمی  روابط  در  جدایی  اما  ثبت شده اند، 
روابط  که  این  بر  عالوه  ایران،  در  نیست.  ساده ای  کار  هم 
هم جنس گرانه جرم انگاشته می شوند، روابط بین زن و مرد 
هم تا زمانی که رسما به عنوان »ازدواج« ثبت نشوند، نه از 
نظر قانونی به رسمیت شناخته می شوند و نه جامعه آن ها 
را می پذیرد. در ایدئولوژی رسمی »روابط خارج از ازدواج« 
نوعی آسیب و ناهنجاری اجتماعی قلمداد می شود که باید تا 
حد ممکن جلوی ش را گرفت. در خرده فرهنگ های سنتی ، 

است.  تمام عیار  تراژدی  گاه  و  درام  یک  همچنان  جدایی 
صرف نظر از این که بخواهید از همسر رسمی و قانونی تان 
طالق بگیرید، یا پارتنر غیررسمی تان را ترک کنید، باید با 

جامعه، اطرافیان ، عرف و گاه قانون بجنگید.
صورت  به   ایران،  در  طالق  حق  رسمی،  ازدواج های  در 
باید  برای جدا شدن  زن  است.  مرد  انحصار  در  پیش فرض 
دالیلی داشته باشد که نظام قضایی ایران که برپایه احکام 
فقهی بنا شده است، آن ها را کافی بداند. راه حل دیگر را 
در شروط  داده اند:  پیشنهاد  مرد  و  زن  برابر  فعاالن حقوق 

ضمن عقد، مرد در حق طالق به زن وکالت بدهد.

ازدواج  از  خارج  و  قبل  روابط  شود  می  باعث  شرعی  منع 
تقبیح شوند.

که  کرده  اعتراف  حکومت  از  بخش هایی  دست کم  هرچند 
در  ازدواج-  بدون  مرد  و  زن  -هم خانگی  سفید«  »ازدواج 
به  مخالف  جنس  دو  بین  رابطه  سن  و  یافته  رواج  کشور 
کمتر از ۱۳ سال رسیده است، اما حکومت همچنان نسبت 
به این روابط واکنش سلبی و انتظامی دارد؛ ناامنی ای که در 
برای زنان، که  برای طرفین، به خصوص  هنگام جدایی هم 
روابط  در  تبعیض آمیز  قوانین  و  مردساالر  دلیل ساختار  به 

قدرت جایگاه پایین دست را دارند، مشکل ایجاد می کند.
هرچند در ازدواج  رسمی و قانونی هم، هنگام جدایی زن از 
بسیاری از حقوق مانند حضانت فرزند محروم است و از مالی 
که در دوران زندگی مشترک کسب شده سهمی نمی برد، اما 
حداقل با دریافت مهریه اندکی پشتوانه اقتصادی دارد. در 

ازدواج سفید اما هیچ قانونی حمایتی ای وجود ندارد.
تنها به عنوان یک مثال، در آلمان که –مانند سایر کشورهای 
اروپای غربی- هم خانگی زن و مرد قبل یا بدون ازدواج رایج 
است، در صورتی که زن و مرد تصمیم بگیرند رابطه شان را 
به اتمام برسانند، این مرد است که باید خانه را ترک کند 
و زن حق دارد تا پیدا کردن مکان دیگری، در همان خانه 
بماند، حتی اگر خانه به مرد تعلق داشته باشد یا مستاجر 
قوانین  چنین  تنها  نه  اما  ایران  در  باشد.  مرد  خانه  اصلی 
اساسا  زنان  دلیل که  این  به  بلکه  ندارد،  حمایتی ای وجود 
سهم کمتری از بازار کار دارند و از استقالل مالی کمتری 
برخوردارند، صدمه به مراتب بیشتری از این نوع جدایی ها 

می بینند.
اسامی مستعار هستند(، دختر ۲۶ ساله ای که  شیوا )همه 
با دوست پسرش در یک خانه مشترک در  یک سال و نیم 
سعادت آباد تهران زندگی کرده  است، دقیقا با همین مشکل 
اما  بود؛  توافقی  جدایی  به  »تصمیم مان  است:  شده  مواجه 
کسی که آواره شد و باید دوباره دنبال خانه می گشت من 
را دوتایی  اجاره خانه  و هم  پول پیش  این که هم  با  بودم، 
بود، من مجبور  او  نام  به  خانه  قرارداد  اما چون  می دادیم. 
شدم چند ماهی پیش دوستانم زندگی کنم تا خانه دیگری 

پیدا کنم.«

برچسب »نامشروع«: زمینه ساز جرم
و  رابطه  ماجرای  تهران،  ساکن  ساله  سی  شهروند  امین، 
با  مینو،  از  جدایی  از  »بعد  می کند:  تعریف  را  جدایی اش 
چند  از  بعد  شدم.  رابطه  وارد  هانیه  نام  به  دیگری  دختر 
من.  تهدید  به  کرد  شروع  و  شد  پیدایش  دوباره  مینا  ماه 
نمی دانم چطور توانست تلگرامم را هک کند و به عکس های 

تراژدی جدایی؛ پاهای زنجیرشده زنان 
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شخصی ای که بین من و هانیه ردوبدل شده بود دسترسی 
پیدا کند.« 

امین برای این که به خاطر عکس ها متهم به رابطه نامشروع 
تهدید  را  او  مدت ها  تا  مینا  کند.  شکایت  نمی تواند  نشود، 
می کند و نهایتا تهدیدهایش را عملی می کند. ازدواج امین 
اولین  که  گفت  مادرم  و  پدر  »به  می شود:  منتفی  هانیه  با 
سکس را با من داشته و باکرگی اش را من ازش گرفته ام و 
بعد رهایش کرده ام. االن ۹ ماه است که پدرم با من حرف 

نمی زند.«
برعکس ماجرا البته بیشتر اتفاق می افتد، وقتی مردی زنی 
می کند.  تهدید  رابطه  افشای  یا  انتشار عکس ها  بهانه  به  را 
نّیره، دانشجوی ۲۶ ساله ساکن رشت می گوید: »تا مدت ها 
به هم  او  با دوست پسر سابقم برخالف میل  این که   از  بعد 
برنگردم، عکس های  رابطه  به  اگر  تهدیدم می کرد که  زدم، 
برهنه ای که از من دارد را در اینترنت منتشر می کند. هرچند 
هیچ وقت این تهدید را عملی نکرد، اما ترسش هنوز با من 

است.« 
نیره در پاسخ به این که چرا شکایت نکرده است، می گوید: 
»آن وقت تمام خانواده و اطرافیان و دوستان باخبر می شدند 
که من با یک پسر رابطه داشته ام و عکس های برهنه ام را به 
او داده ام. شنیده بودم که خود پلیس و دادگاه هم می توانست 

به اسم رابطه نامشروع برای ام دردسر درست کند.«

خشونت هنگام جدایی
جدایی وقتی سخت تر می شود که یک طرف اصرار به رفتن 
ساله،   ۳۰ بهزاد،  باشد.  داشته  ماندن  به  اصرار  نفر  یک  و 
می گوید: »در ۲۱ سالگی بعد از ورود به دانشگاه با دختری 
آشنا شدم. سن وسالم کم بود و اعتماد به نفس پایینی داشتم. 
محوطه  در  خلوتی  گوشه  در  وقتی  رابطه  سال  یک  از  بعد 
شدت  از  کند،  ترک  را  من  می خواهد  که  گفت  دانشگاه، 
عصبانیت یک سیلی به صورتش زدم. بعد هر دو خشک مان 
زد. هرچند بعد توانستیم دوستان خوبی برای هم باشیم، اما 
چنین تجربه ای برای من آن قدر سنگین بود که دیگر هرگز 
با  میلش  برخالف  نگذاشتم که  فشار  ذره ای تحت  را  کسی 
از  و  کرد  بزرگ تر  و  متمدن تر  را  من  سیلی  آن  بماند.  من 
آن اشتباهم آموختم. هرچند هنوز وقتی در موردش حرف 

می زنم حالم بد می شود.«
اگر در ازدواج های رسمی مردان می توانند زنان را از طریق 
فشار مالی یا نقض قانونی حق طالق وادار به ماندن کنند، در 
ازدواج های سفید و روابط خارج از ازدواج، تهدید به افشای 
رابطه و در مواردی تهدید به خودکشی یا شکلی از آسیب 

کامبیز غفوری 
اجازه  »نمی خواهیم فیلیپین مانند الس وگاس شود که شما 

داشته باشید صبح ازدواج کنید و عصر طالق بگیرید!« 
این جمله را بنیگنو آکینو، رئیس جمهوری فیلیپین، تنها کشور 
دنیا )غیر از واتیکان( که طالق هنوز در آن غیر قانونی است، در 
نخستین سال رسیدن به قدرت بیان کرد. آکینو مانند بسیاری 
دیگر از سیاستمداران فیلیپین، یک حقیقت مهم اما نهفته را 

زدن به خود رایج است.

خلط مسئولیت ها و احساسات
فروز پاینده )اسم مستعار است(، جامعه شناس مقیم ایران، 
در  رابطه ها  این  که  است  معتقد  غیررسمی،  روابط  درباره 
قانونی،  شرایط  این  و  فرهنگ  این  با  ایران  مانند  کشوری 
می کند:  اضافه  و  دارند  خود  با  جدا نشدنی ای  آسیب های 
»دلیلش ای این است که تعریف مشخصی از چنین روابطی 
وجود ندارد، مفاهیمی کامال ذهنی هستند که به جهان بینی 
تعریف  ازدواج،  مورد  در  دارند.  بستگی  آدم ها  برداشت  و 
مشخصی وجود دارد و همه برداشت تقریبا یکسانی از آن 
دارند: یک رابطه ثبت شده در یک مکان قانونی که اطرافیان 
اما  به آن شهادت داده اند و شکل مشخصی دارد.  رابطه  و 
مهم ترین چیز در مورد روابط غیررسمی این است که افراد 
از آن  و یکسانی  تعریف مشخص  وارد چیزی می شوند که 
ندارند و برداشت شان بسته به توقعات و عقبه شان است. در 
چنین شرایطی که حمایت قانونی و خانوادگی  حرفی وجود 
ندارد، زن که در این کشور و جامعه وضعیت اساسا متزلزی 
دارد، به  جایگاهی فرودست تر از حتی رابطه مشخصی مثل 

ازدواج هدایت می شود.«
می گوید:  روابط  این  پایان  مورد  در  جامعه شناس  این 
روند  به خاطر  و  سنتی  و  روان شناختی  به لحاظ  »زن ها 
جامعه پذیری شان در موقعیتی هستند که ترجیح می دهند 
که رابطه را حفظ کنند، چون از فردای پایان رابطه ترس های 
واقعی وجود دارد. وقتی رابطه ای تمام می شود، زن آسیب 
بیشتری می بیند، چه در جامعه و چه در خانواده. این گونه 
روابط یا از خانواده پنهان نگه داشته می شوند، یا اگر خانواده 
مطلع شوند، با این تصور است که قرار است به ازدواج ختم 
شود. وقتی این روابط تمام می شود، زن که نه از جانب قانون 
در  حتی  نه  معموال  و  عرفی  نظر  از  نه  و  می شود  حمایت 
خانواده، از نظر اخالقی نزد وجدان خودش هم دچار تردید 
می شود و اصلی ترین ضربه را می خورد. همچین برای شروع 

روابط بعدی هم دچار مشکل می شود.«
در حالی که برای مردان قضیه معموال برعکس است: بعد از 
پایان چنین رابطه هایی خانواده پسر ممکن است برای یک 
ازدواج رسمی برنامه ریزی کنند، با این نگاه که »مرد است 
و حق دارد روابط متعددی داشته باشد«، به محض این که 
از این رابطه خارج می شود، وارد یک عقد برنامه ریزی شده 
سنتی می شود و به این ترتیب بیشترین آسیب ها، چه مالی، 
چه روانی، چه از نظر از دست دادن فرصت ها و موقعیت های 

بعدی را زن متحمل می شود.

خبرنگاران  میکروفون های  و  تلویزیونی  دوربین های  برابر  در 
ناگفته گذاشت.

در این کشور که طبق قانون اساسی، دولت باید از مذهب جدا 
باشد، آکینو تنها به خاطر امضای یک قانون مرتبط با بخش 
از  پیشگیری  قرص های  می داد  اجازه  که  درمان  و  بهداشت 
بارداری با سوبسید دولتی به زنان فقیر داده شود، زیر حمالت 
به سان  او  گرفت.  قرار  کاتولیک  کلیسای  اسقف های  بی امان 
بسیاری از اسالف خود، قدرت تحمل این حمالت را نداشت 
و تا آخرین روز کار خود، ترجیح داد که جنجال قانونی کردن 

حق طالق را در این کشور دین زده، به جان نخرد.
سه دهه تالش قانون گذاران مترقی در فیلیپین، نمونة معاصر 
در  کاتولیک  کشورهای  که  است  روندی  از  امروزی  زندۀ  و 
گذشته طی کردند تا علی رغم خواست کلیسا، قوانین مدنی را 
جایگزین قرائت کاتولیک از مسیحیت کنند. قرائتی که قرن ها 
کشورهای  در  مردم  زندگی  برای  تصمیم گیری  حقوقی  پایة 
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اروپایی و مستعمرات آن ها به شمار می رفت.

قوانین ازدواج و طالق در کاتولیسیسم
پاپ ژان پل دوم )۱۹۲۰ تا ۲۰۰۵ م( در دوران تصدی خود 
 ۱۲ از  متشکل  جمعی  کاتولیک،  کلیسای  مقام  باالترین  بر 
تا برای کلیسا  کاردینال و اسقف اعظم واتیکان را مٔامور کرد 

یک کتاب راهنمای اصول دین تنظیم کنند. 
نام  با   ۱۹۹۲ سال  در  کار،  سال  هفت  از  پس  کتاب  این 
تعلیمات   Catechismus Catholicae Ecclesiaeیا 
مسیحی کلیسای کاتولیک با تٔایید پاپ منتشر شد و او شخصاً 
آن را »ابزاری مشروع و معتبر برای کلیسا و هنجاری مطمئن 
برای آموزش دین« خواند. در این کتاب، بر اساس تعالیم کتب 
زندگی  و  عشق  بنیادپذیری  راه  تنها  ازدواج  مسیحی،  متقدم 
و  است«  ازدواج  بانی  خود  »خدا  که  می شود  تٔاکید  و  نامیده 
رو، »ازدواج  این  از  باره وضع کرده است.  این  را در  قوانینش 
فرهنگ ها،  آن چه  هر  و  نیست«  انسانی  منحصراً  نهاد  یک 
ساختارهای اجتماعی مختلف و قوانین بشری در طول قرون 

بدان رسیده باشند، از حّیز انتفاع خارج است. 
در واقع، کلیسای کاتولیک، خود را به عنوان نمایندۀ خدایی که 
 Matrimony بانی ازدواج« است، می شناسد و اوست که باید«
یک  میان  زندگی«  مادام العمر  »تشریک  عنوان  به  را  نکاح  یا 
مرد و یک زن »تعمید داده شده« به رسمیت بشناسد. از نظر 
کلیسای کاتولیک، پایة نکاح، طبیعی است و توسط »خداوند 

عیسی مسیح« تقدیس شده است.
پایة قوانین کلیسای کاتولیک در مورد منع طالق، تنها قداست 
نصوص  به  خود،  قرائت  توضیح  برای  آن ها  نیست.  ازدواج 
استناد  پولس  نوشته های  و  لوقا  مرقس،  متیو،  انجیل های 
می کنند. برای مثال، در انجیل های متیو و مرقس نقل شده که 
عیسی در جدال با فریسیان بر سر عقاید هیلل )کاهن اعظم 
معبد سلیمان در زمان تولد عیسی( و شمعای )روحانی یهودی 

مخالف هیلل(، طالق زنان از مردان را حرام شمرده است. 
در انجیل متی ۱۹: ۱ ــ ۱۲ و لوقا ۱۶: ۱۸، عیسی در پاسخ یه 
سوال فریسیان که پرسیدند » آیا مرد مجاز است که زن خود 
را طالق بدهد؟«، سئوال دیگری مطرح کرد و گفت: »موسی 
باره چه دستوری داده است؟« فریسیان جواب دادند  این  در 
با دادن طالق نامه به زن  که »موسی اجازه داده است تا مرد 
خود، از او جدا شود.« منتها عیسی گفت: »به دلیل سنگ دلی 
شما بوده که موسی این اجازه را به شما داد وگرنه خدا از اول 
این دو یک تن  انسان را بصورت مرد و زن آفرید…  خلقت، 
واحد می شوند. آنچه را خدا بهم پیوسته است انسان نباید جدا 
کند.« عیسی همچنین به شاگردان خود گفت که »هر کس 
زن خود را طالق دهد و با زنی دیگر ازدواج کند، نسبت به زن 
خود زنا کرده است. همین طور اگر زنی از شوهر خود جدا شود 

ازدواج،  دانستن  معتبر  برای  کلیسا  که  است  آمده   )۱۹۹۲(
عنصر رضایت میان زوجین را برای اعتبار یک ازدواج ضروری 
می داند. رضامندی عبارت است از »عملی از سوی انسان که 
با  این  می بخشند؛  دیگری  به  را  خود  شریک،  دو  دهد  نشان 
عبارت هایی از جمله ›تو را به عنوان زن خود می پذیرم‹ و ›تو را 

به عنوان شوهر خود می پذیرم‹ نشان داده می شود.« 
از سوی دیگر، این رضایت باید با ارادۀ آزاد طرفین، بدون اجبار، 
ترس یا تهدید باشد. بنابراین اگر ثابت شود که آزادی وجود 
نداشته، ازدواج نامعتبر است. به همین دلیل یا دالیل دیگری 
داشته  وجود  ازدواج  بی اعتباری  اثبات  برای  است  ممکن  که 
باشد، ادلة احتمالی در یک دادگاه کلیسایی بررسی می شوند و 
می توانند دستمایة اعالم بی اعتباری ازدواج یا فسخ نکاح شوند. 
این، یعنی ازدواجی از اساس صورت نگرفته است و در نتیجه، 
طرفین از ابتدا زن و شوهر نبوده اند و اجازه خواهند داشت تا با 

فرد دیگری ازدواج کنند. 

وقتی که طالق ملوکانه، بخشی از اروپا را به خون کشید
این  کل  آن،  متعاقب  و  انگلستان  دربار  شانزدهم،  قرن  اوایل 
کشور با یک ماجرای غریب روبه رو شد. شاه هنری هشتم که 
ملکه  نام  با  بود، همسری  رسیده  به سلطنت  در سال ۱۵۰۹ 
کاترین داشت. کاترین که از خانواده سلطنتی اسپانیا بود، در 

و با مرد دیگری ازدواج کند مرتکب زنا شده است.«

آیا در کاتولیسیسم امکان جدایی زوجین وجود ندارد؟
امکان جدایی  کاتولیک ها،  میان  در  همان طور که گفته شد، 
باشند  کرده  ازدواج  هم  با  که  شده  داده  تعمید  مسیحِی  دو 
وجود ندارد. از نظر اصول دینی کاتولیک ها، تنها واژه ای به نام 
Annulment وجود دارد که می توان آن را فسخ نکاح ترجمه 
مبنای  بر  فارسی زبانان  که  را  مشابهی  دقیقاً  معنی  اما  کرد 
می کنند،  استنباط  آن  از  مدنی  قوانین  حتی  یا  شیعی  فقه 

نمی رساند. 
فسخ نکاح در آئین کاتولیک بدان معناست که کلیسا به این 
بوده  بالاعتبار  ابتدا  از  ازدواج  که  کند  اعالم  و  برسد  نتیجه 
است؛ یعنی از اساس پیوندی میان زوجین بر اساس آموزه های 
کلیسا صورت نگرفته است. به عبارتی، اعالم بی اعتباری ازدواج 
به منزلة بر هم زدن یک عقد نیست بلکه راهی قانونی است که 

گفته شود عقد هرگز صورت نگرفته است. 
اعتبار ساقط کنند.  از  را  ازدواج  ایراد ممکن است یک  چهار 
در  نقص  و  پیمان  در  نقص  رضایت،  در  نقص  فرم،  در  نقص 

ظرفیت. 
بدان  که  است  عنصر  چهار  این  مهم ترین  از  یکی  رضایت، 
استناد می شود. در کتاب تعلیمات مسیحی کلیسای کاتولیک 

واقع به دالیل سیاسی و با هدف پیوند میان اسپانیا و انگلیس، 
ابتدا به عقد آرتور، برادر بزرگ تر هنری هشتم درآمد. آرتور که 
بیمار بود، تنها چند ماه بعد از ازدواج درگذشت و هنری هفتم 
که نمی خواست این فرصت سیاسی از دست برود، کاترین را 

به عقد هنری هشتم، شاه بعدی، درآورد.
هنری هشتم و کاترین تنها یک دختر به نام مری داشتند و 
تمامی بارداری های دیگر کاترین، با سقط روبه رو بود. هنری 
پسر  نوزاد  تولد  امکان  بهانة عدم  به  تا  هشتم تصمیم گرفت 
نام ان  به  با زنی  و  را طالق دهد  برای والیت عهدی، کاترین 
شخص  و  کاتولیک  کلیسای  مقاومت  با  کند.  ازدواج  بولین 
عدم  چون  دلیلی  به  را  طالق  که  وقت،  پاپ  هفتم،  کلمنت 
پسرزایی ملکه مشروع نمی دانست، شاه مغرور از اساس مذهب 

انگلستان را از کاتولیک به پروتستان تغییر داد. 
ناآرامی های  انگلستان،  در  پروتستانتیزم  اشاعة  برای  تالش 
اجتماعی را در بر داشت. یکی از پیامدهای آن پس از مرگ 
هنری هشتم و فرزند پسرش ادوارد، این بود که مری، تک دختر 
پدرش  عملکرد  از  که  کینه ای  با  و  نشست  تخت  به  کاترین 
نسبت به مادر داشت، کشور را به آئین کاتولیک بازگرداند و 
-اغلب  را  پروتستان  متنفذ  از شخصیت های  تن  حدود ۳۰۰ 
با زنده سوزاندن در آتش- اعدام کرد. او با لقب مری خونین 

شناخته می شود. 
ملکه مری یک سال بعد درگذشت. پس از او، ملکه الیزابت یکم 
که محصول ازدواج دوم شاه هنری هشتم بود، به تخت نشست. 
با آمدن او تمام تالش های ناخواهری اش »مری خونین« برای 
اشاعة کاتولیسیسم ناکام ماند و یک بار دیگر پروتستانتیزم به 

انگلستان بازگشت. در این میان، هزاران انسان جان باختند. 
طنز تلخ تاریخ این جاست که یکی از چند عوامل جنگ های 
میان  و  سو  یک  از  انگلستان  داخل  در  فرقه ای  طوالنی 
بریتانیایی های بعداً پروتستان با همسایگان کاتولیک خود در 

اروپا از سوی دیگر، در قوانین طالق نهفته بود.

ایتالیا و جنجال کلیسا برای اعطای حق طالق
وسطی  قرون  به  منوط  انسان ها،  روابط  بر  قوانین  این  آثار 
نبود. در ایتالیا، مهد جغرافیایی کلیسای کاتولیک، تا سه دهه 
مانده به قرن بیست و یکم، قانون طالق وجود نداشت. یکی از 
فیلم های مطرح دنیا با نام طالق به سبک ایتالیایی که برندۀ 
جوایز سینمایی اسکار، کن، گلدن گلوب و بفتا شد، در سال 

۱۹۶۱ به همین موضوع پرداخته بود. 
مترقی  قانون گذاران   ،۱۹۷۰ دسامبر  یکم  روز  در  سرانجام 
مع  بگنجاند.  خود  قوانین  در  را  طالق  حق  توانستند  ایتالیا 
چنان  واتیکان،  حمایت  مورد  کاتولیک  گروه های  الوصف، 
فشاری به دولت ایتالیا وارد کردند که وادار شد تا حق طالق 
را به رفراندوم بگذارد و در نهایت، روز ۱۲ مه ۱۹۷۴، با رٔای 
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کاتولیک ها  تالش  طالق،  حق  به  ایتالیا  مردم  اکثریت  مثبت 
شکست خورد.

 گام بعدی، اعالم مغایرت حق طالق با قانون اساسی ایتالیا بود. 
سال  در  که   Pacta Lateranensia التران  معاهدۀ  طبق 
برای  )واتیکان(  مقدس  سریر  و  ایتالیا  پادشاهی  میان   ۱۹۲۹
حفظ یکپارچگی ایتالیا منعقد شد، استقالل واتیکان به عنوان 

یک دولت شهر به رسمیت شناخته شد.
با این که معاهدۀ التران در زمان حکومت فاشیستی موسولینی 
منعقد شده بود، لیکن دولت های بعدی نیز آن را محترم داشتند 
شد.  وارد  ایتالیا  اساسی  قانون  در   ۱۹۴۷ سال  از  آن  مفاد  و 
سازگاری یا ناسازگاری حق طالق با آن بخش از معاهدۀ التران 
اختیارات  جزو  را  ایتالیا  کاتولیک  شهروندان  ازدواج  امور  که 

کلیسا می دانست، تا مدت ها محل منازعات حقوقی بود. 
پیشتر نیز در ۱۹۳۹، زمانی که یک قانون ضد یهود از سوی 
حکومت وقت ایتالیا، پیروان این آئین را از ازدواج با پیروان سایر 
ادیان از جمله مسیحیان کاتولیک منع کرد، واتیکان واکنش 
کاتولیک های  ازدواج  امور  در  تصمیم گیری  گفت  و  داد  نشان 
ایتالیا ندارد و در  ایتالیا طبق معاهدۀ التران، ربطی به دولت 

حوزۀ اختیارات سریر مقدس است.
 

فیلیپین، آخرین بازماندۀ قوانین کلیسایی در امر طالق
برای قرن ها،  از مستعمرات آن ها،  اروپایی و برخی  کشورهای 
ابتدا جدال میان کاتولیک ها و پروتستان ها را تجربه کردند و 
زمانی که دریافتند قوانین اجتماعی باید به طور مدنی و با علم 
و اندیشه و تجربة انسانی بر پایة علم حقوق بنا شوند، هم در 
حکومت داری و هم در سیستم قضایی، از کلیسا فاصله گرفتند 

و به سراغ قوانین مدنی رفتند. 
اکنون اما غیر از جمعیت هزار نفری واتیکان، تنها مردمی که 
هنوز حق قانونی برای طالق ندارند، ساکنان کاتولیک فیلیپین 

هستند )مسلمانان مشمول این محرومیت نمی شوند(.
کاشف  و  جهانگرد  ویاللوبوس،  دو  لوپز  که   ۱۵۴۲ سال  از 
اسپانیایی، این جزایر را کشف و آن را به افتخار شاه کشورش، 
نامید، صدور مسیحیت  فیلیپین  یا  فیلیپ  فیلیپ دوم، جزایر 
کاتولیک به این بخش از جهان نیز آغاز شد و تا قرن ها ادامه 
یافت. امروزه حدود ۸۰ درصد از جمعیت فیلیپین را کاتولیک ها 
تشکیل می دهند و پروتستان ها با ۲ درصد، از مسلمان ها نیز 

کمترند. 
روند کند و آزارندۀ فسخ ازدواج طبق اصول کلیسای کاتولیک، 
تهیة  وکیل،  روان پزشک،  هزینه های  و  رشوه ها  احتساب  با 
سندهای رسمی و غیره، برای فیلیپینی ها بین چهار تا هشت 
هزار دالر هزینه دارد؛ مبلغی که اکثریت مردم این کشور قادر 

به پرداخت آن نیستند.
طبق یک گزارش که تابستان گذشته در نیویورک تایمز منتشر 

حقوق ما: 
از کاربران اینترنتی پرسیدیم که تجربه تان از داشتن یا نداشتن حق 
طالق چیست؟ در همان ایامی که کاربران اینترنتی در توییر و دیگر 

شبکه های اجتماعی دربارۀ حق طالق می  نوشتند. 
اسامی مستعار است.  

محضرداری که در هماهنگی با خانواده، شروط ضمن عقد را 
ثبت نمی کند 

بهناز  
تمامی  که  هست  رسم  ما  خانواده  در  کردم.  عقد  پیش  سال  پنج 
امضا  را  آن  همه  و  می شود  نوشته  دفتری  در  عقد  ضمن  شروط 
می کنند. این دفتر تحویل محضردار داده می شود که همان شرایط 
عقد  ضمن  شروط  رسم  همین  طبق  کند.  قید  ازدواج  سند  در  را 
من هم مثل حق طالق، مسکن، تحصیل در هر کجای دنیا، توسط 
همان  درست  عقد،  روز  شد.  امضا  همسرم  و  من  پدر  و  پدربزرگ  
زمانی که خطبه خوانده شد و من باید برای امضای می رفتم، متوجه 
شدم »حق طالق« در آن ذکر نشده. امضا نکردم و جویای دلیل آن 
با هم دیداری خصوصی  و پدر همسرم  شدم. فهمیدم که دفتردار 
داشتند و بعد از آن پدر همسرم، شوهرم را قانع کرده بود که نباید 

این حق را به من بدهد. 
بار  زیر  به هیچ طریقی  که  بود  گفته  او چه  به  نمی دانم  هنوز هم 
از حقوق مسلم هر  را  قبال حق طالق  این که همسرم  با  نمی رفت. 
زنی می دانست.  روز عقد در نهایت، همسرم از من خواست مهریه ام 
را ببخشم تا حق طالق را به من بدهد. موافقت کردم. با وجود این، 
پدر همسرم و محضردار جلوی او را گرفتند. باالخره با گریه سر سفر 

نشستم. 
هنوز هم با گذشت این همه سال نمی دانم چرا آن قدر قوی نبودم 
که همه چیز را رها کنم و از آن رابطه خارج شوم. چون اثر مخرب 
تا  کرد  کار  همه  همسرم  بعدتر  نرفت.  بیرون  وجودم  از  هرگز  آن 
ناراحتی ام را برطرف کند. به چند دفترخانه مراجعه کردیم اما همه 
گفتند حضور پدر همسرم هم الزامی است. باز هم اجازه ندادند حق 

طالق را داشته باشم. 
اثر  و  امضا  همراه  به  دارم  همسرم  از  دست خط  یک  تنها  االن 
انگشتان اش که به من حق داده هر زمانی و به هر دلیلی که خواستم، 

می توانم حتی بدون حضو او، طالق بگیرم.
اما باز هم می خواهم زمان به عقب برگردد و دوباره سر آن سفر عقد 
بنشینم و این بار زیر حرف پدر همسرم و آن محضردار نروم. امروز 
خارج از ایران درس می خوانم و همسرم از ایران برایم پول می فرستد 
و قرار است تا چند ماه دیگر او هم مهاجرت کند، اما نمی خواستند 

اجازه همین ها را هم بدهند، همسرم مقابل آن ها ایستاد. 
از وقتی به یاد دارم، دختر مستقلی بودم. خانواده ام کامال مذهبی 
در  که  بقبوالنم  آن ها  به  توانستم  مقاومت  سال ها  از  بعد  هستند. 
خارج از ایران باحجاب هستم. همیشه کاری را که می خواستم انجام 
را  اینکه حق ام  قبول  برای  ولی  نبود.  و هیچ چیز جلودارم  می دادم 
نداده اند و باز هم سر سفره عقد نشستم، هیچ گاه خودم را نبخشیدم.

موافق  فیلیپین  از شهروندان  درصد   ۶۰ از  بیش  اکنون  شد، 
گنجانده شدن حق طالق مدنی به قوانین کشور هستند. این 
میزان در سال ۲۰۱۱ حدود ۵۰ درصد و در سال ۲۰۰۵، ۴۳ 
این گزارش، برخی قانون گذاران پیش بینی  بر  بنا  درصد بود. 
دورۀ  اتمام  همچنین  و  عمومی  افکار  رشد  با  که  می کنند 
قوانین  سنگر  آخرین  این  محافظه کار،  جمهوری  رئیس  یک 
کلیسایی در امور ازدواج و طالق شهروندان نیز به نفع حقوق 

مدنی جا خالی کند. 

و  قوی  باعث شده  مردانه  کامال  در محیط های  مهندسی  ده سال 
محکم باشم اما آن روز انگار هیچ قدرتی برای تصمیم گیری نداشتم. 
همین قضیه اعتماد به نفس ام را پایین آورد. درون خودم به زنی 
بی دست و پا و تو سری خور تبدیل شده بودم. این فشار باعث شد 
دچار افسردگی شوم. البته خیلی اتفاق های دیگر هم در این دوران 

نقش داشت ولی این مساله در ذهن ام پررنگ بودم. 
احساس ناامنی شدیدی داشتم. همین حس ناامنی باعث شده بود 
که بعد از عروسی بارها تا پای طالق برویم. نداشتن حق طالق در 
تمامی جریانات زندگی ام نقش داشت. حس می کردم قدرتی از من 
انتخاب اش  انگار به ازدواج تن داده بودم و نه این که  گرفته شده. 
عصبانی ام  جنون  حد  سر  تا  روز  آن  یادآوری  هنوز  باشم.  کرده 

می کند. 
جدا  پوچ  و  هیچ  سر  داشتم  طالق  حق  اگر  که  نبود  این  مساله 
مساله  این  نمی کردم.  تحمل  سال  این همه  حتما  اما  می شدم 
چنان در زندگی ما پررنگ است که سالگرد عقدمان را هم جشن 

نمی گیریم. به سالگرد عروسی دلخوشیم. 
هنوز هم بعد از این همه سال و تداوم زندگی، وقتی فکر می کنم، 
از خودم بدم می آید که اجازه دادم با من آن طور برخورد کنند. تنها 
شوهرم  که  است  این  می دهد  آرامش  و  تحمل  من  به  که  چیزی 
هرگز این تفکرات را ندارد. اما االن به خودم حق نمی دهم که به 

خاطر عالقه یا تفاوت شوهرم زیر بار این مساله رفتم. 

از حقوق ام می گذرم چون نیازی ندارم، حق طالق و حضانت 
می خواهم 

پریسا
من طالق گرفتم. اما برای این که بی دردسر باشد، ناچار شدم تمامی 
حق و حقوق ام را مثل مهریه، نفقه و اجرت المثل ببخشم. اگرچه 
و  حق  این  تمامی  داشتیم  کاملی  رابطه  نامزدی  دوران  در  چون 
بخواهم  که  بعد  دفعه  اما  بیاورم.  دست  به  می توانستم  را  حقوق 
و  هستم  شاغل  خودم  چون  می گذرم  نفقه  از  حتما  کنم  ازدواج 
احتیاجی ندارم. از همهریه هم می گذرم چون واقعا در این دوره و 
زمانه به درد نخور است. حکم مهریه در اوایل دوران اسالم هدیه ایاز 
سمت مرد به زن بود. بعدها مفهوم اش تغییر کرد و به حربه ای در 
دستان مرد قرار گرفت تا آن را علیه زن به کار ببرد. مثل تجربه ای 
که من داشتم. این تغییر مفهوم باعث شد مردها هر وقت خواستند 
بتوانند زن را طالق بدهند و زن ها هم که معموال پشتیبانی مالی 

ندارند مجبور به ادامه زندگی شوند. 
االن اگر مردی بگوید نمی تواند مهریه را پرداخت کند، آن را قسطی 
می کنند. یک سکه به کجای زندگی یک زنی که درآمدی هم ندارد 
می رسد؟ جز اعصاب خردی هیچ  ندارد. برای هر عدم پرداخت همان 

یک سکه هم باید به دادگاه مراجعه کنی. 
وارد  انسان  عنوان یک  به  المثل هم می گذرم چون  اجرت  از  من 

زندگی می شوم و هیچ دلیلی برای حق کلفتی وجود ندارد. 
اما من مجبور شدم از مهریه ام  بگذرم که ۳۷۱ سکه بود. برای همین 
مهریه طالق نمی داد و هر روز اذیت می کرد. مجبور شدم بگویم یا 
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طالق یا مهریه  کامل. او هم سریع قبول کرد که از همه چیز بگذرم 
و همه طالها را پس بدهم تا بتوانم طالق بگیرم. 

من خالص شدم اما اگر حق طالق داشته باشم نه مجبور به انجام 
این  کار می شوم و نه مهریه، باعث می شود که فردی از ترس اش با 

من بماند نه خواستن خود من. 
مادربزرگ و پدربزرگ من مدت ۵۰ سال بدون خطبه و مراسم عقد، 
فقط با یک صیغه زندگی کرده بودند. این اواخر به خاطر قوانین اخذ 
با هم  به خاطر عشق  قرن  نیم  پاسپورت مجبور شدند عقد کنند. 

بودند. االن زور مهریه به چه درد می خورد؟ 
در عوض گذشتن از حقوق ام اما حق طالق و حضانت فرزندان ام را 
می گیرم که اگر همسرم فوت کرد، بچه هایم را پدربزرگ شان بزرگ 

نکند. حق اجازه خروج از کشور را هم همین طور. 
من از شوهرم آزادی را می گیرم؛ همان آزادی که او دارد. اگر به من 
اعتماد نکند نمی توانم به او اعتماد کنم. آدم ها در آزادی و داشتن 
اختیار برای جدا شدن به زندانی همدیگر تبدیل نمی شوند. در زندان 

هم که هیچ کس نمی تواند کاری کند. 

درد جدایی اجازه نمی داد به حقوق مادی ام فکر کنم 

آزاده  
داستان طوالنی  است.  اقتصادی  مساله  و  مهریه  سر  بر  بحث  همه 
پیچیدگی های  نیست.  گفتن  قابل  سادگی  به  رابطه  سال  سیزده 
خاص وعمق خودش را دارد. با وجود این، موقع جدایی کالهبرداری 
کرد. هیچ چیز تقسیم بر دو نشد. به قول های لفظی که داده بود 
عمل نکرد. رفتارش منصفنانه نبود. االن بعد از ۶ سال این قضاوت را 
دارم. آن موقع  درد جدایی اجازه نمی داد به حقوق مادی ام فکر کنم. 
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