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چکیده
طالق رجعی ،طالقی است که مرد در زمان عده ،با رجوع به زوجه میتواند به نکاح سابق برگردد .در
مورد نقش طالق رجعی در کاهش فروپاشی خانواده ،مباحثی مطرح گردیده است که پژوهش حاضر
به دنبال بررسی نقش مذکور و ارزیابی سیاست تقنینی و قضایی در طالق رجعی است .با بررسی
ادله قرآنی و روایی ،طالق رجعی از جمله دقت نظرهای شرع اسالم ،جهت جلوگیری از فروپاشی
خانواده است؛ البته با این قید که رجوع زوج به زوجه با نیت خیر و سازش باشد؛ یقیناً رجوع زوج به
قصد اضرار به زوجه ،تأثیر مثبتی در حفظ خانواده ندارد .براین اساس ،شارع ،حق رجوع را حداکثر
برای دو بار مجاز دانسته است تا از سوءاستفاده مرد جلوگیری کند .قانونگذار ایران نیز ،به طالق
رجعی پرداخته است؛ اما در باره برخی احکام آن مانند سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک ،یا
سکوت کرده ،یا دقت الزم مبذول نداشته است .در محاکم دادگستری نیز با عنایت به نحوه رابطه
زوجیت ،آگاهی زوجین از تشریفات طوالنی طالق رجعی و رفتار قضات ،اکثر طالقهای صادر شده،
طالق بائن و از نوع خلع است که نیاز است این رویه با توجه به شرایط طالق رجعی اصالح گردد.
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بیان مسأله
در بین تمام نهادهای اجتماعی ،خانواده نقش و اهمیت بسزايی در جامعه دارد .بهدرستی
هیچ جامعهای نمیتواند ادعای سالمت کند ،اگر از خانوادههايی سالم برخوردار نباشد
(ساروخانی ،1911 ،ص .)11بر اين اساس ،حاکمان جوامع تمام تالش خود را در حوزههای
مختلف قانونگذاری ،فرهنگی و .....به کار میبندند تا خانوادههای شکل گرفته بهراحتی از
هم نگسلند و از تعداد طالقها کاسته شود .شرع اسالم نیز به عنوان يکی از مکاتب الهی،
عالوه بر تأکید فراوان بر شکلگیری خانواده و مذمت طالق به عنوان أبغض الحالل،
راهکارهای فراوانی در جلوگیری از فروپاشی خانواده ارائه کرده است.
يکی از احکام خانواده در شرع اسالم طالق رجعی است که در مورد نقش آن در
کاهش فروپاشی خانواده ،ديدگاههايی مطرح گرديده است .طالق رجعی ،طالقی است که
طالق دهنده در دوران عده ،حق رجوع به زن را دارد ،خواه رجوع بکند يا رجوع نکند

1

(عاملی1111 ،هـ ،ص.)131

با توجه به توضیحات فوق ،اين سؤال مطرح میشود که طالق رجعی تا چه اندازه
میتواند در حفظ کانون خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن مؤثر باشد؟
در برابر سؤال فوق ،فرضیه نقش اساسی طالق رجعی در کاهش موارد فروپاشی
طالق ،در صورت رجوع زوج به زوجه با نیت خیر و سازش و اصالح امور زن ،مطرح و
مورد بررسی قرار گرفته است.
به دلیل نقش زياد خانواده در سالمت جامعه و پیامدهای فراوان از هم پاشیدگی اين
نهاد ،بررسی راهکارهای جلوگیری از اين فروپاشی دارای اهمیت بسزايی است .از سوی
ديگر ،افزايش چشمگیر طالق در سالهای اخیر ،اين ضرورت را ايجاب میکند که هر چه
بیشتر به پژوهش در مورد خانواده و استحکام آن پرداخته شود .بر اين اساس پژوهش
حاضر با روش کیفی به توصیف و تحلیل طالق رجعی با نگرش راهکاری برای حفظ
کانون خانواده میپردازد که پژوهش مستقلی به اين مسأله نپرداخته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ و هو ما للمطلق فیه الرجعه سواء رجع أو ال.
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مفهومشناسی مصطلحات
جهت تبیین دقیق محل بحث نیاز است اصطالحات زير معناشناسی گردند:

1ـ طالق
طالق در لغت از ريشه طَلَقَ در دو معنای گشودن گره نکاح ،ترک کردن و واگذاشتن به
کار میرود(زبیدی1111 ،هـ ،ج ،19ص919؛ ابن منظور1111 ،هـ ،ج ،11ص222؛ ابن اثیر ،بیتا ،ج ،9ص.)191

در اصطالح شرعی ،طالق عبارت از زايل کردن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوصی
است(1نجفی1111 ،هـ ،ج ،92ص2؛ شهیدثانی1111 ،هـ ،ج ،2ص11؛ خواجوئی1111 ،هـ ،ص.)112

در اصطالح حقوقی ،طالق به جدا شدن زوجین به سبب انحالل نکاح دايم و با رعايت
شرايط و تشريفات خاص تعريف شده است(اباذری فومشی ،1911 ،ص211ـ .)211

2ـ رجوع
رجوع در لغت مصدری الزم به معنای برگشتن است(ابن منظور1111 ،هـ ،ج ،1ص.)111

رجوع در اصطالح شرعی ،عبارت است از بازگشت مرد در زمان عده به نکاح سابق،
زمانی که طالق غیر بائن باشد(جبعی عاملی1119 ،هـهـ ،ج ،3ص ،)111و در اصطالح حقوقی،
رجوع نوعی ايقاع است که به وسیله اراده مرد استوار میشود و با برگشت او ،زوجیت
به شکل قبلی خود واقع می شود(اباذری فومشی ،1911 ،ص.)919

نحوه رجوع در طالق رجعی
مطابق با ماده  1113قانون مدنی ،رجوع در طالق به هر لفظ يا فعلی که داللت بر رجوع
کند ،حاصل میشود ،البته مشروط به اين که مقرون به قصد رجوع باشد.
با توجه به ماده مذکور رجوع به دو گونه محقق میشود:
1ـ رجوع لفظی ،که با لفظ صورت گیرد؛ مانند آن که زوج بگويد "رجعتُ ،ارتجعتُ" همراه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ وَ شرعاً إزالَه قید النکاح بِصیغَه "طالق" و شبهها.
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با ضمیری که به زن بر میشود.
2ـ رجوع فعلی ،که به وسیله فعل انجام میشود؛ مانند بوسیدن ،نزديکی کردن ،لمس
کردن .اين افعال داللت بر رجوع میکند و چه بسا داللتش بر رجوع قویتر باشد .البته
مباح بودن اين افعال متوقف بر آن نیست که مرد قبالً رجوع کرده باشد؛ چون مطلقه
رجعیه در ايام عده ،زوجه مرد است(جبعی عاملی1111 ،هـ ،ج ،2ص11؛ عاملی1111 ،هـ ،ج ،2ص11؛
سبزواری1129 ،هـ ،ج ،2ص.)912
در رجوع به مطلقه رجعیه ،مشهور فقها اعتقاد دارند که قصد فعل کافی است(نجفی،

1111هـ ،ج ،92ص111؛ عاملی1111 ،هـ ،ج ،2ص .)11اطالق احاديث نیز داللت بر آن دارد؛ از جمله
روايت محمد بن قاسم از امام صادق

که فرمود :هرکس با زوجه مطلقه خويش پس از

انقضای عده نزديکی کند ،حد زنا بر وی جاری خواهد شد و چنانچه قبل از انقضای عده

نزديکی کند ،عمل نزديکی رجوع محسوب است(1حر عاملی1113 ،هـ ،ج ،21ص192ـ.)191
گروه ديگری از فقها اعتقاد دارند که عالوه بر قصد فعل ،قصد نتیجه يا همان قصد
رجوع بايد وجود داشته باشد(قزوينی1111 ،هـ ،ص .)921پس استمتاع زوج از زوجه در عده
بدون قصد رجوع نمی تواند دلیل رجوع باشد؛ مگر اين که با توجه به اوضاع و احوال و
پس از رسیدگی ،قصد رجوع احراز شود .قانونگذار در ماده  1113قانون مدنی ،2همین
نظر را پذيرفته است.
با توجه به اطالق احاديث ،به نظر میرسد ديدگاه مشهور اقرب به واقع است؛ همان
گونه که نظر قانونگذار نیز مورد نقد استادان حقوق قرار گرفته است و عنوان میشود
که بهتر بود قانونگذار استمتاع در عده را اماره قصد رجوع بشمارد تا دادگاهها به اين
امارة عرفی استناد نمايند(جعفری لنگرودی ،1912 ،ص221ـ .)221

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بِإسنَادِهِ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ القَاسِمِ قَالَ سَمِعتُ أبَا عَبدِاهللِ

يَقُولُ مَن

غَشِیَ امرَأتَهُ بَعدَ انقِضَاءِ العِدَّهِ جُلِدَ الحَدَّ ـ و إن غَشِیَهَا قَبلَ انقِضَاءِ العِدَّهِ ـ کَانَ غِشیَانُهُ إيَّاهَا رَجعَهَ.
2ـ « رجوع در طالق به هر لفظ يا فعلی حاصل می شود که داللت بر رجوع کند مشروط بر اين که مقرون به
قصد رجوع باشد».
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احکام طالق رجعی
با تحقق طالق رجعی ،در دوران عده تکالیفی بر عهده زن و مرد میآيد ،که در ادامه ـ به
دلیل اهمیتی که اين تکالیف دارند ـ به توضیح مختصری در مورد آنها میپردازيم:
1ـ زندگی در منزل زوج؛ مطابق با آيه  1سوره طالق ،زن در دوران عده بايد در منزل
مرد زندگی کند؛ بر اساس نظر فقیهان ،آيه ظهور در حرمت دارد؛ بر اين اساس ،بر زن
حرام است که در ايام عده رجعی از منزل مرد خارج شود و بر مرد نیز حرام است که او
را از منزل بیرون کند؛ مگر آن که مرتکب فاحشه و يا حتی آزار دادن خانواده زوج برآيد.
همچنین حرمت خروج در صورتی است که ضرورتی آن را ايجاب نکند .در غیر اين
صورت ،زن می تواند بعد از نیمه شب از منزل خارج گردد و قبل از طلوع فجر به منزل
برگردد(حلی1111 ،هـ ،ج ،9ص91؛ جبعی عاملی1111 ،هـ ،ج ،2ص11ـ19،12؛ طوسی1111 ،هـ ،ص191ـ
191؛ عالمه حلی1119 ،هـهـ ،ج ،1ص.)119

نکته ديگری که قابل ذکر است ،بنابر اقوی خارج شدن از منزل بر زن مطلقاً حرام است،
چه زوجین بر آن توافق داشته باشند و چه نداشته باشند پس اگر زوجین هر دو توافق
داشته باشند که زوجه در اين مدت به منزل والدين خود برود ،حرمت خروج برطرف نمی-
شود؛ زيرا براساس ظاهر آيه فوق الذکر ،حرمت خروج از خانه حق خداوند متعال است نه
حق زوجین(حلی1121 ،هـ ،ج ،2ص121؛ حلی1111 ،هـ ،ص211؛ جبعی عاملی1119 ،هـهـ ،ج ،3ص.)911

در قوانین ايران ،قانونگذار در قانون مدنی و قانون حمايت خانواده ،در خصوص
سکونت زوجه در منزل زوج در دوران عده طالق رجعی ،صراحتاً ماده قانونی تصويب
نکرده است؛ اما از آن جا که مطلقه رجعیه در دوران عده در حکم زوجه است و نیز از
روح ماده  1111قانون مدنی 1و از تبصره  1ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به
طالق 2و همچنین ماده  91قان ون حمايت خانواده که ثبت طالق رجعی را منوط بـه ارائه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ «زن بايد در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نمايد ،مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده
باشد».
2ـ البته در حال حاضر به موجب بند  1مادة  11قانون حمايت خانواده مصوب  1931همۀ اين ماده واحده
به جز بند "ب" تبصرة  2نسخ صريح شده است.
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گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان
عده دانسته است ،قابل استنباط است که مطلقه رجعیه نیز بايد در دوران عده در منزل
زوج زندگی کند.
با وجود اين ،در برخی حاالت زوجه میتواند منزل مستقل داشته باشد؛ با توجه به اين
که مطلقه رجعیه در حکم زوجه است ،اين استثناها در مورد مطلقه رجعیه نیز اعمال میشود:
الفـ مختار بودن زوجه در انتخاب مسکن؛ به موجب ماده  1111ق.م ،اگر اختیار تعیین
منزل به زوجه داده شده باشد ،زوجه می تواند در منزلی که خود مايل است سکونت کند
و از اين حیث ،زوج نمیتواند او را منع کرده ،ناشزه تلقی کند(بالدی ،1912 ،ص.)113

ب ـ خوف ضرر جانی يا مالی برای زوجه؛ به موجب ماده  1111ق.م اگر بودن زوجه
با زوج در يک منزل متضمن خوف ضرر جسمی يا مالی يا شرافتی برای زوجه باشد،
زوجه می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنۀ ضرر مزبور ،محکمه
حکم بازگشت به منزل زوج نخواهد داد و تا زمانی که زوجه از بازگشت به منزل زوج
معذور باشد ،نفقه او بر عهده زوج خواهد بود(همان ،ص.)121

2ـ پرداخت نفقه؛ هنگامی که مرد زن خويش را به صورت رجعی طالق دهد ،در دوران
عده زن که معموالً سه طهر است ،بايد نفقه او را بپردازد(طاهری1111 ،هـ ،ج ،9ص211؛ امامی،
بیتا ،ج ،1ص32؛ موسوی خويی1111 ،هـ ،ج ،2ص912؛ سبزواری1119 ،هـهـ ،ج ،22ص121ـ .)122

دلیل حکم مذکور را میتوان آيه  2سوره طالق دانست .خداوند متعال در اين آيه
میفرمايد« :زنان طالق داده را]تا پايان عده[ به اندازه توانگری خود آنجا سکونت دهید
که خود سکونت داريد و به آنان آسیب و زيان نرسانید تا زندگی را بر آنان سخت و
دشوار کنید و اگر باردار باشند ،هزينه آنان را تا زمانی که وضع حمل کنند ،بپردازيد».1
مطابق با نظر مفسران ،آيه مذکور داللت بر پرداخت نفقه در دوران عده دارد(طبرانی،2111 ،
ج ،2ص231ـ231؛ دينوری1121 ،هـ ،ج ،2ص111؛ طبرسی ،1912 ،ج ،11ص129؛ ابوالفتوح رازی1111 ،هـ،
ج ،13ص211؛ میبدی ،1911 ،ج ،11ص111ـ .)111

همچنین در اين باره روايات متعددی از ائمه(علیهم السالم) ،صادر گرديده است که از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ «أسکِنُوهُنَّ مِن حَیثُ سَکَنتُم مِّن وُجدِکُم وَ لَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیهِنَّ وَ إن کُنَّ .» ....
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جمله می توان به روايات زير اشاره کرد:
1ـ عبد اهلل بن الحسن العلوی از امام موسی کاظم

روايت کرد که از امام

درباره

مطلقه سؤال کردم که آيا تا زمانی که مدت عده زن منقضی شود ،زوج بايد نفقه زوجه را
بپردازد؟ امام فرمود :آری(1حمیری1119 ،هـهـ ،ص.)211

2ـ زراره از امام صادق

روايت کرد که در مطلقه به سه طالق ،نفقهای برای زوجه
2

نیست؛ تنها برای زوجهای نفقه وجود دارد که زوج به زوجه رجوع کند (کلینی1111 ،هـ ،ج،2
ص.)111

قانونگذار نیز به تبعیت از نظر فقیهان در ماده  1113قانون مدنی مقرر میدارد « :نفقه
مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اين که طالق در حال نشوز واقع
شده باشد؛ لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طالق بائن باشد ،زن حق نفقه ندارد؛ مگر
در صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد
داشت».
مطابق با ظاهر آيه هرگاه زن از همسر خود تمکین نکند ،ناشزه محسوب میشود و
مستحق دريافت نفقه نیست .بديهی است زنی که در حال نکاح ،مستحق نفقه نیست ،در
حال عده طالق رجعی نیز به طريق اولی استحقاق نفقه را نخواهد داشت(بالدی،1912 ،
ص.)111

9ـ توارث ،هرگاه زن به طالق رجعی ،طالق داده شود و در زمان عده يکی از زوجین
فوت کند ،ديگری از او ارث میبرد؛ چون رابطه زوجیت تا انقضای عده ادامه دارد؛ ولی اگر
بعد از عده رجعیه يکی از زوجین بمیرد ،ديگری از او ارث نمیبرد(رفیعی ،1911 ،ص113ـ111؛
طاهری1111 ،هـ ،ج ،9ص211؛ امامی ،بیتا ،ج ،1ص39؛ طباطبايی يزدی1111 ،هـ ،ج ،1ص.)111

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ عَبدُ اهللِ بنُ الحَسَنِ العَلَوِیُّ ،عَن جَدِّهِ عَلِیِّ بنِ جَعفَرٍ ،عَن أخِیهِ مُوسَی بنِ جَعفَرٍ

 ،قَالَ :سَألتُهُ عَنِ المُطَلَّقَهِ،

لَهَا نَفَقَهٌ عَلَی زَوجِهَا حَتَّی تَنقَضِیَ عِدِّتُهَا؟ قَالَ :نَعَم.
 2ـ مُحَمَّدُ بنُ يَحیَی عَن أحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَلِیِّ بنِ الحَکَمِ عَن مُوسَی بنِ بَکرٍ عَن زُرَارَهَ عَن أبِی جَعفَرٍ
قَالَ :المُطَلَّقَهُ ثَلَاثَا لَیسَ لَهَا نَفَقَهٌ عَلَی زَوجِهَا إنَّمَا ذَلِکَ لِلَّتِی لِزَوجِهَا عَلَیهَا رَجعَهٌ.
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دلیل اين حکم را میتوان احاديث وارده از ائمه اطهار(علیهم السالم) ،دانست .به عنوان
مثال ،میتوان به روايات زير اشاره کرد:
الفـ عبد اهلل بن سنان از امام صادق

روايت کرد که امیرالمؤمنین

درباره مردی که

همسرش را طالق میدهد و در مدت عده فوت میشود ،قضاوت کرد که زن از مرد ارث
میبرد و اگر زن فوت کند مرد از او ارث میبرد و هر يک از آن دو از ديه يکديگر ارث
میبرند ،اگر يکديگر را به قتل نرسانده باشند(1حر عاملی1113 ،هـ ،ج  ،22ص111ـ.)213

بـ محمد بن قیس از امام باقر

روايت کرد که مردی همسرش را طالق می دهد و

مرد قبل از انقضای عده فوت میشود؛ پس زن از مرد ارث میبرد و عده وفات نگه
میدارد و اگر زن فوت شود ،ارث بردن مرد از زن حرام نیست(2همان ،ص.)211

اصل رجعی بودن طالق
با توجه به اطالق و عمومیت آيات و روايات ،هرگاه در رجعی يا بائن بودن طالق ترديد
شود ،اصل رجعی بودن آن است؛ زيرا میتوان به وسیله اصل عدم ،هر يک از طالقهای
بائن را نفی کرد(طباطبائی يزدی1111 ،هـ ،ج ،1ص.)111

1ـ دالیل :فقیهان و حقوقدانان جهت اثبات مسأله مذکور به داليل زير استناد کردهاند:
الفـ آیه  222سوره بقره :خداوند متعال در آيه مذکور میفرمايد« ...و همسران آنها
در زمان عده ،سزاوارتر برای رجوع به آنها هستند».3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ وَ عَن حُمَیدٍ عَن ابنِ سَمَاعَهَ عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ عَن عَبدِ اهللِ بنِ سِنَانٍ عَن أبِی عَبدِ اهللِ
المُؤمِنِینَ

قَالَ :قَضَی أمِیرُ

فِی رَجُلِ طَلَّقَ امرَأتَهُ ـ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا ـ قَالَ تَرثُهُ وَ إن تُوُفِّیَت وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا ـ

فَإنَّهُ يَرِثُهَا ـ وَ کُلُّ وَاحِدِ مِنهُمَا يَرِثُ مِن دِيَهِ صَاحِبِهِ ـ مَا لَم يَقتُل أحَدُهُمَا اآلخَرَ.
2ـ َوعَن عَلِیِّ بنِ إبرَاهِیمَ عَن أبِیهِ عَن ابنِ أبِی نَجرَانَ وَ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أبِی نَصرٍ عَن عَاصِمِ بنِ حُمَیدٍ عَن
مُحَمَّدِ بن قَیسٍ عَن أبِی جَعفَرٍ

قَالَ سَمِعتُهُ يَقُولُ أيُّمَا امرَأةٍ طُلِّقَت ـ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنهَا زَوجُهَا ـ قَبلَ أن تَنقَضِیَ

عِدَّتُهَا وَ لَم تَحرُم عَلیِهِ ـ فَإنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعتَدُّ عِدَّةَ المُتَوَفَّی عَنها زَوجُهَا ـ وَ إن تُوُفِّیَت وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا ـ وَ لَم
تَحرُم عَلَیهِ فَإنَّهُ يَرِثُهَا.
3ـ « وَ بُعُولَتُهُنَّ أحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إن أرَادُوا إصلَحاً .» ...

ارزيابي نقش طالق رجعي در حفظ کانون خانواده با نقدي بر سياست تقنيني و قضايي 67 

مطابق با ظاهر آيه ،همسران زنان در رجوع به آنها در دوران عده نسبت به ديگران
اولويت دارند .همان گونه که مالحظه میشود ،آيه فوق عمومیت دارد و تمام طالقها را
شامل میشود؛ به گونهای که تمام مردانی که همسر خود را طالق میدهند ،در دوران
عده حق رجوع به مطلقه خود را دارند ،مگر مواردی که استثنا شده باشد که در آنها حق
رجوعی برای طالق دهنده وجود ندارد.
بـ روایات :روايات مطرح شده به شرح زير است:
ـ محمد بن مسلم از امام صادق ع روايت کرد که در باره مردی که همسرش را طالق
داد ،سوال کردم امام ع فرمود :آن مرد در رجوع به زن سزاوارتر است(1حر عاملی،
1113هـ ،ج  ،22ص.)191

ـ اسماعیل جعفی میگويد :درباره مردی که همسرش را طالق میدهد ،سوال کردم؛
امام

فرمود :آن مرد در رجوع به همسرش سزاوارتر است تا زمانی که سومین خون

حیض را نديده باشد(2همو ،ص.)211
مطابق با اطالق روايات ،بائن بودن طالق نیاز به قید زايد دارد و با توجه به اين که در
روايات اين قید مطرح نگرديده است ،پس بايد اصل را بر طالق رجعی نهاد.
قانون مدنی ايران صراحتاً به اصل رجعی بودن طالق اشاره نکرده است؛ لکن با توجه
به اين که در ماده  1111موارد طالق بائن را ذکر کرده است ،اين مفهوم برداشت میگردد
که اصل بر رجعی بودن طالق است .در اين نظر ،از فقه امامیه پیروی کرده است.
اين نظر را میتوان در کالم حقوقدانان نیز مالحظه کرد؛ به عنوان نمونه ،دکتر صفايی
در اين رابطه اظهار میدارد« :طالق رجعی اصل و طالق بائن استثنا محسوب میشود و
علی القاعده طالق را جز در مواردی که قانون گذار بائن اعالم کرده است ،بايد رجعی به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحیَی عَن أحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَلِیِّ بنِ الحَکَمِ عَن العَلَاءِ عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ
عَن أحَدهِمِا

قَالَ :سَألتُهُ عَن رَجُلِ طَلُّقَ امرَأتَهُ وَاحِدَةً ـ قَالَ هُوَ أملَکُ بِرَجعَتِهَا.

 2ـ وَ عَن أبِی عَلِیِّ األشعَرِیِّ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الجَبَّارِ عَن صَفوَانَ عَن إسحَاقَ بنِ عَمَّارٍ عَن إسمَاعِیلَ الجُعفِیِّ
عَن أبِی جَعفَرٍ
الثَّالِثَۀَ.

قَالَ :قُلتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَهُ ـ قَالَ هُوَ أحَقُّ بِرَجعَتِهَا ـ مَا لَم تَقَع فِی الدِّمِ مِنَ الحَیضَۀِ
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شمار آورد»(صفايی ،1911 ،ص.)212

در قوانین احوال شخصیه برخی از کشورهای اسالمی نیز اصل رجعی بودن طالق
مورد پذيرش قرار گرفته است؛ به عنوان مثال ،میتوان به قوانین زير اشاره کرد:
1ـ کويت :در قانون احوال شخصیه شماره  21مصوب سال 1332م دولت کويت ،ماده
 111هر طالقی را رجعی به حساب میآورد ،مگر طالق قبل از دخول ،طالق علی البدل،
طالق سه گانه و طالقی که در اين قانون بائن مشخص شده باشد مانند طالق خلع ،اقامه
دعوی کردن عدم پرداخت نفقه بیش از دو بار و تقاضای طالق توسط زوجه به علت ضرر
و زيان ،انقضای مدت عده طالق رجعی و عدم رجوع زوج میباشد.
 2ـ افغانستان :در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان مطابق ماده  122با ذکر
اقسام طالق ،و احصای موارد طالق بائن در ماده  129اصل رجعی بودن طالق مورد
پذيرش قرار گرفته است.
9ـ عراق :در قانون احوال شخصیه عراق ،مطابق ماده  91با تقسیم طالق ،به رجعی و
بائن کوچک و بائن بزرگ ،اصل رجعی بودن طالق نیز مورد پذيرش قرار گرفته است.

فلسفه طالق رجعی
با توجه به نظر شارع مقدس مبنی بر اصل بودن طالق رجعی ،فلسفه و حکمت طالق
رجعی مورد سؤال قرار می گیرد که بر اساس چه حکمتی ،شارع مقدس اين حکم را
تشريع کرده است؟
با تأمل در شرايط و احکام طالق رجعی بايد گفت طالق رجعی و امکان رجوع در دوران
عده ،فرصتی برای حل اختالفات توسط زوجین و بازگشت به زندگی زناشويی است ،تا
زوجین سريعاً بدون هیچ گونه دور انديشی نسبت به عواقب زندگی خود و فرزندانشان ،آن
کانون گرم خانوادگی را که براساس عالقه و اشتیاق بنا نهادهاند به آسانی از هم نگسلند ،و
با در نظر گرفتن آسیبهای اجتماعی ،عاطفی ،اقتصادی و  ...بعد از طالق برای زوجین و
فرزندانشان ،از امر طالق پشیمان شوند و به زندگی دوباره خود رجوع کنند .به بیان ديگر
بايد گفت بنا بر اين که مطلقه رجعیه در حکم زوجه است و زوجین در اين مدت موظفند
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حقوق و تکالیف يکديگر را محترم شمارند ،اين خود فرصتی برای آنها ،در بازگشت به
زندگی دوباره است.
به ديگر سخن ،میتوان گفت خانواده به عنوان يکی از مهم ترين نهادهای اجتماعی ،مورد
توجه شارع مقدس قرار گرفته است که برای حفظ کیان خانواده با تشريع احکام مختلف به
اين مهم توجه کند .بر اين اساس ،دوران عده در طالق رجعی و حضور زوجین تا پايان
عده در منزل مشترک و احکام مربوط به آن يکی از راههای جلوگیری از فروپاشی خانواده
هاست؛ زيرا در طالق رجعی ،زوج بدون هیچ تشريفاتی میتواند به زوجه خود رجوع کند؛
و اين مهم راهکاری برای بازگشت مجدد زوجین به زندگی مشترک است.
با توجه به توضیحات فوق و اهمیت طالق رجعی در بقای خانواده ،اين سؤال مطرح
میشود که طالق رجعی در چه شرايط و به چه صورتی میتواند حکمت طالق رجعی را
محقق سازد و در حفظ کانون خانواده مؤثر باشد؟ عالوه براين قانونگذار و دستگاه
قضايی چه سیاستی در قبال طالق رجعی اتخاذ کردهاند؟

کیفیت رجوع و نقش آن در طالق رجعی
با توجه به توضیحاتی که ذکر گرديد ،در اين که هدف طالق رجعی ،تالش شرع برای
بقای خانواده است ،بحثی نیست؛ لکن آنچه که مطرح است ،رجوع زوج به زوجه چگونه و
به چه صورت میتواند در حفظ کانون خانواده اثر بخش باشد.
با توجه ب ه مبانی قرآنی و روايی ،آنچه که مدنظر شرع اسالم در طالق رجعی و مؤثر
بودن آن در بقای خانواده است ،رجوع زوج به قصد اصالح امور خانواده و زوجه است.
بدين نحو که با رجوع به زندگی سابق خود بخواهد سرپرستی زوجه و فرزندان را بر
عهده بگیرد و با آنها به شايستگی رفتار کند و نفقه و مسکن آن ها را تهیه کند .در اين
صورت ،زوج با رجوع خود به زوجه می تواند از طالق که منجر به فروپاشی خانواده می
گردد ،جلوگیری کند .با بررسی منابع قرآنی و روايی مالحظه میشود که صراحتاً به
کیفیت رجوع اشاره گرديده است:
1ـ قرآن کریم :خداوند متعال در آيات متعدد ،از رجوع به زنان بـه قصد ضرر رساندن
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به آنها ،نهی کرده است که میتوان به آيات زير اشاره کرد:
الفـ آیه  222سوره بقره« :و همسران زنان مطلقه در رجوع به آنها سزاوارتر
هستند ،در صورتی که نیت سازش و اصالح امور آنان را داشته باشند».1
از اطالق آيه استنباط میشود که زوج به تنهايی میتواند رجوع کند و زوجه را مجدداً
به همسری درآورد ،و به رضای او ،عقد مجدد و شاهد گرفتن نیاز ندارد؛ لکن خداوند
متعال تأکید میکند که اگر زوج قصد اصالح داشته باشد ،رجوع کند نه قصد اضرار
(طبرسی ،1912 ،ج ،2ص.)111

بـ آیه  222سوره بقره« :طالقی که مرد میتواند در آن رجوع کند دو مرتبه است؛
پس آنگاه که طالق داد ،يا او را به شايستگی نگه دارد ،يا او را به نیکی رها کند».2
با توجه به آيه قبل که میفرمايد اين امکان وجود دارد که مرد در هر طالق به قصد
اضرار ،به زن رجوع کند ،خداوند متعال در اين آيه ،حق رجوع را محدود کرده ،میفرمايد
تنها در دو بار طالق ،امکان رجوع وجود دارد و در طالق سوم اين حق برای مرد ساقط
میشود.
بنابراين ،طالقی که زوج را مالک رجوع میکند ،تنها دو بار است .پس اگر زوج بعد از
دو طالق ،به زوجه رجوع کرد ،او را به شايستگی نگه دارد ،يا بعد از انقضای عده او را
رها کند و با رجوع به زوجه قصد اضرار به او را نداشته باشد(واحدی1111 ،هـ ،ج ،1ص.)111

پـ آیه  231سوره بقره« :و هر گاه زنان را طالق داديد ،بايد تا نزديک به پايان زمان
عده يا آنها را به خوشی و سازگاری نگاه داريد ،يا به نیکی رها کنید و روا نیست که
آنها را به آزار نگاه داريد تا به آن ها ستم کنید .هر کس چنین کند ،همانا بر خود ستم
کرده است .3»...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ « ...و َبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إن أرَادُوا إصلَحاً».
2ـ «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإمسَاکُ بِمَعرُوفٍ أو تَسرِيحُ بِإحسَانِ .»....
3ـ « وَ إذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغنَ أجَلَهُنَّ فَأَمسِکُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ أو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ وَ لَا تُمسِکُوهُنَّ ضِرَاراا
لِّتَعتَدُوا وَ مَن يَفعَل ذَلِکَ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ .»....
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خداوند متعال در آيه مذکور ،برای بار سوم با بیان ديگر تکرار میکند که اگر میخواهید
رجوع کنید بايد با معروف زنان را نگه داريد و اگر بنای اين کار را نداريد ،به نیکی آنها را
رها کنید ،نه اين که به قصد آزار به آنها رجوع کنید و آنها را نگه داريد.
پس زمانی که به قصد اضرار به آنها رجوع کند بهراستی بر نفس خود ستم کرده و
خود را در معرض غضب خداوند قرار داده است(کاشانی ،1919 ،ج ،2ص21ـ .)21

2ـ روایات  :در روايات نیز بر رجوع با نیت بازگشت به زندگی دوباره و نیت خیر و
سازش با زوجه خود تأکید گرديده و از رجوع با قصد آزار رساندن به زوجه نهی شده
است .از باب نمونه میتوان به روايات زير اشاره کرد:
الفـ حسن بن زياد از امام صادق ع روايت کرده است که فرمود :سزاوار نیست
برای مردی که همسرش را طالق میدهد ،به او رجوع کند ،در حالی که به زوجه رغبتی
ندارد و دوباره او را طالق دهد؛ خداوند متعال از ضرر رساندن نهی کرده است ،مگر
کسی که زوجهاش را طالق دهد ،سپس رجوع کند و زوجه را به شايستگی نگاه دارد( 1حر
عاملی1113 ،هـ ،ج ،22ص112ـ .)111

بـ حلبی نیز از امام صادق ع روايت کرده است که از حضرت سوال کردم :مقصود
خداوند متعال از اين که به واسطه رجوع در عده به زنان ضرر نرسانید ،چیست؟

امام

فرمود :مردی که زوجهاش را طالق میدهد و هنگامی که نزديک به پايان عده میرسد به
زوجه رجوع میکند و سپس او را طالق میدهد و تا سه مرتبه اين کار را انجام میدهد،
خداوند عز و جل از آن نهی کرده است( 2همان ،ص.)112

محمد بن مسلم نیز روايتی با همین مضمون از امام باقر و امام صادق علیهماالسالم روايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ مُحَمَّدُ بنُ عَلِیِّ بنِ الحُسَینِ بِإسنَادِهِ عَن البَزَنطِیِّ عَن عَبدِ الکَريِمِ بنِ عَمرٍو عَن الحَسَنِ بنِ زِيَادٍ عَن أبِی عَبدِ
اهللِ ع قَالَ :لَا يَنبَغِی لِلرَّجُلِ أن يُطَلِّقَ امرَأتَهُ ثُمَّ يُراجِعَهَا ـ وَ لَیسَ لَهُ فِیهَا حَاجَهٌ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا ـ فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِی
نَهَی اهللُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنهُ ـ إلَّا أن يُطَلِّقَ ثُمَّ يُرَاجِعَ ـ وَ هُوَ يَنوِی اإلمسَاکَ.
2ـ وَ بِ إسنَادِهِ عَن المُفَضَّلِ بنِ صَالِحٍ عَنِ الحَلَبِیِّ عَن أبِی عَبدِ اهللِ ع قَالَ :سَألتُهُ عَن قَولِ اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا
تُمسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعتَدُوا ـ قَالَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ ـ حَتَّی إذَا کَادَت أن يَخلُوَ أجَلُهَا رَاجَعَهَا ـ ثُمَّ طَلَّقَهَا يَفعَلُ ذَلِکَ
ثَلَاثَ مَرَّاتِ ـ فَنَهَی اهللُ عَزَّ وَ جَلَّ عَن ذَلِکَ.
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کرده است( 1حر عاملی1113 ،هـ ،ج ،22ص.)112

با توجه به ظا هر آيات و رواياتی که ذکر شد ،بايد گفت رجوع عملی است که در شرع
جايز است و زوج می تواند بعد از طالق به زوجه خود رجوع کند(طرابلسی1112 ،هـ ،ج،2

ص)231؛ اما خداوند متعال صراحتاً رجوع زوج به زوجه را زمانی سزاوارتر از ديگران
میداند که قصد زوج خیر و سازش با آنها باشد .بنابراين جواز رجوع مقید میشود به
اين که رجوع به زوجه برای اصالح نکاح و امور زنان باشد نه به قصد اضرار به آنها
(طوسی ،1911 ،ج ،1ص.)33

مطابق آيات قرآن در صورتی که رجوع مردان به زنان به قصد اضرار به آنها باشد و
به واسطه اضرار به زنان ،آنها را در تنگنای نفقه و مسکن و ..قرار دهند ،اين حالت از
مصاديق تعدی از حدود الهی است و هر کس از حدود خداوند تعدی کند ،به نفس خود
ظلم کرده است(راوندی1111 ،هـ ،ج  ،2ص.)111

با توجه به توضیحات فوق ،در طالق رجعی ،مراجعت زوج به زوجه بدون تشريفات
فراهم است؛ در نتیجه ،بازگشت به حیات زوجیت به آسانی محقق میشود .بايد گفت
طالق رجعی از جمله سیاستهای دقیق و مترقی شرع اسالم برای جلوگیری از فروپاشی
کانون خانواده است؛ لکن با توجه به مقاصد الشريعه در وضع حکم طالق رجعی بايد
گفت رجوع زمانی میتواند در حفظ کانون خانواده نقش مؤثری داشته باشد که به قصد
خیر و سازش و اصالح خانواده باشد ،نه آن که زوج با رجوع خود در انتهای عده زوجه،
با طوالنی کردن مدت عده ،عدم پرداخت نفقه و  ..قصد اضرار به زوجه را داشته باشد.
البته بايد توجه داشت که از نظر تکلیفی شرط اصالح خواهی تنها شرط مباح بودن
رجوع است؛ اما از نظر وضعی و اثر رجوع ،به اجماع همه فقها زوج اگر به قصد آزار
رساندن هم رجوع کند ،دوباره حکم وضعی رجوع برآن مترتب و نکاح به حالت قبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ وَ عَن زُرَارَهَ وَ حُمرَانَ ابنَ أَعیَنَ وَ مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أبِی جَعفَرٍ وَ أبِی عَبدِ اهللِ ع قَالُوا سَألنَاهُمَا عَن قَولِهِ
وَ لَا تُمسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعتَدُوا قَاال هُوَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ المَرأهَ تَطلِیقَهَ وَاحِدَهَ ـ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّی إذَا کَانَ آخِرُ عِدَّتِهَا
رَاجَعَهَا ـ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا اخرَی ـ فَیَترُکُهَا مِثلَ ذَلِکَ فَنَهَی اهللُ عَن ذَلِکَ.
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برمیگردد(طوسی،1911 ،ج  ،1ص33؛ حلی،1911 ،ج  ،9ص921؛ جبعی عاملی1119 ،هـهـ ،ج  ،3ص111؛
بحرانی1111 ،هـ ،ج  ،21ص911؛ سبزواری1119 ،هـهـ ،ج ،22ص111؛ عاملی1121 ،هـ ،ج  ،1ص.)11

لکن اين گونه نیست که شرع دست مرد را به صورت مطلق باز گذاشته باشد و مرد در
هر طالق بتواند به زوجه رجوع کند؛ بلکه اگر اين رجوع تا دوبار تکرار شود ،در طالق بار
سوم ،طالق بائن می گردد و اين حق از زوج گرفته میشود(ابوالفتوح رازی1111 ،هـ،ج ،9
ص.)212

سیاست قانونگذار در باره طالق رجعی
مسؤوالن و تصمیم گیران جمهوری اسالمی ايران با توجه به اهمیت خانواده و دل
نگرانی های آن ،جهت تحکیم بنیان خانواده به عنوان کانون رشد و تعالی انسان ،در حوزه
تقنین ،اقدام به وضع قوانین متعدد کردهاند .اين مهم را میتوان در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ايران نیز مالحظه کرد ،به گونهای که در اصل دهم ،خانواده را نهاد
بنیادی جامعه اسالمی معرفی کرده ،اظهار میدارد که تمامی قوانین و مقررات و
برنامهريزیهای مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست
آن و استواری روابط خانوادگی بر پايۀ حقوق و اخالق اسالمی باشد .همچنین در مقدمه
قانون اساسی ،خانواده واحد بنیادين جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان معرفی
شده است .به همین دلیل ،قوانین متعددی از جمله قانون حمايت خانواده مصوب 1931
در جهت حفظ کانون خانواده و کاهش طالق مصوب گرديده است.
با بررسی قوانین مالحظه میشود که با طرح گواهی عدم امکان سازش ،مشاوره،
داوری برای ايجاد فرصت در جهت بازگشت زوجین به زندگی زناشويی ،به اين مهم تا
حدودی توجه شده است.
همچنین سعی شده است رويهها و روشهايی که در دادگاهها وجود دارد و سبب
بروز مشکالتی برای مردم میشود ،در قانون جديد مورد لحاظ قرار گیرد(هاشمی و شیبانی،
 ،1931ص91ـ .)91

1ـ نقد سیاست تقنینی :قانونگذار با پذيرش طالق رجعی ،در جهت تحکیم خانواده
حرکت کرده است؛ زيرا با فراهم آوردن زمینۀ مراجعت زوجین بدون رعايت تشريفات و
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کاستن آثار ناشی از نکاح مجدد ،در واقع فرصتی را فراهم کرده است که هم زوجین در
اين مدت توانايی خود را به ادامه زندگی در حالت طالق ارزيابی کنند و هم در صورت
انصراف ،سهولت در انصراف از ادامه زندگی داشته باشند؛ لکن همان گونه که مالحظه
میشود ،قانونگذار در قوانین مربوط به طالق رجعی ،بهخوبی به احکام آن توجه نکرده
است و اين ضعف موجب کوتاهیها و عدم توجه صحیح به طالق رجعی در محاکم
گرديده است .به عنوان مثال ،با بررسی مواد قانون مدنی مشاهده میشود که قانونگذار
در خصوص سکونت مطلقه رجعیه در مدت عده ،سکوت اختیار کرده است؛ در حالی که
پرداختن به اين مهم میتواند نقش بسزايی در کاهش طالق داشته باشد .در تبصره 1
ماده واحدة قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  1911به الزامی دانستن
گواهی کتبی سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عده اشاره گرديده است و
همچنین در قانون حمايت خانواده مصوب  1931نیز در ماده  91به سکونت مطلقه رجعیه
در منزل مشترک اشاره کرده و ثبت طالق را منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد
مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک کرده است؛ لکن در ادامه صرف رضايت
زن را در ثبت طالق کافی دانسته است؛ اين خود شرايطی را برای عدم سکونت در منزل
مشترک فراهم میآورد.
براين اساس ،مالحظه میشود که عدم توجه به طالق رجعی و احکام آن(زندگی در
منزل مشترک و  )..به عنوان يکی از راهکارهای بازگشت زوجین به زندگی سابق ،با هدف
قانونگذار که تالش در حفظ کانون خانواده است ،منافات دارد .در حال حاضر ،زوجین
با آگاهی داشتن از تشريفات طوالنی طالق رجعی ،ترجیح میدهند با بذل تمام يا بخشی
از حقوق خود با يکديگر توافق کرده ،به آسانی از يکديگر جدا شوند؛ به همین سبب،
شاهد افزايش طالق ها از جمله طالق توافقی(بائن) در جامعه هستیم.
در نهايت بايد گفت هر چند قانونگذار ،اختیاری در تبديل طالق ندارد تا با تبديل طالق
بائن به رجعی ،زوجین فرصتی برای بازگشت داشته باشند ،و هر چند با طوالنی کردن
تشريفات دادرسی در محاکم و حتی غیر قطعی بودن آرای محاکم تجديدنظر در مورد
طالق تا مرحله فرجامی ،با خارج کردن سهولت در طالق سعی کرده است تا آمار طالق
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را کاهش دهد ،اما متأسفانه به داليل مختلف از جمله ضعف فقهی و حقوقی در حوزه
تقنین ،موفقیت چشمگیری حاصل نشده است.

سیاست دستگاه قضا در باره طالق رجعی
در آيیننامهها و بخشنامههای دستگاه قضا در حوزه خانواده ،جز آيیننامه اجرايی
قانون حمايت خانواده مصوب  ، 1939توجه جدی به سختگیری در اجرای طالق نشده
است .در آيین نامه اجرايی قانون حمايت خانواده نیز که در راستای اين قانون به
تصويب رسیده است ،هر چند تشريفات طالق از جمله ايجاد دادگاه خانواده ،مراکز
مشاوره خانوادگی ،داوری در جهت کاهش طالق مطرح شده است ،لکن توجه خاصی به
تشريفات طالق رجعی و نظارت بر اجرای آنها نشده است؛ به گونهای که زمانی که
پرونده در دادگستری مختومه اعالم میشود ،هیچ کس جز زوجین مسؤول اجرای
تشريفات بعد از طالق از جمله حضور زوجین در منزل مشترک و پرداخت نفقه توسط
مرد نیستند و هیچ نهاد نظارتی برای اجرای اين مهم وجود ندارد.
آيین نامه اجرايی قانون حمايت خانواده مصوب  1939که توسط دستگاه قضا به
تصويب رسیده و در اختیار محاکم قضايی قرار گرفته است ،تنها در ماده  21اين آيین
نامه ،رضايت زن به ثبت طالق رجعی را بدون گواهی کتبی حداقل دو شاهد برای حضور
زوجه در منزل مشترک تا پايان عده ،بیان کرده است؛ ولی متأسفانه بعد از اجرای صیغه
طالق در دفاتر طالق ،هیچ دستگاهی برای نظارت در اجرای اين مهم وجود ندارد .در
حالی که حضور زوجین در يک مکان میتواند فرصت بهتری برای بازگشت آنها به
زندگی زناشويی باشد .به نظر میرسد دستگاه قضا با وضع آيین نامه و بخشنامههايی
در اين زمینه میتواند نظارت بر رعايت تشريفات طالق رجعی را به عهده بگیرد.

سیاست محاکم درباره طالق رجعی
قبل از بررسی سیاست محاکم در مورد طالق رجعی قابل ذکر است که در دستگاه قضا
قبل از سال  1919طالق زوجین با مراجعه به دادگاه صورت میگرفت و بعد از سال
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 1919قرار دادن داوری ،مشاوره ،مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی از دادگاه(رأی) تماماً
در اين راستا بود که طالق به راحتی صورت نگیرد؛ لکن با تغییر شناسنامه و حذف نام
زوجین در طالق توافقی(بائن) از شناسنامه يکديگر ،موجب روند رو به رشد طالق شد.
در مورد سیاست محاکم در خصوص طالق رجعی نیز بايد گفت اين سیاست به
گونهای است که اغلب در دادگاهها مشاهده میشود که به داليل مختلف از جمله وضعیت
زوجه و نحوه رابطه زوجیت ،توافق طرفین به طالق با بذل مهريه ،نفقه ،اجرتالمثل توسط
زوجه و با داشتن آگاهی نسبت به تشريفات طالق رجعی و رفتار قضات ،اکثر طالقها به
صورت طالق بائن از نوع خلع واقع میشود .همچنین با توجه به وضعیت آمارهای
موجود ،اکثر طالق ها در همان اوايل زندگی مشترک ،زمانی که زوجه غیرمدخوله است،
اتفاق میافتد ،و اين نوع طالق نیز بائن است .به همین سبب قاضی يا قانونگذار قدرت
تغییر نوع طالق از بائن به رجعی را به اين دلیل که امکان ادامه زندگی مشترک را فراهم
کند ،ندارد.
نکته قابل ذکر اين است که وقتی زوجین به محاکم دادگستری مراجعه میکنند ،با
آگاهی داشتن از تشريفات طوالنی طالق رجعی ،زوجه با بخشیدن تمام يا نیمی از حقوق
خود سعی می کند سريعاً بین آنها جدايی حاصل شود ،و قضات دادگستری به صرف اين
که زوجه حقوق خود را می بخشد ،حکم به طالق بائن از نوع خلع میدهند؛ در صورتی
که قضات به کراهت زوجه که از شرايط صحت طالق خلع است ،توجهی نمیکنند .به
همین سبب صدور بیمورد طالق خلع بقای خانواده را با مشکل روبه رو میکند.
همچنین در محاکم دادگستری به وضوح مشاهده میشود بعد از حکم به طالق رجعی
و اجرای صیغۀ طالق در دفاتر طالق و ثبت آن و ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی
بر حضور زوجه در منزل مشترک تا پايان عده ،طرفین جدا از همديگر ،به زندگی مشترک
پايان می دهند؛ بدون اين که نظارتی از طرف دادگاه برای اجرای تشريفات بعد از طالق ،و
يا ضمانت اجرايی برای عدم حضور زوجین در منزل مشترک ،وجود داشته باشد .اين
مهم بايد توسط قانونگذار و دستگاه قضا مورد بررسی قرار گیرد تا با هدف قانونگذار
که همان جلوگیری از فروپاشی نهاد خانواده است ،راهکاری مهم در کاهش طالق باشد.
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یافتههای پژوهش
 1ـ جهت حفظ و ادامه کانون خانواده ،شرع اسالم راهکارهايی ارائه کرده است که طالق
رجعی يکی از آنهاست.
2ـ با عنايت به ادله قرآنی و رو ايی ،هرگاه در رجعی يا بائن بودن طالق ترديد شود،
اصل بر رجعی بودن طالق است؛ مگر در مواردی که استثنا گرديده و تصريح به بائن
بودن طالق شده باشد.
9ـ دوران عده طالق رجعی ،فرصتی برای حل اختالفات زوجین و بازگشت به زندگی
زناشويی است تا خانوادههای شکل گرفته به آسانی از هم نگسلند .البته مطابق با آيات
قرآن کريم و روايات در صورتی که رجوع زوج به زوجه در عده طالق رجعی در جهت
اصالح امور خانواده باشد ،رجوع میتواند نقش مؤثر و مثبتی را ايفا کند؛ و اال در صورت
نگاه اضرار و آزار به زوجه با رجوع ،اين مهم محقق نمیشود؛ شارع نیز حق رجوع را
حداکثر برای دو بار مجاز دانسته است تا از سوءاستفاده مرد جلوگیری کند.
1ـ قانون گذار در قانون مدنی و قانون حمايت خانواده ،طالق رجعی را پذيرفته و به
بیان برخی احکام آن پرداخته است؛ اما در برخی ديگر از احکام طالق رجعی از جمله
سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک ،يا سکوت کرده و يا دقت الزم را نداشته است.
1ـ در خصوص طالق رجعی و احکام آن ،دستگاه قضا به جز آيیننامه اجرايی قانون
حمايت خانواده که توجه جزئی به طالق رجعی داشته است ،به اين مسأله توجه جامع و
دقیقی نداشته است.
2ـ در محاکم دادگستری نیز با عنايت به وضعیت زوجه و نحوه رابطه زوجیت ،آگاهی
زوجین از تشريفات طوالنی طالق رجعی و رفتار قضات ،اکثر طالقهای صادر شده،
طالق بائن و از نوع خلع است که نیاز است با توجه به شرايط طالق خلع و از طرفی
اهمیت طالق رجعی ،در رويه خود تغییر ايجاد کنند.
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پیشنهادها
1ـ هر چند پژوهش حاضر در صدد اين نیست که طالق رجعی را تنها راه کاهش
فروپاشی خانوادهها و يا راهکار صد در صد نتیجهبخش قلمداد کند ،لکن طالق رجعی را
در صورت تحقق شرايط و ايجاد نظارتها ،قدمی مثبت در کاهش طالق و بقای خانواده
میداند؛ براين اساس ،در راستای استفاده بهتر از اين راهکار شرعی پیشنهادهای زير را
مطرح میکند:
 2ـ با توجه به فقدان نص قانونی در خصوص احکام طالق رجعی مانند زندگی در منزل
مشترک تا پايان عده ،پیشنهاد میشود قانونگذار با تصويب مواد قانونی و تبیین دقیق
احکام آن در قانون مدنی و قانون حمايت خانواده در جهت پیشگیری از افزايش طالقها
به بقای کانون خانوادهها کمک کند.
9ـ قانونگذار اسالمی در جهت اجرای ماده  91قانون حمايت خانواده مرجعی نظارتی
را برای اجرای اين مهم پیش بینی کند تا زوجین بعد از ثبت طالق در دفاتر ازدواج و طالق
در مدت عده در يک مکان زندگی نمايند؛ چه بسا اين مهم نقش بسزايی در رجوع زوج به
زوجه داشته باشد.
1ـ قانونگذار صرفاً در ماده  91قانون حمايت خانواده ،ثبت طالق را منوط به ارائه
گواهی کتبی مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عده کرده است .قرار
دادن ضمانت اجرای خاص در اجرای اين مهم میتواند در کاهش طالق مؤثر باشد.
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منابع
قرآن کريم
اباذری فومشی ،منصور ،نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها
( ،)1911تهران ،انتشارات خرسندی ،چاپ دوم
ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب(1111هـ) ،بیروت ،دارالفکر للطباعه و النشر و التوزيع
ـ دار صادر ،چاپ سوم
ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی ،روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن(1111هـ)،
مشهد ،آستان قدس رضوی ـ بنیاد پژوهش های اسالمی
امامی ،سیدحسن ،حقوق مدنی(بیتا) ،تهران ،اسالمیه ،چاپ شانزدهم
بحرانی ،يوسف بن احمد(آل عصفور) ،الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره(1111هـ)،
قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
بالدی ،سیدعباس ،مدنی1ـ حقوق خانواده( ،)1912تهران ،انتشارات احسن

جبعی عاملی ،زينالدين بن علی(شهید ثانی) ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (محشی ـ
کالنتر)(1111هـ) ،قم ،کتابفروشی داوری
ــــــــــ ،مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم(1119هـهـ) ،قم ،مؤسسه المعارف اإلسالمیه
جزری ،مبارک بن محمد(ابن اثیر) ،النهايه فی غريب الحديث و األثر(بیتا) ،قم ،مؤسسه
مطبوعاتی اسماعیلیان
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،حقوق خانواده( ،)1912تهران ،کتابخانه گنج دانش ،چاپ چهارم
حر عاملی ،محمد بن حسن ،تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل المسائل الشرعیه (1113هـ)،
قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم
حلی ،حسن بن يوسف بن مطهر اسدی(عالمه) ،مختلف الشیعه فی احکام الشريعه(1119هـهـ)،
قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ دوم
حلی ،نجمالدين جعفر بن حسن(محقق) ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام(1111هـ)،
قم ،مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ دوم
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حلی ،جمالالدين ،احمد بن محمد اسدی ،المقتصر من شرح المختصر(1111هـ) ،مشهد ،مجمع
البحوث اإلسالمیه

حلی ،شمسالدين محمد بن شجاع القطان ،معالم الدين فی فقه آل ياسین دوره فقهیه کامله علی
وفق مذهب اإلمامیه(1121هـ) ،قم ،مؤسسه امام صادق
حلی ،محمد بن حسن بن يوسف(فخرالمحققین) ،إيضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد
(1911هـ) ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان
حمیری ،عبداهلل بن جعفر ،قرب اإلسناد(ط ـ الحديثه)(1119هـهـ) ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهم
السالم

دينوری ،عبد اهلل بن محمد ،تفسیر ابن وهب المسمی الواضح فی تفسیر القرآن الکريم
(1121هـ) ،بیروت ،دار الکتب العلمیه ،منشورات محمد علی بیضون
راوندی ،قطبالدين سعید بن عبداهلل ،فقه القرآن(1111هـ) ،قم ،کتابخانه عمومی حضرت آيت اهلل
العظمی مرعشی نجفی(ره) ،چاپ دوم
رفیعی ،علی ،بررسی فقهی طالق و آثار آن در حقوق زوجین( ،)1911تهران ،مجمع علمی و
فرهنگی مجد
ساروخانی ،باقر ،مقدمهای بر جامعهشناسی خانواده( ،)1911تهران ،انتشارات سروش
سبزواری ،سید عبداألعلی ،مهذب األحکام فی بیان الحالل و الحرام(1119هـهـ) ،قم ،مؤسسه
المنار ـ دفتر حضرت آيت اهلل ،چاپ چهارم
صفايی ،سیدحسین و اسداهلل امامی ،مختصر حقوق خانواده( ،)1911تهران ،میزان ،چاپ
پانزدهم
طاهری ،حبیب اهلل ،حقوق مدنی(1111هـ) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ دوم
طباطبايی يزدی ،سیدمحمدکاظم ،تکمله العروه الوثقی(1111هـ) ،قم ،کتابفروشی داوری
طبرانی ،سلیمان بن أحمد ،التفسیر الکبیر ،التفسیر القرآن العظیم( ،)2111اردن ـ اربد ،دار الکتاب
الثقأفی
طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن( ،)1912تهران ،ناصر خسرو ،چاپ
سوم
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طرابلسی ،قاضی عبدالعزيز(ابن براج) ،المذهب(1112هـ) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
طوسی ،أبوجعفر محمد بن حسن ،النهايه فی مجرد الفقه و الفتاوی(1111هـ) ،بیروت ،دار
الکتاب العربی ،چاپ دوم
ــــــــــ ،المبسوط فی فقه اإلمامیه(1911هـ) ،تهران ،المکتبه المرتضويه إلحیا اآلثار الجعفريه،
چاپ سوم
عاملی ،سید محمد حسین ترحینی ،الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه(1121هـ) ،قم ،دار
الفقه للطباعه و النشر
عاملی ،محمد بن علی موسوی ،نهايه المرام فی شرح مختصر شرائع اإلسالم(1119هـهـ) ،قم،
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
عاملی ،محمد بن مکی(شهید اول) ،اللمعه الدمشقیه فی فقه اإلمامیه(1111هـ) ،بیروت ،دارالتراث
داراإلسالمیه
قزوينی ،مالعلی قارپوزآبادی ،صیغ العقود و اإليقاعات(محشی)(1111هـ) ،قم ،انتشارات شکوری
کاشانی ،فتحاهلل بن شکراهلل ،منهج الصادقین فی الزام المخالفین( ،)1919تهران ،کتابفروشی
اسالمیه
کلینی ،ابوجعفر محمد بنيعقوب ،الکافی(1111هـ) ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه ،چاپ چهارم
مازندرانی خاتونآبادی خواجوئی ،محمداسماعیل ،جامع الشتات(1111هـ) ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
موسوی خويی ،سیدابوالقاسم ،منهاج الصالحین(1111هـ) ،قم ،نشر مدينه العلم ،چاپ بیست و
هشتم
مؤمن سبزواری ،محمدباقر بن محمد(محقق) ،کفايه األحکام(1129هـ) ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

میبدی ،ابوالفضل احمد بن محمد ،کشف األسرار و عده األبرار(معروف به تفسیر خواجه عبد
اهلل انصاری)( ،)1911تهران ،امیر کبیر ،چاپ پنجم
نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم(1111هـ) ،بیروت ،دار إحیا التراث
العربی ،چاپ هفتم
واحدی ،علی بن احمد ،الوجیز فی تفسیر الکتاب العزيز(1111هـ) ،لبنان ،دار القلم
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واسطی زبیدی حنفی ،محبالدين سیدمحمدمرتضی حسینی ،تاج العروس من جواهر القاموس
(1111هـ) ،بیروت ـ لبنان ،دارالفکرللطباعه و النشر و التوزيع
هاشمی ،سیدمحمد و زهره شیبانی« ،نوآوری های قانون حمايت از خانواده  1931در ارتباط

با حمايت از زوجه و پیشگیری از آثار سوء طالق بر زنان»( ،)1931فصلنامه علمی
ترويجی پلیس زن ،دوره دهم ،شماره  ،21بهار و تابستان

