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Abstract 
Divorce is a conviction that the shia 
jurisprudence has accepted as a reprehensible 
solution. As divorce, in spite of being accepted 
by Islamic jurisprudence, is one of the acts that 
has not been welcomed by the elders of the 
religion. In the Iranian legal system, also, there 
are three strict views on how to prevent the 
disintegration of the family unit as much as 
possible. Divorce in Iranian law is divided into 
Bain and Raj'i divorces, and among these two 
types of divorce, dismissal divorces and 
struggles have been established. However, 
according to God's command in the Qur'an, as 
well as the laws governing the family, divorce is 
at the man's disposal and he may divorce his wife 
by fulfilling certain conditions, although the 
legislature, in the place of judicial divorce, also 
has the conditions to demand divorce. He has 
provided for the couple in the Civil Code. 
Therefore, it cannot be stated that divorce is only 
a one-sided practice, but in the case of it’s 
persuasiveness, the two reasons for divorce by a 
man need to be proved. In Indian law, divorce 
laws apply to the Hindu, Zoroastrian, Muslim, 
and Christian communities. this the present 
paper uses a descriptive and analytical method 
trying to respond to the following questions: 
what is divorce in the legal system of Iran and 
India? what is the point and differentiation  of 
the legal system of Iran and India around the 
divorce? 
Keywords: Divorce, Indian Law, Divorce in 
Hindus, Divorce in Zoroastrians, Divorce in 
Muslim  
 

 چکیده
آن را به عنوان ح لی مذموم  یعهط ق ایقاعی االلت که در فقه ش 

ه فقه االللل می، از جمل در پذیر  رغم، بهپلذیرفته اند  زیرا ط ق 
اعمالی االلت که مورد االلتقبال بزرگان دین قرار نگرفته االت  در   

 تاای بر آن حاکم االت دیدگاه اللصتگیرانه  نظام حقوقی ایران نیز،
ید  مل آحتی المقدور از  پاشلللیدگی نااد خانواده جلوگیری به ع

ط ق در حقوق ایران به ط ق بائن و رجعی تقسللیم گردیده و از 
الیس شده أهای خل  و مبارات نیز تط قمیان این دو نوع ط ق، 
بر االاس دالتور خداوند در قرآن و هم نین  ،االلت  با این وصب 

اند توط ق در اختیار مرد بوده و او می قوانین حلاکم بر خلانواده،  
ی زوجه خود را ط ق دهد، هر چند که قانونگذار با احراز شلرایط 

نیز در جایگاه ط ق قضلللائی، شلللرایطی را برای تقاضلللای ط ق 
زوجله از زوج در قلانون ملدنی برای او مایلا نموده االلللت  لللذا     

 کهطرفه االللت بلعملی یک توان عنوان نمود که ط ق صللرفاًنمی
ه د نیاز بدالیل ط ق از الللوی مر در وضللعیت ایقاع بودن آن نیز،

اثبلات دارد  در حقوق هنلدواللللتان قوانین ط ق مربوب به جامعه   
ا باشد  مقاله حاضر بمسللمانان و مسلیحیان می   هندوها، زرتشلتیان، 
دهد: ی  مالواالت پاال ینبه ا یلیو تحل یفیاالتفاده از رو  توص
دارده   یگاهیو هنلدواللللتلان چه جا   ایران یط ق در نظلام حقوق 
 رامونیو هندواللللتان پ یرانا یراق نظام حقوقنقاب اشلللتراک و افت

 یستهط ق چ
 ،ط ق، حقوق هندوالللتان، ط ق در هندوها: واژگان کلیدی

 ط ق در زرتشتیان، ط ق در مسلمان 
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 مقدمه
ز ط ق رالند، جبست میزمانی که زوجین به لحاظ زندگی مشترک به بن مط ق روی دیگری از زندگی انسان االت  

ولی  ،ها صورت پذیرفته االتماند  هرچند که ازدواج و تشکیل خانواده به میل و اراده آنها باقی نمیراه دیگری برای آن

واند با اثبات برخی از تبا ازدواج در یک راالتا قرار ندارد  در ط ق زوج می ط ق به لحاظ ماهیت حقوقی کام ً

تواند با اثبات دالیل قانونی، تقاضای ط ق خود را از حاکم ای از مواق  نیز زوجه میزوجه را ط ق دهد و در پارهشرایط، 

ای در اختیار زوج نبوده و زوجه نیز از امکاناتی در درخواالت آن عنوان والیلهامروزه ط ق دیگر به ،بصواهد  بنابراین

آن را به  بندی ط ق بائنواند به بائن و رجعی تقسیم شود و در تقسیمتاالت  در نظام حقوقی ایران ط ق میبرخوردار 

 به زوجه رجوع نماید تواند مجدداًنمایند  هم نین در ط ق رجعی زوج در مدت زمان معینی میخل  و مبارات تقسیم می

ه ای ننمودهرچند قانونگذار به رضایت زوجه اشاره ،این وصب از طریق زوج خواهد بود نه زوجه  با و این رجوع صرفاً

ج و رجوع زو ،پذیر نصواهد بودجایی که ادامه و االتمرار زندگی زناشویی بدون رضایت طرفین امکاناما از آن ،االت

جود وعدم اعتراض زوجه به رجوع، بیانگر رضایت قلبی زوجه به مراجعت زوج االت  قانونگذار برای رجوع نیازی به 

ردد گیمحسوب م هپذیرفت شاهد ندانسته االت و همین که رجوع در زمان قانونی خود انجام پذیرد از دیدگاه قانونگذار،

در نظام حقوقی هندوالتان ط ق با توجه به تنوع اقوام و مذاهب،  گردند و زوجین به وضعیت الابق )قبل از ط ق ( باز می

مذاهب و اقوام قوانین خاص خود را دارند که در قانون هندوالتان مورد احترام  زیرا هر یک از ،پی یده دارد الازکاری

-جدای از قوانین خاص مذاهب در قوانین کلی هندوالتان، اخذ مجوز ط ق بسیار الصت قرار گرفته االت  ولی اصوالً

  بود  مقاله حاضر ت تر از شش ماه نیز نصواهد گیرانه بوده و حداقل فرآیند دادرالی در جات صدور حکم ط ق، کم

 مورد بحث و بررالی قرار دهد  ایران و هندر نموده تا ط ق را بین دو نظام حقوقی

 مفهوم عرفی و قانونی طالق -9
  ط ق در حقوق فعلی ایران عبارت شوهر االتط ق در اصط ح پایان دادن زناشوئی به والیله یکی از زن یا    

ت خاص به اراده مرد یا به نمایندگی از او با موافقت دادگاه و یا به قولی االت از انح ل نکاح دائم با تشریفا

ط ق ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که طور دائم در قید زوجیت اوالت 

 ( 355، 9319الازد)کاتوزیان،رها می

ارکان طالق در حقوق ایران  -2  
نقش اراده در طالق  -2-9  

قصد و رضا یا اراده در آن از شرایط  جانبه )ایقاع( االت و مانند الایر اعمال حقوقی،ط ق یک عمل حقوقی یک   

هرگاه کسی در حال مستی یا از باب شوخی صیته  ،قانون مدنی(  بنابراین 9936شود)ماده صحت محسوب می

این ط ق باطل و از درجه اعتبار  ق دهد، هایش زن دیگری را طبه جای یکی از زن ط ق جاری کند یا اشتباهاً

 الاقط االت  قصد ط ق باید به طور منجز بیان شود به عبارت دیگر ط ق دهنده باید جازم و قاط  باشد  
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ق که مرد به زنش بگوید ط یعنی تحقق آن منوب به وقوع امری باشد، چناناگر ط ق به نحو معلق واق  شود،   

و ثبات  ی نباید در حال تعلیق و تزلزل باشدیدیگر آبستن نشوی، ط ق باطل االت  رابطه زناشو اگر تا اله ماهدادم، 

 9930خانواده از نظر اجتماعی دارای اهمیتی فراوان االت  لذا قانونگذار ط ق معلق را باطل دانسته االت  ماده 

ت معلق به شرب باطل االت  البته الزم نیسوید: ط ق باید منجز باشد و ط ق در این زمینه می  قانون مدنی صریحاً

اع م کند و به تعبیر دیگر، اجرای صیته ط ق به والیله شص  شوهر  شوهر اراده خود را در مورد ط ق شصصاً

تواند برای ط ق به دیگری وکالت مرد می ،ضرورت ندارد و ممکن االت نماینده او این عمل را انجام دهد  بنابراین

-توانند صیته ط ق را اجرا کنند به الردفتر ط ق در این خصوص وکالت میافراد عادی نمی چوندهد  معموال ً

 این وکالت معموالً مدهند  ممکن االت زن برای اجرای ط ق از جانب شوهر وکالت یا حق توکیل داشته باشد

ی ادام که نکاح باقشود و در این صورت عزل وکیل مهنگام عقد نکاح و به صورت شرب ضمن عقد به زن داده می

 ( 243، 9310االت ممکن نصواهد بود)صفایی و امامی،

عدم نافذ بودن طالق به اکراه -9-2-9  

قانون مدنی به پیروی از فقاای امامیه، ط ق از روی اکراه و بر اثر فشار را باطل دانسته و به همین دلیل اختیار را    

بعضی از االاتید حقوق هم قصد و رضای شوهر را یکی از  به عنوان چاارمین شرب ط ق دهنده ذکر کرده االت 

به این علت که قانونگذار اراده و تصمیم جدی شوهر را شرب  اند  خصوصاًشرایط االاالی جات ط ق عنوان کرده

(  اختیار یعنی این که زوج با قصد و اراده الالم و جدی اقدام به 910، 9314صحت ط ق دانسته االت)کاتوزیان،

چه مورد ایذاء و آزار قرار گیرد و یا با تادید مجبور به انشای صیته ط ق شود چنین ط قی  چنان ط ق کند 

به بعد قانون مدنی شرایط آن  911گونه اثری نصواهد بود  اکراه دارای شرایطی االت که در خ ل مواد دارای هیچ

زوجه را ط ق دهد الپس پشت الر آن (  اگر زوج از روی اکراه 31، 9313تبیین گردیده االت)پورنیک فام،

فیذ بعدی آن با تن تنفیذ، توان مانند عقود غیرقابلراضی شود در صحت ط ق مفید نبوده، ط ق باطل االت و نمی

را صحیح دانست  در ط ق اط ق زوجه بر آن معتبر نبوده و رضایت او نیز شرب نیست  در مطلقه شرب االت که 

وجه منقط  ط ق نیست و زوجه در حال ط ق باید از حیض و نفاس پاک زوجه دائمی باشد چرا که در ز

 ( 42، 9314شود)محمدی، 

طالق مجنون -2-2-9   

زنش را ط ق دهد، چون فاقد قوه درک و اراده حقوقی االت و اعمال حقوقی  تواند شصصاًمجنون دائمی نمی   

مر یک ا چون ممکن االت ادامه زندگی زناشوئی او غیرممکن باشد با این که ط ق االاالاً م ولیاو باطل االت

اده االت قانونگذار به ولی یا قیم مجنون اختیار د شصصی االت و خود شص  باید درباره آن تصمیم بگیرد االتثنائاً

گوید: نی در این زمینه میقانون مد 9937علیه، زن او را ط ق دهد  ماده که با رعایت مقررات و مصلحت مولی

علیه زن او را ط ق دهد  ولی در این ماده اعم از ولی قاری، واند در صورت مصلحت مولیتولی مجنون دائمی می

ان و از موافقت دادالتاالت قانون امور حسبی درباره قیم شرب دیگری را افزوده که عبارت  ، اماوصی و قیم االت

دارد:      هر گاه ط ق زوجه مجنون الزم باشد، به ور در این باره مقرر میقانون مذک 11تصویب دادگاه  ماده 
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چون اختیارات قیم در حقوق ما محدودتر از  ،دهد  بنابراینپیشنااد دادالتان و تصویب دادگاه قیم ط ق می

تان دادال علیه خود را ط ق دهد، موافقتاختیارات ولی قاری و وصی االت، در صورتی که قیم بصواهد زن مولی

گاه هرچند اجازه داد ،و تصویب دادگاه الزم االت، اما درباره ولی قاری یا وصی نیازی به موافقت دادالتان نیست

ت ای از اوقاپاره گفته شد مربوب به مجنون دائمی االت اما اگر مجنون ادواری باشد، یعنی در هچالزم االت  آن

صصی که گفتیم امری شلی یا قیم درالت نیست چون ط ق چنانحال افاقه به او دالت دهد ط ق زن او به والیله و

قانون امور  11اند ماده چنان که علمای حقوق گفته خود شص  باید درباره آن اقدام کند  بنابراین، االت که اصوالً

با  دهمقصود از مجنون در این ما ،حسبی را باید حمل بر موردی کرد که جنون شوهر دائمی باشد و به تعبیر دیگر

تواند در حال افاقه ط ق را واق  مجنون ادواری خود می ، اماقانون مدنی مجنون دائمی االت 9937توجه به ماده 

 ( 244، 9310الازد)صفایی و امامی،

 در خصوص ط ق الفیه نیز باید به این نکته اشاره نمود که حجر الفیه ناتر به امور مالی اوالت و ط ق هم ذاتاً   

 دهنده ننموده،جایی که در ماده فوق، قانونگذار صحبتی از رشد ط قگردد و از آنسوب میعملی غیرمالی مح

عمل  جایی که برولی برخی از آن  تواند با رعایت مقررات و ترتیبات قانونی زن خود را ط ق دهدلذا الفیه می

که نظر به اینرالد به نظر میاما اند  شود مصالفت نمودهط ق توالط مرد، وفق مقررات عواقب مالی مترتب می

بادرت به ط ق م واند شصصاًتمی الفیه قانوناً، اندقوانین در تبعیت از فقه اال می رشد را برای ط ق معتبر ندانسته

 (  09، 9316در ط قی که آثار مالی برای او ندارد)گرجی، نماید، خصوصاً

نقش قصد در طالق  -2-2  

در  الازد چیست وای را که جاری میط ق دهنده باید بداند و آگاه باشد از این که معنی و مفاوم لفظ و صیته    

و به نتایج و آثار آن آگاه و قاصد باشد  عباراتی که از روی الاو، یا هنگام خواب،  بودهاین کار دارای اراده جدی ب

شود  فرق میان الاو و غلط آن االت یا به غلط و شوخی بر الر زبان آمده اثری ندارد و بدین نحو ط ق واق  نمی

د دارد کسی را ط ق که در الاو، انسان هیچ قصدی از الصنی که بر زبان می آورد ندارد اما در غلط انسان قص

ه ب شصصی که دو همسر دارد نام یکی را اشتباهاً آورد  فرضاًکند و نام دیگری را بر زبان میدهد ولی اشتباه می

رو عباراتی که از روی ایندهنده باید قصد داشته باشد و از(  ط ق02، 9316کند)گرجی،جای دیگری االتعمال می

گویی بر زبان آورده اثری ندارد و ط ق بدین نحو واق  باه و یا در مقام بزلهالاو، یا هنگام خواب به غلط و اشت

 شود نمی

 دائمی بودن عقد زوجین -2-3

قانون مدنی: ط ق مصصوص عقد دائم االت و زن منقطعه به انقضای مدت و بذل آن از  9931به موجب ماده    

گاه مدت آن تمام شد عقد بودن عقد نکاح موقت، هردار شود  با توجه به مدتطرا شوهر، از زوجیت خارج می

مانده مدت نکاح را به زوجه ببصشد، در این تواند هر موق  بصواهد باقیاما قبل از آن نیز زوج می ،شودمنحل می

گاه ازدواج از نوع موقت باشد، برای حصول جدایی زوجین از یکدیگر، صورت نکاح منحل خواهد شد  پس هر



 حقوقی تمدن دوفصلنامه –9311، پاییز و زمستان 7، شماره 3دوره               905

 

اما زن در عسر و  ودهق ضرورتی ندارد  اما در مورد این که هرگاه مدت ازدواج موقت باقی بطرح دعوای ط 

تواند از دادگاه درخواالت خاتمه بصشیدن به ازدواج را نماید یا خیر، بین حرج قرار گرفته باشد، آیا زن می

همانند عقد دائم، زوجه را از  تواندنظر قابل دفاع این االت که حاکم می ولیحقوقدانان اخت ا نظر وجود دارد  

عسر و حرج  خارج کند  در این صورت زوجه باید با مراجعه به دادگاه درخواالت صدور گواهی عدم امکان 

الاز  به علت وجود عسر و حرج  نماید  با طرح چنین دعوائی دادگاه با احراز عسر و حرج  زوجه، ضمن الزام 

امکان الاز  برای جدایی زن و شوهر اقدام خواهد  شوهر به بذل مدت نسبت به صدور گواهی عدم

 ( 43، 9315کرد)خلیلی،

 اقسام طالق در نظام حقوقی ایران -3

 طالق بائن -3-9

نماید عبارت از ط قی االت که به والیله آن بین زن و شوهر جدایی ط ق بائن چنان که نام آن حکایت می   

دارد: در ط ق قانون مدنی بیان می 9944گردد  این االت که ماده افتد و به عبارت دیگر رابطه زوجیت قط  میمی

ط قی که قبل از  قانون مدنی در موارد ذیل ط ق بائن االت: 9940بائن برای شوهر حق رجوع نیست  مطابق ماده 

 الومین ط ق که ط ق خل  و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد  ه،ط ق یائسد، نزدیکی واق  شو

بعد از اله وصلت متوالی به عمل آید، اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید  ع وه 

ط قی که به والیله حکم  توان از اقسام ط ق بائن دانست:های چاارگانه باال دو نوع ط ق زیر را میبر ط ق

 دهد رب وکالت خود را میط قی که زن در اثر ش گردد دادگاه شوهر به آن اجبار می

 طالق رجعی -3-2

تواند در مدت عده به ط ق رجوع بنماید و نکاح را به حالت ط ق رجعی در واق  ط قی االت که شوهر می   

قانون مدنی در این خصوص  9941گردد  ماده اول برگرداند  به همین اعتبار به ط ق مزبور ط ق رجعی اط ق می

االت: در ط ق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع االت  ط ق رجعی در مورد زنی االت چنین بیان داشته 

اه اله طار و گنماید و آنکه یائسه نبوده و شوهر با او نزدیکی کرده باشد  مدت عده به اعتبار وضعیت زن فرق می

تواند در مدت شوهر می چه زن حامله باشد تا وض  حمل االت  در هریک از اله موردگاه دیگر اله ماه و چنان

 عده از ط ق رجوع نماید و نکاح را به حالت اول عودت دهد  

آید: در ط ق رجعی چه ط ق رجعی از نظر تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرد، یکی از دو فرض پیش می چنان   

ده را در مدت ع گردد، ولی قانون به جاات اجتماعی تمامی احکام زوجیتنکاح به والیله صیته ط ق منحل می

ه رجعیه شود مطلقاین االت که گفته می مدهد که بتواند به ط ق رجوع کندداند و به شوهر نیز اجازه میجاری می

 کهبه شرب آن ،رددگدر حکم زوجه االت  در ط ق رجعی نکاح به والیله ط ق و انقضاء مدت عده منحل می

مادام که عده منقضی نشود رابطه زوجیت برقرار و مطلقه  ،بنابراینشوهر در مدت عده رجوع به آن نکرده باشد  

نمایند که چون مطلقه رجیعه زوجه یا در حکم زوجه االت رجعیه در حقیقت زوجه االت  بعضی از فقاا تصریح می

در  حلیت نزدیکی و بوالیدن و لمس کردن او در مدت عده متوقب بر رجوع قبلی نیست بدین جات االت که:
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شوهر در مدت عده رجوع کند، نکاح اول با همان مار معین و شرایط مدرجه در عقد نکاح ادامه پیدا  صورتی که

واند به تد با یکدیگر نکاح مجدد منعقد نمایند و شوهر مینتوانکند  در مدت عده ط ق رجعی زن و شوهر نمیمی

ه در حکم دوران زناشویی یا جزء دوران مدت عده رجعی ،چه گفته شد(  بنابر آن72، 9315ط ق رجوع کند)امامی،

  زناشویی االت 

   طالق بدون اراده زوج و به حکم حاکم -3-3

جات صدور ط ق از الوی حاکم و الزام زوج به ط ق زوجه، شرایطی باید حادث گردد تا حاکم شرع با توجه    

 به حدوث شرایط، نسبت به صدور حکم ط ق زوجه اقدام نماید  این عوامل به شرح زیر می باشند 

 عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه -9-3-3

 صدور حکم شود بلکه زن باید بدواً ور حکم ط ق از الوی دادگاه نمصرا عدم پرداخت نفقه، موجب صد   

سبت به که نرغم اینمبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه را از دادگاه طلب کند و در دادگاه ثابت نماید که علی

 .ورزدزوج تمکین دارد، زوج از پرداخت نفقه به وی خودداری می

 اثبات عسروحرج زوجه -2-3-3

عنوان یک قاعده عام در واق  به لحاظ در نظر گرفتن قاعده عسروحرج به 9375قانون مدنی مصوب  9935 ماده   

ی موارد معین بینی یعنی احصاو کلی، دربرگیرنده مصادیق مصتلفی االت  در واق  قانونگذار با عدول از شیوه پیش

حقق عسروحرج زوجه باز گذاشته االت  عسروحرج زوجه، راه را برای طرح دعاوی متعدد با منشاء واحد یعنی ت

اند توم با مشقت و الصتی زوجه در ادامه زوجیت باشد، میداین امر بدان معنی االت که هر عنوان حرجی که تو

 قانون مدنی گردد  9935البب طرح دعوی مطابق ماده 

قانون مدنی تحولی  9935ناگفته پیداالت که این تحول در اط ق قاعده عسروحرج و کاربرد عام آن در ماده    

های زوجه و مشک تی که در ادامه زندگی ناخواالته و تحمیلی مثبت و کارالاز االت و به همه مصائب و گرفتاری

دهد، اما عیب مام این البک کاربرد قاعده عسروحرج به لحاظ کلی و نوعی بودن آن این االت که االت پایان می

ه لحاظ فقدان رویه قضائی در این خصوص و هم نین اباام ها در برخورد با دعاوی عسروحرج بقضات دادگاه

ظر نمصادیق موضوعی عسروحرج زوجه در تطبیق ماده قانون عسروحرج با دعوی زن دچار مشکل شوند  صرا

رف  اباام  ،دهدی که در خصوص کاربرد عملی قاعده عسروحرج در دعاوی ط ق روی مییهااز افراب و تفریط

 ( 011، 9315در شناخت مصادیق عسروحرج زوجه ضروری االت)گل محمدی،

چه قانونگذار با هر عنوانی امری که دوام زوجیت را برای زن دشوار الازد را به عنوان عامل ط ق می شناالد اگر 

باام زن می باشد، لذا اای االت که مرد مصیر به ط ق قضات به لحاظ این که ذات اولیه  ط ق به گونه ولی معموالً

چنان در االتفاده از قاعده عسروحرج شود تا در کاربرد قاعده عسروحرج یا امساک ورزند و یا آنموجود البب می

وحرج برخی از مصادیق عسر ،افراب کنند که به طور ناخواالته ارکان زندگی زناشوئی متزلزل شود  با وجود این

  دلول صدور ط ق از الوی قاضی گردد به شرح زیر می باشد تواند مکه در صورت اثبات در محکمه می
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  عسروحرج ناشی از استنکاف زوج به پرداخت نفقه -9-2-3-3

اری داشته د و اگر شوهر مال آشکزفقاا اتفاق نظر دارند که اگر شوهر توانایی مالی داشته باشد ولی نفقه را نپردا   

پردازد  بعضی معتقدند که در این صورت بدون اجازه حاکم خود زوجه باشد حاکم از آن مال، نفقه زوجه را می

ر ذمه دهد که بتواند تقاص کند و از اموال وی االتفاده کند  اگر شوهر مال نداشته باشد حاکم به زن اجازه میمی

تواند ن میخوانیم: زقانون مدنی می 9999چه در ماده چنان شوهر قرض کند و این قرض بر عاده شوهر خواهد بود 

در صورت االتنکاا شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و 

قانون فوق آمده االت که اگر اجرای حکم  9992شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و در ضمن در ماده 

 ( 922، 9310تار خواهد شد)فرشتیان،قانون مدنی رف 9921مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 

  عسروحرج ناشی از عدم امکان الزام زوج به ایفاء وظایف زناشوئی -2-2-3-3

باشد که کنایه از نزدیکی جنسی االت که شوهر باید  منظور قانونگذار حقوقی االت که قائم به شص  زوج م   

جام دهد  خودداری شوهر از آمیز  با زن را نماید انگونه که طبیعت و وضعیت مزاجی او و زن اقتضاء میآن

توان از مواردی دانست که احتمال دارد در شرایط خاص ایجاد عسروحرج کند، زیرا گذشته از نیازهای جسمی می

اعتنائی شوهر به زن نوعی اهانت به اوالت و ادامه آن ماری و بیبی ،هاو عاطفی زن و فشار روحی ناشی از آن

دهد که از دادگاه درخواالت ط ق کند و هم نین هرگاه الازد و به زن حق میناپذیر میحملزندگی زناشوئی را ت

به خاطر موان  خارجی از انجام اعمال زناشوئی ناتوان باشد و این مس له چنان به درازا کشد که زن را دچار 

 تواند حکم به ط ق دهد  اص ح شده قانون مدنی می 9935عسروحرج کند، دادگاه بر مبنای ماده 

  عسروحرج ناشی از سوءمعاشرت زوج -3-2-3-3

تواند یکی از موجبات ط ق به درخواالت زن باشد ولی به علت ایجاد این مورد با توجه به مس له نشوز مرد، می    

قانون  9935تواند به حاکم رجوع کند و حاکم بر االاس بند دوم ماده عسروحرج و الصتی در زندگی، زوجه می

الازد  یعنی این او را مطلقه می ،داندکه حتی قانون حمایت خانواده نیز آن را از موجبات ط ق می ،مدنی

الت زند و اخت الوءمعاشرت باید به حدی باشد که ادامه زوجیت را معسر الازد  مردی که همسر خود را کتک می

، 9371د از طریق قانون در مورد او اقدام کرد)موگویی،بای ،دهدرفتاری دارد و از طرفی هم همسر خود را ط ق نمی

قانون مدنی م ک روشن و مشص  جات تشصی  الوءمعاشرت شوهر به حدی که  9935(  اما بند دوم ماده 16

دهد و حقوقدانان در این مورد خاص قائل به االتفاده از ادامه زندگانی زن را با او غیرقابل تحمل الازد ارائه نمی

ای هبایست الفاظ قانون را محمول به االتنبابند و این هم ناشی از آن االت که در موارد الکوت مینظر عرا هست

دارد: م ک تشصی  آن چه امر الوءمعاشرت چه در  این خصوص یکی از حقوقدانان بیان میعرفی دانست  چنان

ا باشد که در هر مورد بعرا میتواند زندگانی زناشوئی را ادامه دهد به نظر ای که زن نمیاالت و تشصی  درجه

در نظر گرفتن وضعیت روحی و اخ قی و اجتماعی زوجین و هم نین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن 

رونده باشد با توجه به ادله پیوالت پتشصی  دادرس که خود یکی از افراد عرا می ،نماید  بنابراینرا تعیین می

ویی کند جها مست به خانه بیاید و عربدهرگاه شوهر الکلی باشد و اغلب شبه مث ً ممناب حکم دادگاه خواهد بود
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واند تکه به اعمال زشت و ناشایست معتاد باشد و ترک ننماید زن میو فحاشی نماید و زن را کتک بزند و یا آن

 ،ین صورتدادخواالت به دادگاه بدهد و بصواهد که دادگاه شوهر را محکوم نماید که او را ط ق دهد  در ا

ی بر آن که شوهر باید زن را ط ق دهد شوهر یی و برگ اجرایچه پس از جریان محاکمه و صدور حکم نااچنان

آن را اجرا ننموده و اجبار او هم ممکن نگردیده، دادگاه به والیله نماینده خود در دفتر ط ق زن را مطلقه خواهد 

 ( 44، 9311نمود)امامی،

  مشترک به وسیله زوجرها کردن زندگی  -4-2-3-3

قانون مدنی االت که  9521دهد ماده آن چه که در قانون مدنی در این باره به زوجه حق درخواالت ط ق را می   

 یست نباشد  ولی ترک زندگی خانوادگی عنوان مستقلی برای این درخواالت آن هم بعد از چاار الال غیبت می

 عسروحرج ناشی از اعتیاد زوج -5-2-3-3

در صورت بروز عسروحرج، مجوزی  9319قانون مدنی مصوب  9935تبصره الحاقی جدید به ماده  2بر االاس بند     

 زیر ایطشر دارای که گیردمی قرار ط ق درخواالت مستند اعتیادی ماده این موجب به آید برای ط ق به شمار می

اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمصدر و یا ابت ی وی به مشروبات الکلی باشد  به االاس زندگی خانوادگی  :باشد

خلل وارد آورد  امتناع یا عدم امکان الزام شص  معتاد به ترک آن در مدتی که به تشصی  پزشک برای ترک 

به مصرا مواد  یا پس از ترک مجدداًاعتیاد الزم بوده االت  در صورتی که زوج به تعاد خود عمل ننماید و 

 مذکور روی آورد بنا به درخواالت زوجه ط ق انجام خواهد شد  

باشد که:  ایهزمطابق شرایط چاارگانه مذکور اعتیاد به موادمصدر و مشروبات الکلی باید به اندا ،به طور کلی   

-آورد ولی مقصود از اعتیاد مضر عادتبار می ی بهیهاها از نظر مادی یا معنوی، زیانمضر باشد  بسیاری از عادت

 هایوشیدنینمصدر یا  کشاند  مانند اعتیاد به موادهای فاحش به دنبال دارد و انسان را به تباهی میهایی االت که زیان

گار کس عادت به رانندگی با الرعت یا کشیدن الیکه هیچگونه اعتیادها با عرا االت چنانالکلی و قمار  تمیز این

، 9313آورد)پورنیک فام،کند در زمره اعتیاد به موادمصدر و الکل نمیا با این که خطرهای زیادی را ایجاد میر

یعنی همبستگی اعضای خانواده را از بین ببرد و زن و شوهر را از  :(  به االاس زندگی خانوادگی خلل آورد73

ابط را چنان آلوده نکرده باشد که بتوان گفت به روانجام تکالیب خود باز دارد  پس اگر اعتیاد مضری همسر معتاد 

ادر توان حکم به اجبار شوهر به ط ق صاو با الایر اعضای خانواده صدمه رالانده االت بر مبنای چنین اعتیادی نمی

 کرد 

  عسروحرج ناشی از حبس پنج سال و بیشتر -6-2-3-3

اور یالرپرالت و بیهمسر و فرزندان زندانی بیشود های طوالنی باعث در هم ریصتن االاس خانواده میحبس   

قانون  9935تبصره الحاقی به ماده  3مطابق بند  ،افتند  ولیدالتی میمین معیشت خود به تنگأمانند و گاه نیز در تمی

آید که هیچ ضرورتی ندارد که حبس شوهر دائمی باشد  در هر مورد که زندانی شدن شوهر مدنی چنین بر می

 ،ودرویژه در جایی که بیم انحراا و گناه میناپذیر شود و بهکشد که ادامه زندگی برای زن تحمل اازچندان به در
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تواند شوهر را اجبار به ط ق کند، منتاا دادگاه بایستی میان جرائم عمدی با جرائم غیرعمدی تفاوت دادگاه می

 گذارد و داوری اخ ق و انصاا را در نظر بگیرد   

  العالج و العالجحرج ناشی از ابتالی زوج به بیماری صعبعسرو -7-2-3-3

های صعب الع ج روانی یا الاری یا هر مدنی ابت ی زوج به بیماری قانون 9935 ماده تبصره الحاقی به 0بند    

الع ج دیگری که زندگی مشترک را مصتل نماید را از موجبات درخواالت ط ق عنوان نموده و عارضه عصب

شرایطی ذکر کرده االت: ابت  به امراض در صورتی البب ایجاد عسروحرج االت که یا غیرقابل درمان یا برای آن 

الع ج به مفاوم بیماری خاصی االت که درمان آن مشکل باشد نه به الصتی قابل درمان باشد  چون بیماری صعب

سرت زوجه معرفی شده عنوان یکی از امراض عالع ج  بهامراض مسری صعب غیرممکن  قب ً ضرورتاً

 ( 993 ،9314بود)ارجمنددانش،

 های ناروا به زن توسط شوهرعسروحرج ناشی از ایراد تهمت -9-2-3-3

کند عبارت االت یکی از مواردی که زن برای رهائی خود به محاکم شرعی مراجعه نموده و تقاضای ط ق می   

فرزندان خود را انکار نماید و شاهد معتبری بر آن اقامه از این که اگر مردی به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا 

بر زن جایز االت از حاکم شرع تقاضای رالیدگی کرده بعد از بررالی حاکم و انجام مراالم قسم خاصی  ،ننماید

واند تکند  زیرا بدیای االت زن در این صورت نمیکه در قرآن به آن اشاره شده االت تکالیب زن را معین می

ا مردی که نسبت به همسر خود باالترین اهانت را نموده و او را به زنا متام الاخته االت با بکند  خود را راضی

 ( 74، 9315صمیمت به زندگی ادامه دهد)حقانی زنجانی،

  غیبت طوالنی زوج -1-2-3-3

 یا خیر، اخت ادر حقوق اال م در فقه امامیه در این مورد که آیا زوجه غایب حق انح ل نکاح با غایب را دارد    

ه اند، فقاای عامه نیز اکثراً به زوجنظر وجود دارد  ولی فقاای متأخر اکثراً چنین حقی را برای زوجه قایل گردیده

 دهند چنین حقی می

 قوانین طالق در حقوق هندوستان -4

 قانون طالق هندو -4-9

یرند گاین مذهب در اله دالته قرار می دهند  طرفدارانهندوها اکثریت جمعیت کشور هندوالتان را تشکیل می   

ها  مذهب هندو به لحاظ پیروی از قوانین مربوب به ازدواج و ط ق، ها، جاینز و بودائیستکه عبارتند از:  الیک

هندوالتان می باشند و مفاد این قوانین بر ازدواج و انح ل آن حاکم  9100تاب  قوانین ازدواج و ط ق هندو مصوب 

مورد تصویب  9176(  در بررالی قوانین ط ق مربوب به هندوها، اص حیه قانون که در Acharya, 2002) االت

قرار گرفت، هفت دلیل را برای طرح دعوی ط ق مشص  نمود که عبارت بودند از: زنا، تتییر و تبدیل دین غیر 

ی گونه بیماری خطرناک برااز هندو، جنون غیرقابل تحمل یا اخت الت روانی، جذام و ویروس غیرقابل تحمل، هر 

با توجه به اصول کلی موضوع ط ق باید به این نکته اشاره نمود که   ترک دنیا و اقدام به خودکشی طرا دیگر،
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ول نمایند این اصیکلیه مذاهب و ادیان از یک قانون کلی در کشور هندوالتان برای طرح دعوی ط ق پیروی م

 باشد به شرح زیر می باشد:که دلیل طرح موضوع ط ق در محاکم می 

 زنا -9-4-9 

حوی به ن گیرد،شدت در کشور هندوالتان مورد شماتت و بازخواالت قرار میزنا از جمله اقداماتی االت که به  

 ناکارزتواند ط ق خویش را از طرا میطرا دیگر که با انجام این عمل توالط یکی از زوجین، با اثبات آن، 

در مذاهب هندو و الایر مذاهب و ادیان در هندوالتان، موضوع ط ق به آالانی قابل  ،اخذ نماید  به عبارت دیگر

  ودشگردد که دلیلی مناالب برای آن به محکمه ارائه و زمانی موضوع ط ق مطرح می محاکم نیستطرح در 

ه طرح دعوی ط ق اقدام نماید و بنابراین هر یک از زوجین در صورت خیانت طرا دیگر، می تواند نسبت ب

 های الزم را به عمل خواهد آورد قانونگذار نیز در این خصوص از او حمایت

 گرویدن به دین دیگر -2-4-9

توانند نسبت به ط ق اقدام نمایند، گرویدن طرا دیگر به دینی به غیر از دین از جمله مصادیقی که زوجین می   

در جامعه هندوالتان با توجه به تعدد ادیان و برتری مذهب هندو و به جات حمایت  زمان ازدواج االت  زیرا اصوالً

مشی الیاالتگذاری به نحوی االت که مان  از برتری کمی الایر مذاهب و ادیان نسبت به مذهب از این مذهب، خط

 ( Kumud,1998)شودهندو گردد  لذا تتییر دین و مذهب از موجبات ط ق در کشور هندوالتان محسوب می 

 العالج و ناتوانی جنسیابتال به بیماری صعب -3-4-9

ذیر پهای صعب الع ج یا هر نوع بیماری که احتمال الرایت آن به طرا دیگر ازدواج را امکانابت  به بیماری  

الازد از جمله دالیلی االت که با اثبات آن در محکمه بر االاس گواهی پزشک مورد اعتماد محکمه، هر یک از 

 ( Divan,1997تواند بر االاس آن تقاضای ط ق نماید)میزوجین 

 رهبانیت و ترک زندگی دنیوی -4-4-9

و با انجام ازدواج، یک واحد کوچک گردد ترین نااد اجتماعی در جامعه محسوب میخانواده به عنوان کوچک   

در صورت ازدواج و  ،بنابراین گیرد های حاکم بر جامعه قرار میاجتماعی مورد حمایت دولت و ناادها و الازمان

تشکیل خانواده هر یک از زوجین نسبت به انجام وتایب خود کوتاهی نموده و با تمسک بر برخی از اعتقادات 

گی گسیصتهمزهای ادینی و مذهبی خویش، از انجام وتایب خود کوتاهی نموده و ترک دنیا نماید، در واق  زمینه

را ط بودن و اثبات تارک دنیاتواند با طرح دعوی به محاکم طرا دیگر می ،لذا مالازدنظام خانواده را مایا می

 ( Master,2010دیگر، نسبت به اخذ گواهی ط ق اقدام نماید)

  غیبت هفت سال و بیشتر از آن -5-4-9

برابر قوانین ط ق در کشور هندوالتان، هر یک از زوجین مرتکب غیبت بیش از هفت الال گردد، طرا دیگر    

محکمه نیز با توجه به مدارک و مستندات موجود و اثبات  متواند با اثبات این امر طرح دعوی ط ق را بنمایدمی

 کند نسبت به ط ق طرا حاضر اقدام میالاله، غیبت هفت
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  طالق توافقی -6-4-9

از جمله اقسام ط ق که در قوانین هندوالتان به آن اشاره شده ط ق توافقی االت  برابر قوانین هندوالتان مصوب    

تواند طرح گردد که بر محکمه پذیر خواهد بود  این نوع ط ق زمانی می، ط ق با رضایت زوجین امکان9176

 مابنداند به تفاهمی منطقی و اصولی دالت ییکدیگر نتوانستهثابت شود که زوجین در مدت زندگی مشترک با 

از  مناًپذیر نصواهد بود  ضط ق توافقی از نظر حقوق هندوالتان تا قبل از آغاز زندگی مشترک امکان ،بنابراین

  زمان تقاضای ط ق تا شش ماه امکان صدور حکم ط ق نیز وجود نصواهد داشت 

 قانون طالق مسلمانان هندی -4-2

قوانین مربوب به ازدواج و ط ق مسلمانان با توجه  و از جمله اقشار پرجمعیت کشور هندوالتان، مسلمانان هستند   

و هم نین اص حیه  9131نمایند  برابر قانون گیری میبوده و بر آن االاس قضات تصمیم 9131به قوانین مصوب 

جانبه که در واق  ط ق یک تقاضای ط ق را ارائه نمایند:توانند مسلمانان هندی، در اله حالت می 9176آن در 

تواند تقاضا شود  ط ق به صورت توافقی و رضایت زوجین  همان ایقاع االت و از الوی زوج برابر قوانین اال م می

  ط ق قضائی که تقاضای آن در اختیار زوجه بوده و محکمه در آن دخالتی ندارد 

 یطالق به جهت حرمت ابد -9-4-2

توان به آن اشاره نمود نوعی از ط ق ی که در خصوص ط ق مسلمانان در قوانین هند مییهااز دیگر وضعیت   

ار بنماید و آن زمانی االت که زوج با لفظ و گفتار خویش، زوجه را الهاالت که ایجاد حرمت ابدی بین زوجین می

ای که دلیل واضح و روشنی بر اراده بر یا هر جملهصورت مداوم ط ق دهد و اراده خود را با گفتن این جمله به

 ،بنابراین«  و تو را ط ق می دهم مدهتو را ط ق میدهم، من تو را ط ق می»ط ق االت باشد به این مضمون که 

چه که در بیان جمله فوق مام االت این مطلب االت که زوج در بیان آن اراده خویش را بر ط ق و جدایی از آن

  صراحت بیان نماید همسر به

تفویض حق طالق در قوانین هند  -2-4-2   

از دیگر نکاتی که در قوانین مربوب به ط ق مسلمان در کشور هندوالتان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته االت    

تالک  را تفویض حق ط ق از الوی زوج به زوجه یا شص  ثالث االت که در اصط ح حقوق هندوالتان آن

ای که قانونگذار هندوالتان به قوانین مربوب به ط ق مسلمانان اضافه نموده این االت که نامند  نکتهتفویضی می

ننده زلی باشد که برهمیپس از تالک تفویض از الوی زوج به زوجه، تقاضای زوجه برای ط ق باید همراه با دال

 ( Divan,1997تالک تفویضی را نصواهد داد)ت مقررات به او اجازه االتفاده از ،نظم عمومی نباشد در غیر این صور

 طالق ایالء و زیهار -3-4-2

نکته دیگر در خصوص قوانین ط ق مسلمانان هندی این االت که ماهیت قوانین ط ق مسلمانان موافق ط قی     

ظر این از ن ،ی یکی از زوجین از مشک ت ناشی از ازدواج باشد  به عبارت دیگریتواند موجبات رهااالت که می

قوانین هرچند که صدور ط ق امری مشکل و دارای شرایط ویژه االت اما اگر انجام آن منافعی را برای طرفین به 

در این نظام حقوقی، دو نوع ط ق برای مسلمانان در نظر  ،دنبال داشته باشد از آن حمایت خواهد نمود  بنابراین
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ه روابط کند کاالت  ای ء ط قی االت که فرد الوگند یاد میگرفته شده االت که یکی ای ء و دیگری زیاار 

جنسی خود را با همسر خود به مدت چاارماه یا بیشتر قط  نماید و وقتی الوگند او عملی شود، در واق  او همسر 

واند تمبتنی بر ط ق نیست اما طرا دیگر میخود را ط ق داده االت  از دیدگاه مذهب شافعی، این عمل همسر، 

نامند، زوج زن (  اما در نوع دوم ط ق که زیاار میAcharya,2013طرح دعوی تقاضای ط ق قضائی بنماید) با

د تواننمایند  این موضوع میخود را هم ون یکی از محرمات خویش مانند مادر دانسته و زوجه را با او مقایسه می

که زوج به جات این رفتار از الوی د، مگر اینموجبات درخواالت ط ق قضائی را از الوی زن به همراه داشته باش

قانون مجازات گردد در آن صورت زوجه به جات مجازات مرد، حق طرح دعوی ط ق را به این دلیل نصواهد 

 داشت 

  طالق خلع و مبارات -4-4-2

ط ق، ط ق با رضایت زوجین در میان مسلمانان دارای دو حالت ط ق خل  و مبارات االت  در هر دو شکل 

رعایت دو عنصر همواره ضروری االت: اول رضایت مشترک بین زوجین و دوم رد مالی از الوی زوجه به شوهر 

 که در واق  همان خرید حق ط ق از زوج االت 

ر از های غیبه لحاظ شکلی ط ق به رو  اخیر، با ط ق در الطور گذشته دارای دو تمایز مام االت اول در ط ق

 های خل  ونماید در حالی که در ط قنسبت به جدایی از همسر با هر علت قانونی اقدام می زوجخل  و مبارات، 

تواند توالط هر یک از زوجین صورت پذیرد  در این حالت مبارات پیشنااد ط ق و گریز از زندگی مشترک می

جین به والیله آن از پس از پذیر  ط ق، به هیچ عنوان قابلیت رجوع در آن وجود ندارد هم نین مالی که زو

  تواند مال منقول یا غیرمنقول نیز باشد یابند میی میییکدیگر رها

 ارتداد -5-4-2

تواند موجبات ط ق را در قوانین مسلمانان هند فراهم الازد  موضوع ارتداد مسلمین از دیگر مصادیقی که می   

منتاای مراتب در صورتی که فرد مرتد زوج باشد، ب فاصله نکاح فس  خواهد شد  ولی در رابطه همسر  ماالت

 ، زوج باید جات ط ق از طریق طرح دعوی اقدام نماید 9131مسلمان، با توجه به منسوخ شدن قانون 

 مصادیق تقاضای طالق از سوی زوجه -6-4-2

گاه به صورت تعمدی و با اراده خویش حق طرح دعوی زن مسلمان هیچ در قوانین مسلمانان هندوالتان، اصوالً   

و با تصویب قانون در همان الال زنان مسلمان هندی نیز با حصول شرایطی  9131ط ق را نداشته االت  اما در الال 

های صورت غیبت چاارالاله شوهر با توجه به ت   :االتی اقامه دعوای ط ق را پیدا نمودند که به این شرح یتوانا

ها پس از چاار الال صورت پذیرد و در ماه این ت  باید شش که اصوالًگرفته برای شناالایی محل اقامت او، 

مین أشوهر در ت .ای از محل اقامت او مشص  شود، این حق فاقد وجاهت قانونی خواهد بودصورتی که نشانه

ال با حکم الخصوص غفلت نماید  حبس شوهر به مدت هفتونه توانایی نداشته یا در این زوجه به لحاظ مالی هیچ 

 عدم موفقیت شوهر بدون دلیل معقول در اجرای زندگی مشترک به مدت اله الال  قطعی قضائی و اجرای آن 
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در  ناتوانی جنسی شوهر از زمان ازدواج و ادامه آن تا تشکیل پرونده  جنون یا هر نوع بیماری واگیردار و مسری 

الالگی به عقد شوهر در آمده باشد، حق دارد زیر الن هجده به اجبار الرپرالت خود زیر پانزدهصورتی که زوجه 

گونه تلمی که از الوی زوج به زوجه تحمیل گردد  هر الالگی تقاضای ط ق از شوهر را تقدیم محکمه نماید  هر

م به البته در مورد تحمیل تلعامل قانونی دیگری که زن بتواند برابر مقررات از شوهر خود تقاضای ط ق نماید  

تان از نگاه قانونگذار هندوال ،زوجه، قانونگذار هندوالتان تلم را اعم از تلم جسمی و روحی دانسته االت  بنابراین

ارتباب شوهر با زنان بدنام، ت   زوج به وادار کردن زوجه به امور غیراخ قی، ایجاد ضرر به اموال زوجه و 

 ( Talahan,2013باشد)که شوهر دارای دو همسر االت از مصادیق تلم می عدالتی در زمانیهم نین بی

  قانون طالق مسیحیان -4-3

قوقی کشور نظام ح بنابراین بسیاری از قوانین و اصوالً ها زیر اللطه انگلستان بوده االت،الالکشور هندوالتان،    

با توجه به حضور اقشار زیادی از مسیحیان در کشور  ،نماید  با این وصبال پیروی میهندوالتان از قوانین کامن

قوانین ازدواج و ط ق مصت  مسیحیان در هندوالتان به تصویب رالیده و تاکنون به آن عمل  9161هندوالتان در 

های قانون ط ق آن االت که روابط نامشروع زن با مرد دیگری زمینه (  یکی از ویژگیKumud,1998گردد)می

االت  اما اثبات رابطه نامشروع با زن دیگری، به تناایی دلیل کافی برای ط ق نیست بلکه باید با کافی برای ط ق 

شکایت دیگری همراه باشدم مث ً روابط نامشروع با زن دیگر و خشونت، روابط با زن دیگر و عدم کفالت و غیره  

میت قانون ط ق که کلیسا آن را به رالشناالد و گذشته از آن، قانون ط ق برای مسیحیان که دولت به رالمیت می

 شناالد با یکدیگر تفاوت دارند  می

 قانون طالق زرتشتیان -4-4

رالی نیز ها مذهب پامذهب زرتشتی هستند که به آنپیروان  نمایند،یکی از اقشاری که در هندوالتان زندگی می   

رای احکام و قوانین خود آزاد بوده و به آن گویند  زرتشتیان در هندوالتان هم ون الایر ادیان و مذاهب در اجمی

قوانین ازدواج و ط ق زرتشتیان )پارالیان( در هندوالتان مورد تصویب  9136نمایند  به همین منظور در عمل می

ردد  البته گط ق در قوانین زرتشتیان امری مردود محسوب می شود  اصوالًقرار گرفته و تا به امروز به آن عمل می

یت احتمال وقوع ط ق وجود خواهد داشت  وضعیت اول مربوب به قبل از ازدواج زوجین االت  بر در دو وضع

االاس قواعد حاکم بر قوانین زرتشتیان در صورتی که چند دلیل که مربوب به قبل از ازدواج زوجین االت احراز 

قبل از ازدواج به بیماری  توانند بر االاس آن تقاضای ط ق نمایند  اول هر یک از زوجین، تا یک الالشود می

خاصی اعم از بیماری روانی و یا جسمی مبت  بوده به نحوی که به مصرا دارو روی آورده باشد و طرا دیگر از 

این موضوع مطل  نباشد  دوم زوجه قبل از ازدواج از زوج باردار شود  البته الایر مصادیق مورد االتناد برای تقاضای 

همان االت که در قوانین هندوها مورد توجه قرار دارد که از مصادیق بارز آن ط ق از الوی زوجین زرتشتی، 

به وجود عیب و نق  از الوی هریک از زوجین، زناکاری، تجاوز به عنب و ارتکاب جرائمی که موجبات توان یم

  البته از دیدگاه تشریفات دادرالی ط ق، زمان ، اشاره داشتالازدالرافکندگی طرا دیگر ازدواج را فراهم می

طرح دعوی هر یک از جاات فوق ترا دو الال از اط ع طرا متضرر باید به محکمه ارائه گردد وگرنه فاقد 
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(  هم نین از دیگر مصادیق ط ق در قوانین مربوب به زرتشتیان در Divan,2013,691وجاهت قانونی خواهد بود)

ه انجام اعمالی که موجبات آزار و اذیت زوجه توالط زوج ایجاد شود  در چنین مواقعی حقوق هندوالتان مربوب ب

ال الو حتی در زمانی که به علت ارتکاب به عملی که از نظر قوانین هندوالتان جرم محسوب شده و مرتکب به هفت

یر از دهد  البته به غ تواند تقاضای ط ق را ارائهشود، زوجه یا طرا دیگر ازدواج مییا بیشتر حبس محکوم می

کیل تا یک الال قبل از تش ارتکاب به جرم، در الایر موارد طرا متضرر از ازدواج از باب وجود مصادیق فوق حتماً

دادگاه باید طرح دعوی نموده و االناد و مدارک الزم را ارائه نماید تا مورد بررالی دادگاه قرار گیرد  البته یکی 

تواند برای طرا دیگر حق تقدیم تقاضای ط ق ایجاد می نماید ترک حداقل که میدیگر از حاالت بعد از ازدواج 

وع و اند با اثبات موضی االت که در این وضعیت نیز هر یک از زوجین که متضرر گردیدهیدو الال رابطه زناشو

 ( Master, 2010نمایند) تقاضای توانند از محکمهرعایت همان فاصله یک الال تا طرح دعوی، می

 یجه نت
ط ق در نظام حقوقی ایران و هندوالتان در قالب و چاارچوب قانون مورد پذیر  بوده و ط قی که خارج از    

  ضمن آن که هر دو نظام حقوقی، قوانینی را برای قانونی االتمقررات به هر نحو ممکن انجام پذیرد فاقد وجاهت 

 ط ق باید به آن اقدام نمایند  اند که زوجین در حینحمایت از زوجین در ط ق وض  نموده

در  :االت توان عنوان نمود که ط ق در نظام حقوقی ایران و هندوالتان از بسیاری جاات دارای نقاب اشتراکمی  

هر دو نظام حقوقی ط ق باید از مجرای قانونی اقدام شود و قانونگذار بر فرآیند ط ق نظارت کامل خواهد داشت  

جود هایی وهرچند در برخی از دالیل تفاوت مدالیلی برای ط ق در نظر گرفته شده االتدر هر دو نظام حقوقی، 

زوجین حق تقاضای  ط ق را نصواهند داشت  در هر دو نظام حقوقی،  در صورت عدم دلیل، طور کلدارد اما به 

 نطام حقوقی مردود االت لذا ط ق از الوی مجنون در هر دو  دهنده باید عاقل و دارای قصد و اراده باشد،ط ق

هرچند که در نظام حقوقی ایران، فرد مرتد حرام  ،شوددر هر دو نظام حقوقی، ترک دین موجب ط ق زوجین می

 هر یک از زوجین به بیماری ینیاز به ط ق نیست  در هر دو نظام حقوقی ابت  گردد و اصوالًابدی محسوب می

در هر دو نظام حقوقی غیبت طوالنی هر یک از زوجین می تواند   االتالع ج یا مسری از موجبات ط ق صعب

نظیم تط ق مسلمانان هندو با توجه به قوانین اال می )فقه اهل تسنن(  دلیلی بر تسلیم تقاضای ط ق به محکمه باشد 

نظام حقوقی، در هر دو   الویی داردگردیده و از بسیاری جاات به لحاظ منشاء قرآنی آن، با نظام حقوقی ایران هم

در ایران آن را وکالت در ط ق و در هندوالتان به آن  مپذیر االتاعطاء اختیار ط ق به زوجه از الوی زوج امکان

 .نامندتالک تفویضی می

در نظام  نیز هستند: هم نین نظام حقوقی ایران و هندوالتان به لحاظ صدور حکم ط ق دارای نقاب افتراقی   

ما در کشور شوند ازوجه با تسلیم تقاضای ط ق، وارد فرآیند رالیدگی و تشریفات ط ق میحقوقی ایران، زوج و 

شد تا کهندوالتان، از وقوع دالیل مورد االتنادی باید یک الال گذشته باشد و هم نین حداقل شش ماه طول می

ر حقوق هندوالتان اما د االت،در حقوق ایران غیبت طوالنی زوج حداکثر چاار الال  فرآیند ط ق اجرا گردد 
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ونه گشود  در حقوق ایران، به موضوع رهبانیت و دنیاگریزی هیچغیبت زوج هفت الال و بیشتر از آن محسوب می

 د  حبسگردیکی از دالیل ط ق از الوی زوجین محسوب  تواندمی ای نشده االت اما در حقوق هندوالتاناشاره

در صورتی که این موضوع در حقوق  االت، هندوالتانالال از جمله دالیل ط ق در حقوق شوهر به مدت هفت

قد الالگی به عای که به اجبار الرپرالت در زیر پانزدهتقاضای ط ق از الوی زوجه باشد الال میایران حداکثر پنج

پذیر االت، اما در حقوق ایران ازدواج کودکان زوج درآمده باشد تا قبل از رالیدن به الن هجده الالگی امکان

  پذیر خواهد بود یید پزشکی قانونی امکانأز دادگاه و آن هم با تبا مجو صرفاً

 منابع 

 فارسی 

 ، تاران، انتشارات بانامی بررسی قاعده عسروحرج، 9314ارجمنددانش، جعفر،  -

 ، تاران، انتشارات کتابفروشی اال میه حقوق مدنی، 9311امامی، الیدحسن،  -

 اال میه  کتابفروشی انتشارات، حقوق مدنی، 9315امامی، الیدحسن،  -

 ،مقایسه طالق قضائی و غیرقضائی در حقوق ایران با نگرشی در حقوق فرانسه، 9313پورنیک فام، فوژان،  -

 نامه کارشناالی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اال می واحد اردبیل پایان

 قلم  ، انتشارات، تارانطالق یا فاجعه انحالل خانواده، 9315حقانی زنجانی، حسین،  -

 دادگستری االتان قم  ، قم، انتشاراتاجتماعی( -طالق)حقوقی، 9315خلیلی، حمزه،  -

 میزان  ، تاران، انتشاراتمختصر حقوق خانواده، 9310صفایی، حسین و امامی، االدهلل،  -

اال می حوزه  تبلیتات ، قم، مرکز انتشارات دفترنفقه زوجه در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی، 9310فرشتیان، حسن،  -

 علمیه قم 

 شرکت الاامی انتشار  ، معام ت معوض، تاران، انتشاراتحقوق مدنی، 9314کاتوزیان، ناصر،  -
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 اران تاران، انتشارات دانشگاه ت بررسی تطبیقی حقوق خانواده،، 9316گرجی، ابوالقاالم،   -
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 ، تاران، انتشارات دانشگاه تاران مبانی استنباط حقوق اسالمی، 9314محمدی، ابوالحسن،  -

 ، تاران، انتشارات اط عات قاعده عسروحرج و حق زنان در طالق، 9371موگویی، علی،  -
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