
  
  

  ی نقش طالق عاطفی در زوال احصان زوجینبررسی فقهی حقوق
  

 3، ظهراب روستا2خانی، نجمه زکی1عبدهللا بهمن پوری
  )7/12/1400 تاریخ پذیرش مقاله: -7/7/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

شود که در نتیجۀ آن طالق عاطفی از منظر روانشناسان به جدایی اعالم نشده، گفته می
شود. این نوع از ین، امکان تمتع جنسی از یکدیگر زائل میبا گسست روابط عاطفی زوج

تواند بر آن مترتب طالق در فقه و حقوق رسمیّت ندارد اما احکام فقهی و حقوقی می
دار، محصن و به زن شوهردار، محصنه شود. از نگاه فقهی در باب زنا با شرایطی به مرد زن

ین از یکدیگر در تحقّق احصان دارد. شود که اشاره به امکان تمتّع جنسی زوجگفته می
قانون مجازات با مقرّر نمودن این مالک به مصادیقی در زوال احصان اشاره  227ماده 
کند که با وجود آن امکان تمتّع میسّر نیست. پژوهش حاضر درصدد تبیین نقش می

طالق عاطفی در زوال احصان است. فرض این است که جدایی عاطفی از مصادیق سقوط 
  تواند در تعیین حکم، نقش داشته باشد.باشد که میحصان میا
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  . طرح مسئله1
که درباره هر یک از زن  زناشوئی با همسر بوده واژة احصان به معنای فراهم بودن زمینۀ

-گفته می» محصنه« ،و به زن» محصن« ،و مرد به کار رفته است به مرد دارای احصان
ا کنیز خود از عبارت است از نزدیکی بالغ عاقل با همسر دائمی ی ،شود. احصان در مرد

عبارت است از وطی زن  ،صبح و شام و در زن این عمل در هر قبل و فراهم بودن زمینۀ
موجب غسل شود. و ل به مقداری که بُآزاد بالغ عاقل توسط همسر دائمی و بالغ در قُ

  مرد معتبر است. این عمل در صبح و شام تنها در حقّ راهم بودن زمینۀف
ق و زوال احصان مالک اصلی در تحقّ که گفته شده است با توجه به تعاریف فوق

  .]67، ص12[ باشدع میامکان یا عدم امکان تمتّ
نیز بر اساس همین مالک تدوین  1392ب قانون مجازات اسالمی مصوّ 227 مادة

اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا  شده است. و
گردد، مانند ایدز و سفلیس را به عنوان ل میی که موجب خطر برای طرف مقاببیمار

باشد؛ باعث زوال احصان ر نمیع جنسی میسّها  امکان تمتّعناصر مادی که با وجود آن
  دانسته است .

  :ست کهحال سؤاالت اصلی پژوهش این ا
زوجین که در اصطالح  فی و عشق و محبت میان. آیا در صورت گسست پیوند عاط1

ع جنسی شود،  امکان ارتباط و تمتّروانشناسی به آن جدایی یا طالق عاطفی گفته می
  زوجین از یکدیگر وجود دارد؟ 

ت که آیا آید این اسال اول پیش میر تعقیب و ادامه سؤی دیگری که د. مسئله2
تواند به عنوان یک عامل و عنصر معنوی موجب سقوط و ی یا طالق عاطفی میجدای

تواند مانعی جهت د؟ یا به عبارت دیگر آیا کراهت عاطفی میشوزوال احصان زوجین 
  تحقق و یا استمرار احصان باشد؟

ی و معنوی زوال احصان وجود ت نظر در اشتراکاتی که بین عناصر مادّبررسی و دقّ
 225ۀاز جمله ماد هی را به همراه دارد.خور توجّو آثار فقهی و حقوقی در، نتایج دارد

رجم  ،محصنه ۀمحصن و زانی زنا برای زانیِ حدّ«دارد: ر میقانون مجازات اسالمی مقرّ
غیر  ،زنا در مواردی که مرتکب حدّ«قانون مجازات اسالمی:  230 و به استناد مادۀ» است

  ».استمحصن باشد، صد ضربه شالق 
این نوشتار بر آن است تا با روش توصیفی، تحلیلی و استناد به دیدگاه روانشناسان و 
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 ،االت فوقی کرده و با دست یافتن به پاسخ سؤحقوقی، موضوع را بررس موازین فقهی و
خأل یا نارسایی قوانین و ابهامات موجود را مرتفع نماید. همچنین نتایج حاصله در مقام 

  ز اهمیت خواهد بود.حکم و قضاوت بسیار حائ
  
  . پیشینۀ پژوهش2

 مورد  موضوع زوال احصان و طالق عاطفی هر کدام جداگانه در رشته فقه و روانشناسی
 در آنچه اما شده نگاشته دو موضوع این با رابطه در بسیاری مقاالت و گرفته قرار بررسی

هر است.  تهنگرف قرار بررسی مورد کامل و صریح به طور ،دارد تمحوریّ پژوهش این
هایی درباره زوال احصان و طالق عاطفی صورت گرفته چند از زوایایی دیگر پژوهش

 قانون به رویکردی با عفّت منافی جرائم در احصان زوال و تحقق اسباب«است. مقالۀ 
هاست که مسائل و مباحث ] از جملۀ آن118، ص17[ »1392 مصوّب اسالمی مجازات

عوامل « ای دیگر نیز با عنواناست. در مقالهطالق عاطفی را بررسی نکرده 
- 154، صص17[» تهرانی هایخانواده سن در طالق عاطفی در مؤثر شناختی جامعه
] که 64، ص13[ »های خاموش در ایرانشناسی زندگیجامعه«] و همچنین مقالۀ 120

 لذا به طور کلی در این مقاالت تنها به مباحث مربوط به طالق عاطفی اشاره شده است.
  آید.می شمار به پژوهشی جدید در این مسئله ،حاضر مقاله

  
  شناسی. مفهوم3
 . طالق عاطفی1. 3

پاشد، گاهی طالق عالوه بر طالق آشکار و رسمی که طی آن نظام خانواده از هم می
اش حفظ گیرد که در نتیجه آن خانواده صرفاً ساختار بیرونیصورت پنهان به خود می

به ضرورت و اجبار با در این حالت زوجین بنا باشد ولی از درون تهی میشود می
- 156، صص18[ کنند ولی روابط عاطفی سازنده و مناسبی ندارندهمدیگر زندگی می

گویند و تعاریف گوناگونی از آن ]. روانشناسان به چنین طالقی، طالق عاطفی می119
  اند.ارائه کرده

ی که مرحله قبل از طالق رسمی است به نوعی از جمله گفته شده: طالق عاطف
شود که به لحاظ قانونی و شرعی اتفاق نیفتاده و مرد و زن بنا جدایی خاموش اطالق می

ولیکن به دلیل  ،کنندبر مالحظاتی و به ناچار در زیر یک سقف به ظاهر زندگی می
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اه با ت سردی روابط و عدم تبادل احساسات و عواطف، احساس نارضایتی همرشدّ
  ].1- 20، صص14[ ناامیدی دارند

اولین مرحله در فرآیند طالق و بیانگر رابطه زناشوئی رو به زوالی  ،این نوع طالق
] و آن را مهمترین 1- 20[همان، صص شوداست که احساس بیگانگی جایگزین آن می
  .]103- 117، صص1[ اندعامل از هم گسیختگی خانواده در نظر گرفته

های تو خالی گفته های خاموش و خانوادهالق عاطفی به زندگیط ،در تعریف دیگر
ولی تقاضای طالق قانونی  ،کنندشود که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی میمی
کنند اما ارتباط بین ]. و اگرچه همسران زیر یک سقف زندگی می64، ص15[ کنندنمی

  ].111، ص54[ آنها کامالً قطع شده است یا بدون میل و رضایت است
ست که اعضای آن به زندگی با یکدیگر ادامه ا ایتوخالی، خانواده منظور از خانوادۀ

 ولی از روابط و کنش متقابل با یکدیگر و حمایت احساسی محروم هستند ،دهندمی
  ].249، ص68[

دارند و روی از هم دیگر دریغ مییکدر طالق عاطفی زن و شوهر عواطف خود را از 
 ؛ زیرا اعتمادشان به یکدیگر و جذابیتشان برای یکدیگر به پایان رسیده استتابندبر می

  ].134، ص12[
های حاکم بر هایی مربوط است که به دالیلی مانند سنتها به خانوادهاین نوع طالق

قه، ترس و نگرانی از های منفی جامعه به زنان مطلّهای نادرست و نگرشخانواده یا باور
گیرند که های زندگی تصمیم میر تأمین نیازادن فرزندان یا ناتوانی دتنهایی، از دست د

  .]85-106، صص39[ به اجبار با همسرشان زیر یک سقف زندگی کنند
  
 . احصان2. 3

ای به هر چیز منع شده ]397، ص1، ج4معنای منع آمده است [ ماده حصن در لغت به
حصن را به معنای هر آن  به همین دلیل] 69، ص2، ج6[ توان محصن اطالق کردمی

  ].118، ص3، ج45[ دانند که به درون آن راهی نباشدچیزی می
هنگامی که بخواهیم  و محکم کردن است.احصان از حصانه به معنای مانع شدن 

احصان را در خصوص دو جنس مؤنث و مذکر استعمال کنیم، همین معنا به صورت 
 کنندمی رده باشند، یکدیگر را محافظتردد؛ زن و مردی که ازدواج کگدیگری آشکار می

  .]692، ص2،ج48[ ویندگمی محصن دار،زن مرد به و محصنه شوهردار، زن به
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ل زن ت نیز آمده است. به همین لحاظ هنگامی که مرد متأهّاحصان به معنای عفّ
ن و زنی که پاکدامنی خویش را محفوظ می ،داردخود را عفیف نگه می  ،دارد به آن محصِ

- سوره انبیاء می 91 ند متعال در آیۀ]. خداو1475، ص3، ج30[ گویندنه میمحصِ
ها« فرمایند: رجَ ت فَ حصَنَ   زنی که دامان خود را پاک نگه داشته است.» والتی اَ

محصن عبارت است از هر شخصی «دارند  احصان در باب زنا بیان میفقها در تعریف 
که به طور دائمی در شبانه روز با او  که آزاد، بالغ و عاقل باشد و همسری داشته باشد

باشد و توانایی نزدیکی با آن را به موجب عقد ازدواج یا تملک کنیز داشته باشد و 
]. این تعریف آن چنان که پیداست در 3، ص8، ج42[ »نزدیکی محقق شده باشد
  باشد.خصوص احصان مرد می

، عاقل، توسط همسر احصان در زن در باب زنا عبارت است از وطی زن آزاد، بالغ
این عمل در  فراهم بودن زمینۀل به مقداری که موجب غسل شود؛ بُدائمی و بالغ در قُ

]. به زن دارای احصان 281، ص1، ج23[ مرد معتبر است صبح و شام تنها در حقّ
  گویند.می» محصنه«

45، ص55[ با احصان در باب زنا متفاوت است احصان در باب قذف موضوعاً و کال[ .
ت است و پرهیز از زنا نه دارای همسر بودن؛ زیرا اجماع مراد از احصان در باب قذف، عفّ

شود ولی نسبت به زنان شوهر نیز ثابت میقذف نسبت به زنان بی چنین است که حدّ
  ].667، ص2، ج25[ شود غیرعفیفه ثابت نمی

  
  . عوامل تحقّق احصان4
 . قدرت فعلی یا امکان تمتّع زن و مرد1. 4

قدرت فعلی است. به این معنا که  ،ق احصان میان زوجینیکی از شروط مهم در تحقّ
بردن در هر زمان وجود داشته باشد. فقهای معاصر معتقدند که ع و بهره امکان تمتّ

مالک و مناط در تحقق احصان  این است که هر یک از زن و مرد قدرت فعلی بر وطی و 
]. فقهای قدیم از 244، ص27، ج35[ ند یا غائبدخول داشته باشند؛ خواه حاضر باش

ع امکان تمتّ » رواحاً و اًغدوّ منه ناًمتمکّ«از جمله تعبیر  ،کردندن استفاده میتعبیر متمکّ
کنند که حتی اگر مرد دور از همسرش در صبح و شام وجود داشته باشد و اذعان می

نداشته باشد یا اینکه در  ع وجودبه طوری که در یکی از شب و روز امکان تمتّ ،باشد
شود؛ هر حبس باشد و امکان رسیدن به همسرش را نداشته باشد، محصن محسوب نمی
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چند قبل از آن با همسرش نزدیکی کرده باشد و دوری فرقی بین مساحت کم و زیاد ندارد 
کنند که ]. یا برخی دیگر در شرایط احصان موجب رجم در زنا بیان می77، ص9، ج43[

ای زوجه یا ملک یمین باشد و تمتّع از او در هر وقت که امکان داشته باشد؛ بدون مرد دار
   ].776، ص56این که حائلی مانند غائب بودن، یا مرض یا حبس در میان باشد [

کنند و از توان استفاده می و ن، قدرتمثل متمکّ یع از تعابیرفقها برای امکان تمتّ
بدون اینکه حائلی مانند و  که زوجین بخواهندع هر زمان و تمتّ وطیء عباراتی چون

 بین و بینه حائل ال« ] و یا تعبیر521، ص37[ غایب بودن، مرض یا حبس در میان باشد
در هنگام  و ] بین زن و شوهر هیچ نوع حائل و مانعی نباشد252، ص33[ »زوجته وطء

، به کار نباشدتی ممنوع زنای موجب رجم مرد از وطی به دلیل غیبت، حبس و به هر علّ
  ]. 153، ص9، ج28[برند می

محمد بن  روایت صحیحۀدر  »کون معها«و همچنین در روایات تعابیری از جمله 
فرمود: زن و مردی که از همسران خود دور هستند رجم مسلم امام حسین علیه السالم می

کون « . قید]178ص ،7ج ،50[شوند، مگر آنکه مرد با زن و زن با مرد خودش باشد نمی
]. یا تعبیر 54، ص52در این روایت به معنای در اختیار بودن است نه همراه بودن [» مع
تُ» یغدو علیه و یروح« ا در روایت صحیحۀ ابن سنان از امام صادق علیه السالم: قُلْ  مَ

حِمَکَ الْمُحْصَنُ هُ رَ نْ قَالَ اللَّ هُ کَانَ مَ رْجٌ لَ و فَ هِ یَغْدُ وحُ وَ عَلَیْ وَ یَرُ نٌ [ فَهُ ]. 68، 28، ج26مُحْصَ
از امام صادق علیه السالم پرسیدم. محصن کیست؟ کسی که همسری دارد و هر صبح و 

کند. این شخص محصن است. شهید ثانی در رابطه با این روایت شام با او نزدیکی می
نویسد: صبح و شام در روایت کنایه از این است که فرد در هر زمان که بخواهد و اراده  می

]. برخی از فقها 336، ص14، ج44کند، بر تمتّع و بهره بردن جنسی قدرت داشته باشد [
   ].43، ص10، ج9معتقدند که صبح و شام کنایه از عدم مانع بر وطیء و جماع است [

معتبر امکان و قدرت بر آن  ،ع در این روایتتمتّ توان گفت که ضابطۀبنابراین می
 ءن و امکان بر وطیتمکّ ،ضای فهم عرف بر حسب غالبت نزدیکی؛ زیرا مقتاست نه فعلیّ
  ].34- 35، صص21[ داندرا معتبر می

، 60[ کندلذا مالک امکان تمتع بر حسب عرف  به نسبت افراد و امکانات فرق می
  ]. 215، ص1ج

ق آن خللی مثل یک دانند که در تحقّن عرفی میع را تمکّمالک در امکان تمتّ ،فقها 
کند. بنابراین مالک اصلی و مهم در احصان ای وارد نمیزمان خدشهساعت یا دو ساعت 
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]. لذا هر عاملی 57، ص52[ کندداند که نحوه امکان را عرف، معرفی میع میامکان تمتّ
 ن نباشند، محصن یا محصنه نیستندباعث شود که زن و شوهر قادر بر تمکّ که عرفاً

تی قادر بر جماع و یا شوهر به هر علّ] یا به عبارت دیگر هر گاه زن 222، ص3، ج40[
، 35[ است ءط بر جماع و وطیشود؛ زیرا مناط، تسلّاحصان محقق نمی ،دخول نباشند

  ].244، ص27ج
بنابراین احصان در فقه یک حقیقت عرفی است نه یک حقیقت شرعی. و واضح و 

غرض  د؛ چرا کهشوع و نزدیکی، احصان حاصل مید قدرت تمتّمبرهن است که به مجرّ
 به حکم عرف عدم وجود مانع و انگیزه بر ارتکاب گناه یا زنا است ءاز  دخول و وطی

  ].71، ص58[
توان گفت زمانی که مرد همسری دارد که در تمام اوقات و حاالت از شب و بنابراین می

کنند و مرد هر زمان که بخواهد بدون هیچ روز نزد اوست و با هم در یک خانه زندگی می
گردد و یا مانعی جماع و دخول کند، همین امر باعث محصن شدن زن و مرد می مزاحمتی

]. لذا هر زمان که مانعی مثل مریضی، حبس و ... وجود داشته باشد، زن 285، ص3، ج46[
  ].  100، ص1، ج62طور که در این موارد مرد هم محصن نیست [محصنه نیست. همان

  
 . زوجیت دائم2. 4

م و اجماعی تحقق احصان میان زن و شوهر است. به دائم، امر مسلّدر میان فقها زوجیت 
همین دلیل یکی از شرایط تحقق احصان این است که دخول به واسطه عقد صحیح 

ت شود و همچنین با عقد موقّبه زنا و شبهه محقق نمی ءباشد. بنابراین احصان با وطی
  ].458ص ،2ج ،32[ ایدشود هر چند که صبح و شام با او نزدیکی نمهم حاصل نمی

 در فرج مباح به وسیله عقد دائم صحیح صورت گیرد دخول باید یا به تعبیر دیگر
ت بر احصان اتفاق نظر . بنابراین فقها بر وجود عقد شرعی زوجیّ]242ص ،27ج ،35[

ا زوج برای برطرف کردن نیاز جنسی موجب وصف ی دارند که به طور مطلق وجود زوجه
  .شودتحقق احصان می

  
  . اصابت3. 4
ل است لکن بُفرج همان قُ ،ر است و اگر چه در اذهان عرفبُل و دُبُاز قُ ج در لغت اعمّرَفَ

ر را بُل و دُبُهر دو قُبر عدم انصراف بر ذهن گرچه فرج  ر، دلیلبُت جماع از دُمهجوریّ
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  ].86، ص5، ج2[ شودشامل می
کنند و از استفاده می» بالقُبُل الفرج اسم اختصاص من نمنع«بعضی از فقها از تعبیر 

]؛ زیرا فرج در لغت هم 185، ص2، ج29کنند [اختصاص دادن اسم فرج به قُبُل منع می
ل و دُبُر را شامل می کند در شود؛ چرا که هر کدام از آن دو دخول و اصابت صدق میقُبُ

ل کاربرد دارد [ . بنابراین ]452، ص3، ج58حالی که در عرف استعمال فرج بیشتر در قُبُ
ل و دُبُر است و اصابت دخول به قدر حشفه و  اصابت موجب احصان اعم از دخول در قُبُ

]. اما بعضی از فقها معتقدند که اصابت 84، ص16ج ،66شود [تر از آن را شامل میکم
موجب احصان تنها وطیء در قُبُل است و اصابت یعنی وطیء در قُبُل که موجب غسل 

به مجرّد عقد و خلوت بین زن و شوهر و وطیء در دُبُر، اصابت محقق گردد. بنابراین می
رسد که با توجه به اصل عدم تخصیص و احتیاط قدر متیقّن، شود. اما به نظر مینمی

ر نمی ل در مقام بیان احراز نشده است. دخول در دُبُ باشد. به این دلیل که دخول در قُبُ
  ].220، ص1، ج60بیان اشتراط نزدیکی است [فقط احتمال این است که اصابت در مقام 

شود.  لذا اگر زوجین فاقد یکی از این عوامل و معیارها باشد، احصان محقق نمی
ع در طور که ادامه بحث به آن اشاره خواهد شد، همه این عوامل به جز امکان تمتّهمان

  شود.طالق عاطفی حاصل می
  
  . نقش عوامل عرفی در زوال احصان5
مندی از همسر است، گاهی عواملی که معیار در حفظ احصان، برخوردای و بهرهز آنجا ا

یا به عبارتی مانع  ؛دشودهد که باعث دوری زن و شوهر میدر زندگی روزمره رخ می
شود. از جمله حیض، مسافرت، حبس، طالق و..... از آنجا که مقاربت و نزدیکی آن دو می

شود؛ زیرا با تعبیر یغدو ت، احصان محقق نمیدر این زمینه عمل نزدیکی فراهم نیس
موضوعیتی ندارد؛ بلکه مالک این  ،علیه و یروح در تضاد است و دوری زوجین از یکدیگر

ت ع وجود نداشته باشد یا به علّها (زن و شوهر) امکان تمتّاست که برای هر یک از آن
اینجا شرایط احصان نیست  قصر باشد یا نه، در سفر یا حبس و ... و خواه این سفر به حدّ

، 41، ج61[ چه مسافر باشد یا نه، محصن است ؛ع باشدن از تمتّو هر کس که متمکّ
ت و ع خصوصیّت ندارد بلکه امکان تمتّ]. بنابراین نفس عامل سفر موضوعی250ّص

  ت دارد.موضوعیّ
تی خواه دوری، غیبت یا مانع حبس، منع ظالم از کنند که هر علّفقها بیان می
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برد، به دلیل احتیاط و اطالق ن را از بین میدیکی زن و شوهر، بیماری که قدرت تمکّنز
  ]. 243-244، صص27، ج35[ شود(یغدو علیها و یروح) احصان حاصل نمی هادلّ

معیّت یا عندیّت  ،بنابراین از نظر فقهای شیعه آنچه در مالک احصان معتبر است
غیاب زن و شوهر یا حائض بودن و زوجین نیست و همچنین خصوصیت و موضوعیت 

]. لذا 215، ص1، ج60[ ن عرفی مالک استبلکه تمکّ ،امثال این موانع مراد نیست
توان گفت با توجه به شرایط غامض و پیچیده امروزی میان زن و شوهر، هر مانع و  می

د، شوعامل عرفی از جمله طالق عاطفی که مانع مقاربت و نزدیکی بین زن و شوهر 
  شود.وال احصان میباعث ز

  
  . مصادیق طالق عاطفی در فقه6

توان اگرچه واژه طالق عاطفی در متون فقهی ذکر نشده اما در ابواب مختلف فقهی می
کلمات و مفاهیمی را یافت که با طالق عاطفی مرتبط است و در بحث اختالف بین زن و 

امساک به اضرار زوجه شوهر این تعابیر ذکر شده است. تعابیری از جمله نشوز، شقاق، 
  که در تمام این تعابیر رابطه مستقیمی با کراهت و فراق عاطفی وجود دارد.

رسد در کالم فقها، طالق و کراهت عاطفی مراتبی دارد؛ مثالً در شقاق  که به نظر می
] یا در مرحله نشوز که 459، ص3، ج24[ کراهت و نفرت بین هر دو زن و شوهر است

]. و 82، ص6[همان،ج اعت) یکی از زوجین از همدیگر است(خروج از اط کراهت
نَّ «رجعی  طالق مرحله در زوجه اضرار به همچنین تعبیر قرآن از امساک وهُ سِکُ وَ ال تُمْ

وا عْتَدُ راراً لِتَ  شکل به را آنها کنید ستم آنها به اینکه ی). مبادا برا231(بقره، » ضِ
هم از او  یو شایستگ یطالق ندهد و به خوب اینکه زن را یکنید. یعن ینگهدار یآور زیان

داشته باشد؛ هم شامل  ینکند. البته بعید نیست که جملۀ فوق مفهوم اعمّ ینگهدار
کند، و هم  یآور م را بر زن سخت و زیان یشود که زوج عمداً و تقصیراً زندگ یموارد

زن  یهداربه هر حال نگ یندارد ول یشود که هر چند زوج تقصیر و عمد یشامل موارد
]. در این مرحله طالق 290، ص19، ج57[ نیست یزن چیز یجز زیان و ضرر برا

خواهد ضربه بیشتری به همسر خود وارد رسد که شوهر میعاطفی به حدی از نفرت می
  کند که چیزی جز ضرر به زن و ایجاد تنفر بیشتر نیست. 

 اند از جمله بدگوییدهتعبیر شقاق بین زوجین مراتبی دارد که فقها به آن اشاره کر
(تخریق الثیاب) و صدور گفتار و یا  (المضاربه)، پاره کردن لباس کاری(المشاتمه)، کتک
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]. در خصوص مصادیق نشوز زن، 339، ص4، ج42فعل حرام (ال یحل من قول أو فعل) [
رویی و در هم کشیدن چهره، به ستوه آوردن شوهر در برخی از فقها مواردی از جمله ترش

ور جنسی و عدم تمکین از جهت استمتاع و دخول، تغییر عادت زن در معاشرت با شوهر، ام
و نیز مصادیق  ]201، ص31، ج64؛ 355، ص8، ج44؛ 218، ص25، ج35بد اخالقی زوجه [

فقها  ].283، ص2، ج53اند [(امور زناشویی) و ترک نفقه ذکر کرده نشوز زوج را ترک قسم
]. 223، ص25، ج35اند [جهل به آن تفاوتی قائل نشدهدر تحقق حکم نشوز بین علم و 

  توان گفت که در فقه مرحله نشوز و شقاق همان دوران طالق عاطفی است.بنابراین می
اند؟ حال سؤال این است که آیا فقها، شقاق و نشوز را باعث سلب احصان دانسته

اما یک اصطالح  برنداگرچه فقها در مصادیق زوال احصان نامی از نشوز و شقاق نمی
کنندة احصان دانست. و توان زائلفقهی در بین فقها وجود دارد که شقاق و نشوز را می

هر زمان که امکان رابطه » محصناً یکن لم منه متمکناً یکن لم یمت«آن اصطالح 
 این از پیش که طوریا همان (وطیء) وجود نداشته باشد، محصن نیستند. و زناشویی

 .برندمی کار به را وطی یا حائل بین زن و شوهر بر فعلیه درتق تعبیر شد اشاره
به علت وجود مانعی امکان وطیء وجود ندارد. واضح » لمانعٍ قادر غیر« همچنین از تعبیر

وجه  ،کننداست که فقها مصادیقی از جمله بیماری، حبس، سفر و ... را که ذکر می
جود مانع است که در طالق مشترک همه این مصادیق عدم امکان وطی به دلیل و

عاطفی از نظر روانشناسان این مانع وجود دارد. حتی شیخ طوسی همراه با این مصادیق 
(دخول و نزدیکی) را ذکر  عدم خلوت بین زن و شوهر» بینها و بینه یمخلّ یکون ال«

]. همچنانکه در یکی از استفتائات به  این موضوع اشاره شده 371، ص5، ج41[ کنندمی
 گردد یبر نم و کرده قهر و رفته خانه از شوهر اذنیب و باشد ناشزه زن که چنانچه است
]؛ زیرا مالک در 542، ص1، ج63[ نیست اما زن محصنه است محصن کند، زنا شوهر اگر

]. و همچنین در طالق رجعی که 460، ص4، ج16[ صدق احصان، تمکّن از وطیء است
شو.هر هر دو محصن هستند، اگر مانعی برای  احکام ازدواج در آن وجود دارد و زن و

شوند؛ زیرا فقها بر مرد و زن زانی رابطه زناشویی وجود داشته باشد، از احصان خارج می
کنند؛ چرا که مانعی برای نزدیکی زن و (سنگسار) جاری می در طالق رجعی حد رجم

رجعی هم توان گفت در طالق ]. بنابراین می245، ص27، ج36[ شوهر وجود ندارد
چنانچه عامل یا مانعی مثل طالق عاطفی یا همان نشوز و شقاق محقق شود، موجب 

  د.شوزوال احصان زوجین می
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  ی بین طالق عاطفی و عدم امکان تمتّع. تبیین رابطه7
با توجه به آنچه بیان شد و نیز مطالب مشروحه زیر که حاوی دیدگاه روانشناسان 

اطفی تعامالت عاطفی و جنسی بین زوجین زائل در هنگام بروز طالق ع باشد، می
گیرد که زوجین از یکدیگر هنگامی صورت میع جنسی گردد. بدیهی است که تمتّ می

مات نزدیکی میل و عالقه جنسی در آنها ایجاد شود و از نظر ذهنی، روحی و روانی مقدّ
زوجین وجود  که هنگام بروز طالق عاطفی احترام  و محبت در بین فراهم باشد. درحالی

گیرد، تمایالت ندارد و به دلیل شرایط و وضعیت روحی و روانی که در زوجین شکل می
برای زوج دراین حالت مانند زمانی زوجه رود و وجود ها از بین میجنسی در میان آن

در این راستا گفته شده است، طالق عاطفی متضمن فقدان  .است که وی فاقد آن است
حبت به یکدیگر است، همسران به جای حمایت از یکدیگر در جهت اعتماد، احترام و م
کنند و هر یک از زوجین به دنبال ل عزت نفس یکدیگر عمل میآزار و ناکامی و تنزّ

یافتن دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد دیگری است. زوجین اگر چه ممکن است 
جاذبه و اعتماد آنها نسبت به  باهم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند، اما

  ].8، ص 3[ یکدیگر از بین رفته است
به تعبیر دیگر هنگام بروز طالق عاطفی به دلیل شرایط روحی و روانی حاکم بر 

ها در کنار هم هستند اما میل و رغبت بویژه امیال جنسی روابط زوجین، هرچند که آن
ی امکان تمتّع زوجین را از یکدیگر نسبت به یکدیگر ندارند، لذا فقدان این عنصر معنو

 عاطفی طالق که با حدوث است این بیانگر روانشناسان کند. نتایج پژوهشسلب می
 به فقط واقع در و ندارند یکدیگر به نسبت متقابلی درک و نشاط احساس هیچ همسران

 ناامیدی، خشم، منفی، ] احساسات197، ص31[ کنند می زندگی سقف یک زیر اجبار
 در روابط متقابل عالقه و عشق مثبت، احساسات تنفر و دشمنی جایگزین رنجش، زیان،

 بین زناشویی روابط آن نتیجۀ در که آید می به وجود ] وضعیتی5، 10[ شود می زوجین
 کنند می زندگی یکدیگر کنار در دو همخانه عنوان به تنها و آنها شود می حذف زوجین

، 19[ نشده اعالم جدایی و خاموش طالق دیگر یراز طالق یا به تعب نوع این ]94،ص36[
 دهد، کشمکش نمی پایان زوجین بین ناسازگاری و زناشویی ] به اختالفات38-27صص
 جسمانی و روانی، منفی پیامدهای آن نتیجۀ در و کند می پیدا ادامه زوجین بین

 خانواده ساختار این صورت در ].22، ص31[ داشت خواهد همراه به آنها برای اجتماعی
باشد. بدلیل اینکه رابطه عاطفی شود اما از درون تهی میحفظ می ظاهر در صرفاً و
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شود، رود و به جای آن رابطه منفی عاطفی ایجاد میمثبت میان زوجین از بین می
 شود می قطع کامالً سایر ارتباط های بین آنها سقف یک زیر در زندگی بجز آنکه نتیجه

  ]. 41، ص8[
با حدوث جدایی  زوجین جنسی عتمتّ امکان عدم مؤیّد شده اشاره نتایج رد نظر تدقّ
 در قبل اینجا و در مباحث در که گونهآنکه همان دیگر توجه قابل نکته است. عاطفی
 شده یاد های و ویژگی شرایط دارای روانشناسان منظر از عاطفی طالق ،شد بیان تعاریف

میلی به زندگی که با صرف سردی روابط و بینکته مهم که قابل ذکر است این باشد.می
شود و در این صورت وصف احصان زائل نمی مشترک عنوان طالق عاطفی محقق نمی

گردد؛ چرا که طالق عاطفی از منظر روانشناسان دارای شرایط و ویژگی هایی است که 
  شرح داده شد.

أهّل و مایل به این نکته از این حیث قابل توجه است که ممکن است برخی افراد مت
داشتن روابط خارج از خانواده با استناد به حدوث طالق عاطفی راه گریزی از تحمل 
مجازات حدّی پیدا کرده و به مستمسک قابل توجهی دست یابند. بنابراین در طریق 
اثبات آن بایستی با دقت فراوان، نکات علمی و تخصصی مالحظه شود و با ارجاع امر به 

انشناسی و عنداللزوم، پرسش و تحقیقات از نزدیکان، طرفین و مدّنظر کارشناس حوزه رو
گرفتن وضعیت روحی و روانی موضوع به اثبات برسد. بنابراین در صورت بروز این پدیده 
امکان تمتّع جنسی زوجین از یکدیگر فراهم نمی باشد؛ زیرا به اعتقاد روانشناسان در 

کنند ولی هیچ گونه با هم زندگی می هنگام بروز طالق عاطفی زن و مرد اگر چه
]. و در خلوت قادر به تحمل یکدیگر 161، ص69[ احساسی نسبت به یکدیگر ندارند

] ارتباط بین آنها کامال قطع شده یا بدون میل و رضایت هستند 111، ص20[ نیستند
] هیچگونه حس، نشاط و درک متقابلی ندارند و در واقع با یک توفیق 111، ص54[

که فاقد عشق، مصاحبت هایی ] ازدواج2، ص11[ کنندزیر یک سقف زندگی می اجباری
روند و زمان را و دوستی هستند و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی پیش می

  ].260، ص51[ کنندسپری می
گونه عشق و عالقه و صمیمیتی نسبت به یکدیگر نداشته در این هنگام زوجین هیچ

رغم این عدم عشق و  کنند و علیگونه لذتی کسب نمیگر هیچو از مجاورت با یکدی
  ].163، ص69شوند [اند و جدا نمیعالقه به زندگی با یکدیگر تن داده

دانشمندان بر این باورند که طالق عاطفی نماد وجود مشکل در ارتباط سالم و 
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واند تصحیح بین زن و شوهر است و این مشکل ارتباطی در سطح کوچک (خانواده) می
تری یعنی جامعه نیز شیوع و گسترش پیدا کند و ارتباط انسانی را مختل در بعد وسیع

ثر گسیختگی ساختار هم و مؤ] و آن را یکی از عوامل م243، ص13[ کندمی
  ]. 55-64، صص 49[ اندترین بخش جامعه یعنی خانواده دانسته بنیادی

بیان شده چنین استنباط   گیری از اظهارات و نظراتبندی و نتیجهدر یک جمع
 نوع ع در بین زوجین وجود ندارد؛ زیرا اینشود که در زمان طالق عاطفی امکان تمتّمی
 احساسی و مخفی کامالً بلکه ،دهد نمی رخ قانونی صورت به و رسمی چه اگر طالق از

وری جنسی ع و بهرهبا طالق واقعی از جهت عدم امکان تمتّ رسداست و به نظر می
توانند غرایز جنسی خود را ارضا است. در واقع زوجین با طالق عاطفی نمی مشترک

 شوند، جدا هم از رسمی طور به اینکه بدون شوهر و زن عاطفی، طالق کنند؛ زیرا در
 اینکه با مرد و زن تابند،برمی هم از روی و کرده دریغ هم از وری جنسی راع و بهرهتمتّ
 و تفاوتبی و بیگانه انسان دو اصل در اما کنندمی زندگی سقف یک زیر و خانه یک در
   هستند. هم به نسبت احساسبی
  
  . علّت زوال احصان در طالق عاطفی8
 این از و شود می قطع کامالً زوجین میان جنسی و عاطفی ارتباط عاطفی طالق بروز با

 یک عنوان به عاطفی طالق گفت توان می شود. می محسوب رسمی طالق مانند حیث
 و شرایط وقتی که است بدیهی گردد.می قلمداد جنسی رابطه برقراری در معنوی مانع

 مالک تواندنمی سقف یک زیر در آنها بودن ،باشد نداشته وجود جنسی عتمتّ امکان
 یا امکان احصان زوال و تحقق در اصلی مالک که چراباشد؛  احصان استقرار استمرار و

  ].67، ص17[ باشد می تمتع امکان عدم
 قبیل از اموری«دارد: می رمقرّ نیز 1392 بمصوّ اسالمی مجازات قانون 227 ۀمادّ

 برای خطر موجب که بیماری یا مقاربت از مانع مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری
  .»کندمی خارج احصان از را و سفلیس زوجین ایدز مانند: گرددمی مقابل طرف

 در که است احصان زوال و خروج موجب جهت نآ از مذکور مادّۀ در شده یاد مصادیق
 شده اشاره زوال اسباب طرفی ندارد. از وجود جنسی رابطۀ و تمتّع امکان موارد آن از یک هر
 دیگری اسباب اینکه یعنی دارند. تمثیلی جنبه بلکه ندارند حصری جنبۀ قانونی مادّۀ این در
  باشد.می احصان از خروج و زوال سبب باشند داشته مالکی اشتراک مصادیق این با که نیز
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 رابطه امکان آن وجود با که نمود اشاره عاطفی طالق به توان می موارد آن جملۀ از
 از یکی عنوان به اسالمی مجازات قانون در چند ندارد. هر وجود زوجین بین در جنسی
 ینا در فقهی منابع در اما است نشده ذکر مصادیق سایر کنار در احصان زوال مصادیق
 هعدّ زمان در طالق از پس چنانچه که شده گفته و شده بحث کامل طور به خصوص

  شود.می منتفی احصان باشد، نداشته رجوع وجود حق
، 41، ج61؛ 458، ص2، ج32[ شودمی احصان از خروج باعث که بائن طالق مانند

  ].254ص
عرفی عدم گفت مالک اصلی در زوال احصان صدق  توانفقها می ت در آثاربا دقّ

کند که به چه سببی باشد، خواه ناشی از غیبت، تمکّن از جماع است و تفاوتی نمی
و منابع فقهی  مجازات قانون مذکور در موارد ناسازگاری. و عاطفی جدایی یا باشد حبس

مصادیق زائل  از نیز عاطفی طالق باشد. بنابراینپیرامون زوال احصان از باب تمثیل می
  . کنندۀ احصان است

المخالع اذا رجع لم یحصن اال بوطیء « است شده گفته یادشده، مطالب در تأیید
 محصن کند رجوع اگر ]. مخالع73، ص2، ج47» [جدید، لبطالن اإلحصان االول بالبینونه

 عاطفی) احصان اول به دلیل ناسازگاری (جدایی مگر به وطیء جدید؛ زیرا شود نمی
  گردیده است. باطل

در هنگام اختالف  عمل زنا پرسشی به پاسخ در معاصر مراجع از برخی همچنین
زنای محصنه  راآن  نبوده جماع با وی ممکن از او، چون همسر خانوادگی یا انزجار

شعبه  2/9/1371مورخه 1565 شمارۀ ثبت دیگر دادنامۀ]. م57ُ، ص34[ اندندانسته
ی بر رجم متّهمه را کشور است که رأی صادره از دادگاه کیفری یک مبن عالی دیوان26

قابل ابرام ندانسته و با استناد به اختالف خانوادگی موجود بین متّهمه با زوج خویش 
اند. در پایان چون امکان تمتّع برای متّهمه میسور نبوده، عنوان احصان را محرز ندانسته

های روحی و روانی مانند ذکر این نکته قابل توجه است که چنانچه در اثر بیماری
وصف  ،فسردگی و ... امکان تمتّع جنسی وجود نداشته باشد به دلیل مالکات گفته شدها

  گردد.احصان زائل می
 یا و امکان در عاطفی طالق نفس آیا که است این اصلی در این بخش الحال سؤ

دارد؟ قائل به غیر محصن بودن در طالق عاطفی در  تموضوعیّ عتمتّ امکان عدم
ؤثر است. با این توضیح انستن طالق عاطفی یا جدایی عاطفی مت دت یا طریقیّموضوعیّ

به این معنا که عنوان سفر، طالق، حبس و  .ت ندارندزوال احصان موضوعیّکه عوامل 
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ع دارد که در هیچ یک ت ندارد بلکه اشاره به قدرت و امکان تمتّغیبت فی نفسه موضوعیّ
 تموضوعیّ اند که مسافرتکردهشود. همانطور که مراجع اشاره ق نمیاز عوامل محقّ

 ینحو به اگر نیز سفر. اوست از عتمتّ از نتمکّ عدم و همسر بودن غایب مالك،. ندارد
ا همسرش بگویند عرفاً که باشد  او از تواند ینم بخواهد اگر و نیست او دراختیار فعلً
 اگر راینبناب است، متفاوت امکانات و افراد به نسبت البته که نیست محصن شود، عمتمتّ
 صدق مانع کشد، ینم طول بیشتر ساعت دو ییک مجموعاً او مسافرت یکلّ طور به

  ]. 470، ص3، ج59[ نیست احصان
بدیهی است که نه سفر، نه طالق و نه حبس و هیچ عامل دیگری در زوال احصان 

ع است. همانطور امکان و عدم امکان تمتّ ،ت داردت ندارند بلکه آنچه موضوعیّموضوعیّ
شود که این کنند، مشخص میفقها در کتاب خود به عوامل زوال احصان اشاره می که

ت دارند. عوامل مطابق با بیانات فقیهان شیعه که پیش از این اشاره شد، جنبه طریقیّ
نویسد: هر شمرد و میطور که شیخ طوسی در کتاب خالف این عوامل را برمیهمان

. امثال حبس، مسافرت، طالق و هر نوع خللی ع گرددعاملی که باعث عدم امکان تمتّ
، 5، ج41[ گردد، باعث زوال احصان میشودمیان زن و شوهر که باعث عدم امکان تمتع 

ت ندارد اما منجربه آثاری از جمله عدم ]. لذا طالق عاطفی گرچه خود موضوعی371ّص
وال احصان امکان تمتع و عدم انجام وظایف زناشویی نسبت به همدیگر که دلیلی بر ز

؛ زیرا فعل گرددشود. بنابراین زوال احصان شامل طالق عاطفی نیز میگردد، میمی
آن مالک است و حتی تبادر عرفی  بلکه نتیجۀت ندارد طالق عاطفی فی نفسه موضوعیّ

بر عدم امکان این مقام خود طالق عاطفی عاملی  موضوع طالق عاطفی این است که در
در مورد زوال احصان به سبب طالق  صریحاً و قانون مجازاتع است. گرچه در فقه تمتّ

مصادیق اسباب زوال احصان را برشمرده که 227عاطفی اشاره نکرده است. فقط در ماده 
توان طالق عاطفی را به در همگی وجه عدم مقاربت و نزدیکی مشترک است. لذا می

ط بر جماع و نزدیکی است لّعنوان مصداقی از اسباب زوال نام برد؛ زیرا مناط و مالک تس
توان اظهار داشت در صورتی که شود. بنابراین میت طالق عاطفی محقق نمیکه به علّ

زوجین در طالق عاطفی مرتکب یکی از جرائم منافی عفت شدند، مجازات آن باید 
متناسب با غیر محصن باشد. به عنوان مثال در جرم زنا در فرض طالق عاطفی، مرد 

شود؛ زیرا به مثابه احصان و عدم شود بلکه تازیانه زده میسنگسار نمیمحصن نیست و 
  کند.احصان مجازات فرق می
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   احصان وصف زوال در تردید صورت در . اصل9 
این  شود پرداخته آن به بحث موضوع پیرامون در است شایسته که دیگری یمسئله
 مثال، به عنوان چیست؟ بر اصل احصان صفت زوال در تردید صورت در که است

 تردید عاطفی طالق از ناشی احصان وصف زوال در حکم صدور مرجع برای چنانچه
 توانمی دلیل چند به گردد؟می صادر اصل کدام با مطابق صادره حکم شود، حاصل
 دماء در احتیاط قاعده به استناد یکی، است. احصان زوال در اصل اینجا در که گفت
 استصحاب احصان صفت اگر باشد؛ زیرامی احصان وصف زوال آن مقتضای که است
 در است. حیات سلب و رجم آن حکم و شده محسوب محصنه زنای مرتکب عمل شود،

 چنانچه در حکم دماء در احتیاط قاعده استناد به حیات سالب مجازات در حالی که
 که راچ شود؛ انجام تامّ اهتمام الناس دماء حفظ برای بایست داشت، وجود شبهه واقعی
 است شده وضع و تشریح آن برای احکام که است مصالحی یا مقاصد از مردم دماء حفظ

  .]468، ص1، ج65[
 اهل و امامیه منابع در مختلف صورته ب که است درء قاعدة به استدالل دیگر، دلیل

 در حدّ سقوط آن مفاد و شده تصریح آن به ]74، ص4ج ،38؛ 33 ، ص4 ج ،22[ سنّت
 تردید احصان وصف زوال در چنانچه نیز بحث موضوع در است، ههشب حدوث هنگام
 احصان صفت زوال بر اصل و شودنمی ثابت حدّ شبهه حدوث دلیل به شود، حاصل
 وصف زوال بر اصل توان گفتنیز می متّهم نفع به تفسیر و برائت اصل به استناد با. است

اند که اصل بر عدم ثبوت طورکه فقها بر این مسئله اشاره کردهاست. همان احصان
موجب احصان است؛ زیرا مقتضای اصالت احترام و احتیاط در نفوس و جان انسان که 

ترین اصول نظام عقالیی است، بر آن داللت دارد مگر آنکه دلیل معتبر بر یکی از مهم
ق موجب احصان، موجب احصان وجود داشته باشد. بنابراین در صورت شک در تحقّ

  ].239ص، 27، ج35[ احتیاط، بر عدم احصان است مقتضای اصل و
  
  های پژوهش. یافته10

  توان چنین نتیجه گرفت:با بررسی مبانی و مستندات فقها و روانشناسان، در نهایت می
ع مرد، امکان . چهار شاخصه مهم با احصان رابطه مستقیم دارند از جمله امکان تمت1ّ
شود. صورت خلل در هر مورد احصان محقق نمیکه در  دائم تع زن، اصابت، و زوجیّتمتّ

اما با توجه اقوال فقها و همچنین روایات در این زمینه، مالک اصلی تحقق احصان قدرت 
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 و امکان تمتع زوجین است. 
. اسباب زوال احصان طریقیت دارند. لذا هر یک از عوامل عرفی یا شرعی مانع 2
 کننده وصف احصان هستند.ائلع جنسی شوند، حتی با وجود زوجیت دائم زتمتّ

ای بر است که مقدمه» عامکان تمتّ« . در علم روانشناسی، طالق عاطفی فاقد قید3
همان مرحلۀ نشوز و شقاق ر فقه دوره طالق عاطفی طالق قانونی و رسمی است و د

 گردد.زوجین است که باعث سلب احصان می
به صراحت در مورد طالق  میاسال قانون مجازاته حقوق باید گفت که در . درحوز4

ع توان با قید عدم امکان تمتّاما می ،عاطفی به عنوان اسباب زوال احصان نام نبرده است
های زوال احصان قرار داد؛ چرا که در علم حقوق وجود شرط تحت عنوان یکی از مصداق

به تبدیل  ت منجراحصان با توجه یه شرایط و عوامل تحقق آن در جرائم منافی عفّ
هر گاه بر قضات  ،تهای جرائم منافی عفّد. به این معنی که در پروندهشومجازات می

کنند. لذا م شود که مجرم محصن نیست، حکم به رجم یا سنگسار نمیدادگستری مسلّ
توان گفت که زمانی که زن و شوهر در طالق عاطفی مرتکب جرم منافی عفت می
ق عاطفی در احصان و عدم احصان اساسی شوند، محصن نیستند. بنابراین نقش طال می

رات قانونی نیامده است. لذا با پذیرش هر چند که با تصریح در مقرّ ،و حائز اهمیت است
طور ی را به عنوان اسباب زوال احصان بهگذار شایسته است که موادّقانون ،این نظریه

شود که سبب می گسترده با توجه به شرایط امروزه و با صراحت اختصاص دهد. این امر
  ه بیشتری شود.در قانون مجازات اسالمی به این مسئله توجّ

  
  منابع

ارزیابی عامل اجتماعی زمینه «). 1389]. آزادی، شهدخت؛ سهامی، قهرمانی؛ سوسن؛ قلی پور، گلناز(1[
، فصلنامه زن و بهداشت. »برداری نفت گچساران ساز طالق عاطفی در میان کارنان زن شرکت بهره

  .117-103، پاییز، صص 3گاه آزاد اسالمی واحد گچساران، شماره دانش
  الکتاب. قم، مؤلف .المأثورة المعالم ق). 1406هاشم، ( میرزا ،ی]. آمل2[
طالق عاطفی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان «). 1391]. ابراهیمی، سمیه؛ بنی فاطمی، حسین(3[

  .7-22، زمستان، صص 17، شماره 5، دورهمطالعات جامعه شناسی ».نقده
  قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. النهایه فی غریب الحدیث و االثر.  ق).1404( اثیر، مبارک بن محمد، ]. ابن4[
  . سوم، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.لسان العرب ق).1414منظور، محمد بن مکرم( ]. ابن5[
. قم، انتشارات دفتر تبلیغات معجم مقائیس اللغهق). 1404ا(]. ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکری6[

  اسالمی حوزه علمیه قم.



 1400اییز و زمستان پ، دوم، شمارۀ چهارمپنجاه و فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     264

. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم جامعه شناسی انحرافاتش). 1386( حبیب ]. احمدی،7[
  (سمت). هاانسانی دانشگاه

، دانشگاه الزهرا، عات زنانمطال ».پیامد طالق در گذر از مراحل آن«). 1388( ]. اخوان تفتی، مهناز8[
  .152 -125، صص4سال اول، شماره

. قم، الفقیه یحضره ال من شرح في المتقین روضةق). 1406(یتق محمد اول، یمجلس ،ی]. اصفهان9[
  کوشانبور. یاسالم یفرهنگ مؤسسه

شناسی پایان نامه دوره کار ».شیوع طالق عاطفی در خانواده ها«). 1397فر، مطهره(]. اسفندیاری10[
  .5صدانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود، ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی، 

  . تهران، انتشارات دانشگاه تهران.هاشناسی رابطهروان). 1389]. افروز، غالمعلی(11[
  می. تهران، انتشارات اسالآئین همسرداری (اختالف خانواده). ). 1384]. امینی، ابراهیم(12[
های  پیامدهای طالق عاطفی و استراتژی«). 1390]. باستانی، سوسن؛ گلزاری، محمود؛ روشنی، شهره (13[

  .251- 241، تابستان، صص 26، تهران، سال هفتم، شمارهفصلنامه خانواده پژوهی.  »مواجهه با آنان
بررسی مسائل  فصلنامه». بررسی علل و سبب شناسی طالق هیجانی«ش). 1389( ---------- ]. 14[

  1.- 20، صص 3شماره  ،1اجتماعی ایران به دوره 
  . تهران، پژواک جامعه.شناسی زندگی های خاموش در ایرانجامعه). 1386]. بخارایی، احمد،(15[
  . قم، دفتر حضرت آیة هللا بهجت.استفتاءاتق). 1428(ی، محمد تقی]. بهجت گیالن16[
اسباب تحقق و زوال احصان در جرائم «). 1392ی، قاسم(]. بهمن پوری، عبدهللا؛ نظری کله جوی17[

فصلنامه فقه و اصول دانشگاه ». 1392منافی عفت با رویکردی به قانون مجازات اسالمی مصوب 
  .118، ص3، شماره51سال  فردوسی مشهد،

ی عوامل جامعه شناختی موثر در طالق عاطف«). 1391]. پروین، ستار؛ داوری، مریم؛ فریبرز، محمد(18[
، تابستان، 56، شماره فصلنانه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ».های تهرانیدر سن خانواده

  . 120-154صص
مجله ». آزمایی آزمون طالق عاطفیبرآورد درستی«). 1393]. پورحسین، رضا؛ بیدست، فهیمه (19[

  .38-27، پاییز، صص8شمارهرویش روانشناسی، 
. چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی). 1385]. تبریزی، مصطفی (20[

  فراروان.
  مؤلف. قم، دفتر .التعزیرات و الحدود أسسق).  1417( یعل بن جواد ،ی]. تبریز21[
  . مصر، شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی.سنن الترمزی). 1382]. ترمزی، محمدبن عیسی(22[
موسوعه الفقه االسالمی طبقاً ق)، 1423ژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، محمود(]. جمعی از پ23[

  . قم، موسسه دائر المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالم.لمذهب اهل البیت علیهم السالم
  التوزیع. و النشر و للطباعة بیروت، الغدیر .الجواهر فقه معجم ق).1417( ---------- ]. 24[
  . تهران، انتشارات نوید. تفسیر شاهیق). 1404]. حسینی جرجانی، امیر ابوالفتح(25[
  السالم. علیهم البیت آل مؤسسه قم، .الشیعة وسائلق). 1409حسن( بن محمد ،ی]. حرّ عامل26[
  . قم، موسسه سید الشهداء العلمیهالجامع للشرائعق).  1405]. حلّی، یحی بن سعید( 27[



  265  بررسی فقهی حقوقی نقش طالق عاطفی در زوال احصان زوجین

دوم، قم،  .الشریعة أحکام في الشیعة مختلفق).  1413مطهر( بن یوسف بن حسن ،عّلامه ،ی]. حل28ّ[
  قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسالم انتشارات دفتر

  اإلسالمیة. البحوث مشهد، مجمع .المذهب تحقیق في المطلب یمنتهق)  1412( ---------- ]. 29[
. بیروت، دار العلوم و دواء کالم العرب من الکلومشمس ق). 1420( ]. حمیدی، نشوان ابن سعید30[

  الفکر المعاصر.
بررسی عوامل مؤثر بر طالق عاطفی در بین زنان متأهل در شهرستان «). 1397نام، طاهره(]. خجسته31[

. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد گروه آموزش علوم اجتماعی گرایش پژوهش اجتماعی، »شیروان
  .197، مشهد، صوم انسانی دکتر شریعتی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیات و عل

  العلم. دار مطبوعات قم، مؤسسه .الوسیلة تحریر اللّه(؟). روح ،ی]. خمین32[
  الحرمین. قم، منشورات .النبویة األحکام و العلویة المراسم ق). 1404العزیز( عبد بن حمزة سالّر، ،ی]. دیلم33[
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته  ».جایگاه احصان در حدود«). 1395]. روحی سراجی، عباس(34[

  .57، صدانشگاه آزاد اسالمی واحد قمحقوق جزا و جرم شناسی، 
  هللا. آیة حضرت دفتر -  المنار مؤسسه قم، چهارم، .األحکام مهذّب ق).1413( یاألعل عبد ،یسبزوار ].35[
. تهران، انتشارات شناسی انحرافاتاجتماعی: جامعه شناسیآسیب). 1388]. ستوده، هدایت هللا(36[

  آوای نور.
 انتشارات قم، دفتر .اإلمامیة انفرادات في االنتصارق). 1415حسین( بن یعل ،یمرتض ]. شریف37[

  قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسالم
می وابسته به جامعه . قم، دفتر انتشارات اسالمن ال یحضره الفقیهق). 1413]. صدوق، محمد(38[

  مدرسین حوزه علمیه قم.
های زناشویی با طالق عاطفی زنان رابطه بین تعارض«). 1392فر، افسانه(راد، سوری؛ وارسته]. صفائی39[

، 20، شماره  فصلنامه پژوهش اجتماعی ».1390های شرق تهران سال مراجعه کننده به دادگاه
  .106-85صص

قم،  .الخالف منتخب - االختالف خالصة و الخالف تلخیص ق).1408 ( حسن بن مفلح ،ی]. صیمر40[
  .ینجف یمرعش هللا آیة کتابخانه انتشارات

 مدرسین جامعه به وابسته یاسالم انتشارات قم، دفتر .لخالفق). اا1407حسن( بن محمد ،ی]. طوس41[
  قم. علمیه حوزه

  تضویه ألحیاء اآلثار الجعفریه. تهران، المکتبه المرالمبسوط. )ق1387( ---------- ]. 42[
 الدمشقیة اللمعة شرح في البهیة الروضةق). 1410(یعل بن الدین زین ،یثان شهید ،ی]. عامل43[

  .یداور یقم، کتابفروش .)کالنتر -  یالمحشّ(
  اإلسالمیة. المعارف قم، مؤسسة .اإلسالم شرائع تنقیح یإل األفهام مسالک ق).1413( ----------- ]. 44[
  . دوم، قم، نشر هجرت.کتاب العینق). 1410فراهیدی، خلیل ابن احمد ( ].45[
  جا.نا، بی. بیالصالحین منهاج (؟) اسحاق محمد ،ی]. فیاض کابل46[
  . قم، انتشارات کتابخانه آیت هللا مرعشی نجفی.مفاتیح الشرائع]. فیض کاشانی، محمدمحسن(؟)، 47[
. قم، منشورات باح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیالمصق)، 1418، احمد ابن محمد(]. فیومی48[

  . دار الرضی



 1400اییز و زمستان پ، دوم، شمارۀ چهارمپنجاه و فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     266

بدرفتاری همسر و کیفیت زندگی زنان «). 1390]. قراچه، مریم؛ آزادی، شهدخت؛ افراسیابی، اردشیر(49[
  .55- 64، صص 19دوره پنجم، شماره  فصلنامه اندیشه و رفتار ،». متأهل

 الکتب چهارم، تهران، دار .)اإلسالمیة -  ط( الکافيق).  1407وب (یعق بن محمد جعفر، ابو ،ی]. کلین50[
  اإلسالمیة.

ترجمه افسانه کمالی و  ای بر جامعه شناسی مهارتی خانواده.مقدمه). 1389]. کید، وارن؛ استی، لیز(51[
  فریبا سیدان، تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا(س).

 قم، مرکز .الحدود – الوسیلة تحریر شرح في لشریعةا تفصیل ق).1422( فاضل محمد ،ی]. لنکران52[
  السالم. علیهم اطهار ائمه یفقه

. الحرام و الحالل مسائل في اإلسالم شرائع ق).1408حسن( بن جعفر الدین، نجم ،ی]. محقق حل53ّ[
  اسماعیلیان. قم، مؤسسه دوم،

. تهران، روابط عمومی 1370-80ها اجتماعی زنان در دهه بررسی آسیب). 1383]. محمدی، زهرا(54[
  شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

  . قم، موسسه دار الحدیث العلم و الثقافیه.مصطلحات الفقهق)، 1437]. مشکینی، میرزا علی، (55[
 رحمة -  مفید شیخ هزاره یجهان . قم، کنگرهالمقنعةق).  1413نعمان( بن محمد بن محمّد ]. مفید،56[

  علیه. هللا
  نا.قم، بی .حقوق و فقه (؟).یضمرت ،ی]. مطهر57[
 مدرسة قم، انتشارات .التعزیرات و الحدود کتاب -  الفقاهة أنوارق). 1418( ناصر، ،ی]. مکارم شیراز58[

  السالم. علیه طالب أبي بن علي اإلمام
  قم. .استفتاءات رساله (؟).یعل حسین ،یآباد ]. منتظری نجف59[
  .المفید لجامعة النشر قم، مؤسسة دوم، .التعزیرات و الحدود فقه. )ق1427(عبدالکریم ،یاردبیل ]. موسوی60[
  ره. الخوئي اإلمام آثار إحیاء قم، مؤسسة .المنهاج تکملة مبانيق). 1422ابوالقاسم( ،ی]. موسوی خوی61[
  الکریم. القرآن . قم، دارالحدود أحکام في المنضود الدرق). 1412( رضا محمد ،ی]. موسوی گلپایگان62[
  . دوم، قم، دار القرآن الکریم.مجمع المسائلق). 1409( ---------- . ]63[
 چاپ هفتم، بیروت، دار اإلسالم. شرائع شرح في الکالم جواهرق).  1404حسن( محمد ،ی]. نجف64[

  العربي. التراث إحیاء
  ، قم، مؤسسه بوستان کتاب.1. جأنیس المجتهدین فی علم االصول). 1388]. نراقی، محمدمهدی(65[
 الفکر بیروت، دار .القاموس جواهر من العروس تاج ق). 1414(یمرتض محمد ،یزبید ی]. واسط66[

  التوزیع. و النشر و للطباعة
. دوم، قم، انتشارات الجواهر الفخریة في شرح الروضة البهیةق). 1426فخر، قدرت هللا ( ی]. وجدان67[

  سماء قلم.
  . ترجمه ویدا ناصحی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتابمعهخانواده و جا). 1352گود(. ویلیام، جی]68[
تحلیلی بر کیفیت زندگی زنان دچار «). 1392]. یزدانی، عباس؛ حقیقتیان، منصور؛ کشاورز، حمید(69[

، بهار، 6، سال دوم، شماره فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ».طالق عاطفی (معالعه موردی: شهرکرد)
  .159 – 185صص 


