
تطبيق قوانين عده در ايران 
٭

و ساير کشورها�
 لمیاء رستمي تبريزي�٭٭

چكیده
یكي از مسائل فقهي ـ حقوقي كه اهداف خاصي را دنبال مي  كند، موضوع عده 
مي  باشد. در مدت عده، چه عده طالق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. 
اختالفاتي  آن  تنها در احكام  و  تمام مذاهب اسالمي اصلي مسلم مي  باشد  عده در 
جزئي دیده مي  شود. در این نوشتار ضمن بررسي تطبیقي قوانین عده در ایران و برخي 
قوانین  آیا در  پاسخ داده مي  شود كه  این سؤال  به  كشورهاي اسالمي و غیراسالمي 
روشن  پاسخ  در  دارد؟  وجود  عده  نام  به  مسئله اي  آمریكایي  و  اروپایي  كشورهاي 
مي  شود اصل بر عدم وجود عده است، لیکن جهت پیشگیري از مشکالت ناشي از 
اختالط نسب در کشورهاي مذکور، تمهیداتي مانند اطاله دادرسي، تفریق جسماني در 
خالل رسیدگي به دادخواست طالق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده 

در حکم طالق، اهداف عده را به گونه اي غیر مستقیم محقق مي سازد.
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احکام اسالمي كه مبتني بر آیات قرآن است، به دلیل اتصال به علم الیتناهي و 

حکمت باري تعالي مســلم و قطعي محسوب مي  شوند. این احکام عمدتًا غیرقابل 

تغییر بوده و الزم االجرا مي  باشند. اما احکامي که مبتني بر روایات هستند، مستلزم 

تحقیق بوده و فقها در آن موارد ممکن اســت نظــرات متفاوت اعالم نمایند. عده 

جزو دســتوراتي اســت كه در قران مطرح شده و برخي از احکام آن اعالم گردیده 

اســت. قرآن کریم به صراحت وضعیت ازدواج مجدد زنان مطلقه، زناني که نکاح 

آنها به دالیلي فسخ شده یا زناني که شـوهران خود را در اثر فـوت از دست داده اند، 

معلوم نموده و به عنوان مثال اعـالم مي  دارد زنان مطلقه باید بعد از طالق به مدت 

ســه پاکي صبر نمایند و ســپس مي  توانند مجددًا ازدواج کنند. یا در مورد زني که 

شوهرش فوت نموده اعالم مي  نماید، زن باید به مدت چهار ماه و ده روز صبر کند 

و پــس از آن مي  تواند در صورت تمایل ازدواج نمایــد. بنابراین در قرآن کریم به 

اصل نگه داشتن عده و مدت آن براي زن پس از طالق یا فوت شوهر تصریح شده 

است. لیکن در این که چرا مدت عده در طالق با مدت آن در فوت شوهر متفاوت 

مي باشد، به صراحت مطلبي بیان نشده است. 

تعیین فلســفه عده، با توجه به پیشــرفت علم و مسائل مستحدثه روز مي  تواند 

داراي اثرات و تبعات متعدد باشد. چنان چه فلسفه تشریع عده، اطمینان از برائت 

رحم از طفل باشد، در این صورت با اطمینان از عدم وجود طفل در رحم با توسل 

به شیوه هاي جدید پزشــکي مي  توان زن را از تحمل عده در مواردي معاف نمود. 

لیکن در صورتي که امر به عده تعبدي باشد با اطمینان به عدم وجود طفل نیز باید 

قائل به حفظ و نگه داري عده براي زنان بود. 
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سا تفاوت در برخي احکام عده در کشــورهاي اســالمي، فقه امامیه و اهل تسنن 

سواالتي را در ذهن مسلمانان ایجاد مي  کند که ضرورت تبیین و تشریع عده بیشتر 

نمایان مي  شــود. به عنوان مثال عده طالق بر مبناي فقه شــیعي سه طهر و در مورد 

فقه عامه سه حیض تعیین شده است. دیگر آن که فقه امامیه نگه داري عده توسط 

زن یائسه را الزم ندانسته در حالي که زنان یائسه طبق فقه عامه ملزم به نگه داشتن 

عده به مدت سه ماه مي  باشند. 

در کشورهاي غیر اسالمي عمدتًا به حفظ و نگه داري عده بعد از طالق یا فوت 

شوهر قائل نیستند، این سوال مطرح مي  شود که قوانین این کشورها چه رویکردي 

نســبت به امکان اختالط نســب در موردي که زن پس از طالق بالفاصله ازدواج 

مي  نماید، دارند و چگونه در صورت پیدایش حمل به تعیین پدر و تبعات قانوني آن 

مانند پرداخت نفقه مي  پردازند. آیا با عنایت به عدم تقنین عده در قوانین کشورهاي 

غیر اسالمي، تمهیداتي جهت رفع این مشکل در نظر گرفته شده است؟  

ضــوع عــده را با مراجعه به مســتندات  مقاله حاضر درصدد است ابتدا مو 

قرآني، احادیث معتبر، نظر مشهور فقها و قوانین مدني ایران بررسي نموده و سپس 

آن را با  ســایر کشورهاي اسالمي و غیر اسالمي تطبیق دهد و نهایتًا آثار و تبعات 

تشریع یا عدم تشریع عده را در قوانین کشورها بیان نماید.

1( عده در ايران

�-�( عده در فقه و قانون

نگهداري عده مختص زنان مي  باشد و از تبعات انحالل نکاح ناشي از طالق، 

فوت، فسخ نکاح و نزدیکي به شبهه است و از موانع نکاح مجدد به شمار مي  رود. 
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عده، به کســر عین و فتح دال مشــدد، اسم مصدر اعتداد از ریشه عدد است )راغب سا

اصفهاني، 1404ق: ص324(. از نظر فقهي، عده عبارت اســت از: >مدتي که زن پس از 

جدایي از شــوهر، در حالت انتظار است< )محقق داماد، 1382: ص447(. اعم از اینكه 

علت جدایي طالق، فســخ نکاح، موت، بذل مدت یا انقضاي آن باشــد. >انتظار< 

معــادل واژه >تربص< اســت که در قرآن كریم آمده: >و المطلقات يتربصن بانفس�هن 

ثالث�ة قروء ...< )بقره، 228(. )زنان مطلقه به مدت ســه پاکــي نفس خود را به انتظار 

مي گذرانند ...(. عالمه حلي  مفهوم فقهي عده را این گونه بیان کرده اســت: >مقدار 

زماني که زن پس از انحالل نکاح به جهت مرگ شوهر یا به لحاظ اطمینان از پاک 

بودن رحمش از حمل یا به جهت تعبد شــرعي با فرض به یقین به برائت رحم از 

حمــل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خــودداري نماید< )حلي، 1324ق: ص147(. 

شــهید ثاني نیز مي  نویسد: >عده از دیدگاه شرعي زمان معیني است که در آن زمان 

زن باید به جهت اطمینان از برائت رحم از حمل یا به سبب مرگ شوهر صبر نماید، 

عده به منظور صیانت نسب و جلوگیري از آمیخته شدن آنها با یکدیگر تشریع شده 

است< )شهید ثاني، 1413ق، ج9، ص213(. 

قــرآن کریم در آیاتي، اصل عده زنــان را در وضعیت هاي متفاوت بیان نموده 

اســت: >لزوم انتظار زن مطلقه به مدت سه پاکي قبل از ازدواج مجدد< )بقره، 228(. 

>مدت عده براي زناني که به اقتضاي ســن، حیض نمي بینند ســه ماه و براي زنان 

حامله تا وضع حمل مي باشــد1< )طالق، 4(. >مدت عده زنان به جهت فوت شوهر 

چهار ماه و ده روز است<2 )بقره، 234(. زناني که پس از انحالل نکاح ملزم به حفظ 

�- >و الالئي يئسن من احمليض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثالثئ اشهر و الالئي مل حيضن و اوالت 
االمحال اجلهن ان يضعن محلهن ...<. 

�-  >و الذين يتوفون منکم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا ...<. 
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سا و نگه داري عده نمي باشند: مانند >زنان غیر مدخوله1< )احزاب، 49(.

عده از احکام تأسیســي اسالم نبوده و نگه داري عده در بین اقوام و ملل پیش 

از اســالم نیز وجود داشته، لیکن احکام آن تابع نظام خاصي نبوده و زن را در اکثر 

موارد در شــرایط سخت و دشــواري قرار مي  دادند. اسالم، با اهداف خاصي براي 

زنان پس از انحالل نکاح از طریق طالق یا فوت شوهر، عده قرار داده و آن را تابع 

نظام و مقررات خاصي اعالم نموده است )علوي قزویني، 1387: ش40، ص 8(. 

قانون مدني در مبحث ســوم از فصل دوم به احكام عــده اختصاص دارد. در 

ماده 1150 ق.م. آمده: >عده عبارت اســت از مدتي که تا انقضاي آن زني که عقد 

نکاح او منحل شــده اســت، نمي تواند شــوهر دیگري اختیار کند<. در ماده 1151 

ق.م. مدت عده طالق و عده فســخ نکاح ســه طهر اعالم شده مگر در مورد زناني 

که با اقتضاي ســن، عادت زنانگي نمي بینند که مدت عده آنان سه ماه مي  باشد. در 

ماده 1152 ق.م. عده طالق و فســخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح 

منقطع در غیر حامل دو طهر مقرر شده، جز در مورد زناني که با اقتضاي سن عادت 

زنانگي نمي بینند که مدت عده آنان 45 روز مي  باشد. در ماده 1153 ق.م. آمده >زني 

که باردار باشد باید تا وضع حمل عده نگه دارد<. طبق ماده 1154 ق.م. عده وفات 

در نکاح دائم و منقطع به طور یکســان چهار مــاه و ده روز معین گردیده، مگر در 

مورد زن حامله که مدت عده وي تا زمان وضع حمل ادامه دارد، مشروط بر این که 

فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و اال مدت 

عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. 

� - >يا ايها الذين امنوا اذا انکحتم املومنات مث طلقتموهن من قبل ان متسوهن فما لکم عليهن من 
عده تعتدونها ...<. 
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مورد طالق و فسخ نکاح حفظ عده بر آنان الزم نیست، ولي در مورد وفات شوهر 

باید عده نگه دارند. زني که شــوهرش غایــب مفقوداالثر بوده و حاکم او را طالق 

داده باشد، طبق ماده 1156 ق.م. باید از تاریخ طالق، عده وفات نگه دارد. هم چنین 

بر زني که به شــبهه با کســي نزدیکي کرده باشد، مطابق ماده 1157 ق.م. حفظ عده 

طالق واجب است. 

عده با اوصافي که در فقه و قانون مدني وجود دارد، در برخي موارد عینا و در سایر 

موارد با تفاوت هایي در کشورهاي اسالمي رعایت مي  شود. در کشورهاي غیراسالمي، 

جز در موارد معدودي مانند قانون فرانســه، کوبا و ژاپن عده مورد تقنین قرار نگرفته، 

اگرچه براي ازدواج مجدد صبر کردن تا مدتي پس از فوت همسر )اعم از زن یا شوهر( 

به صورت عرفي معمول و رایج مي  باشد. مدتي که مرد یا زن پس از فوت همسر، قبل 

از ازدواج مجدد صبر مي  کند؛ در کشورهاي مختلف به تناسب اصول اخالقي، اعتقادي 

و اجتماعي حاکم بر آن جوامع متفاوت مي  باشد، لیکن عموما این امر از امور شخصي 

و فردي محسوب شده و به احساسات افراد مختلف بستگي دارد.

2-�( فلسفه عده

اصل تشریع عده به علت منصوص بودن آن در قرآن بدون شک و شبهه مورد 

اجماع فقها و حقوق دانان است. به همین دلیل در بسیاري از منابع، عده را مفهومي 

مســلم دانسته و به فلسفه تشــریع آن نپرداخته اند. قرآن کریم، فلسفه عده را ظهور 

تکوین جنین در رحم و فراهم کردن امکان بازگشت شوهر به زن در طالق رجعي 

بیان نموده اســت )بـقره، 228(. تـصریح قرآني عده، مـوجب شــده که برخي فـقها 

نگـهداري عـده پس از انـحالل نکاح توســط زن را امري تعـبدي دانسته و در هر 



221

                                     تطبيق قوانين عده در ايران و ساير كشورها
�3

88
   

ار
به

  /
43

ه 
ار

شم
 / 

هم
زد

يا
ل 

سا حال رعایـت آن را واجب مي  دانند. بنابراین در تبیین حکمت تشریع عده دو دیدگاه 

وجود دارد:

الف( عده داراي علت خاص بوده و بنـا به تـصریح قرآنـي اطمـینان از برائت رحم 

مي  باشد. بنابراین دیدگاه چنان چه با روش هایي مانند آزمایش هاي بارداري معلوم شود 

که حملي در میان نیست، عده منتفي مي  شود. این دیدگاه طرفداران کمي دارد. 

ب( عده در همه موارد امري تعبدي است، اگرچه برخي از حکمت هاي عده تبیین 

شده، ولي باید به آن متعبد بود. در تبیین فلسفه عده مي  توان به امور ذیل اشاره نمود:

1-2-1( جلوگیري از اختالط نسب

مهم ترین و بدیهي ترین علت نگهداشتن عده براي زني که رابطه زوجیـت وي 

منحل شــده، جلوگیري از اختالط نسب اســت )ر.ك. صفایي و امامي، 1387: ص106(. 

زني که از نـکاح به جـهت فـوت یا طالق، خارج مي  شود؛ براي اطمینان پاکي رحم 

از جنیــن، به مدت معیني، از ازدواج مجدد خودداري مي  کند تا از اختالط نســب 

پیشگیري شود. امام رضا 7 مي  فرمایند: >اما عده المطلقه، ثالث حيض او ثالثة اشهر 

فالستبراء الرحم من الولد ...< )صدوق، 1385ق: ج2، ص508(. )عده زن مطلقه سه حیض 

یا ســه ماه اســت، به جهت اطمینان پاکي رحم از طفل(. برائت زن یائســه، زوجه 

صغیره و زن غیر مدخوله از نگه داري عده نیز در همین راستا قابل تبیین مي  باشد. 

این حکم را ممکن اســت به زنان فاقد رحم نیز، به دلیل عدم امکان پیدایش طفل 

در این گونه زنان تسري داد )ر.ك. علوي قزویني، 1387: ش40، ص7(.

اگرچه اصل تشریع عده به دلیل مستندات قراني قطعي و مسلم است؛ لیکن با 

توجه به اطمینان از پاکي رحم که دلیل اصلي تشریع عده مي  باشد، این سوال مطرح 

مي  شود که چرا مدت عده در نکاح دائم با نکاح منقطع متفاوت است؟ به این سؤال 



فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

222

�3
88

ر  
ها

/ ب
 4

3 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
يا

ل 
هیچ یک از فقها و حقوق دانان پاسخي نداده و آن را از امور تعبدي تلقي نموده و سا

به بحث در این گونه موارد نپرداخته اند. از طرف دیگر، با پیشرفت علمي و پزشکي 

و با عنایت به این که با انجام آزمایـشات پزشـکي و سایر شیوه هاي علمي حصول 

اطمینان از برائت رحم امکان پذیر مي  باشــد، آیا هنــوز رعایت عده واجب و الزم 

است؟ فقها در این خصوص پاسخي نداده و هنوز قوانین ایران فرض تعبدي بودن 

این گونه امور را مبنا قرار داده و به همین طریق قانون تدوین شده است.

2-2-1( امکان رجوع شوهر در طالق رجعي

عده طالق مهلتي براي تفکر و بازگشت به زندگي خانوادگي مي  باشد. در این مدت 

زن و شوهر مي  توانند درباره کانون خانوادگي و سرنوشت فرزندانشان نیک بیندیشند 

و قانون گذار به شوهر امکان داده در صورت پشـیماني از گسستن رابطه زناشویي، با 

رجوع خود، اثر طالق را از میان ببرد و زندگي مشــترک را از ســرگیرد )صفایي و امامي، 

1387: صص 107ـ  106(. خداوند حکیم مي  فرماید: >... و بعـولتـهن احق بردهـن ان ارادا 

اصـالحا ...< )بقره، 228(. )... شوهران آنان نسبت به بازگشت محق ترند، اگر نیت خیر 

و اصالح دارند(. به همین سبب است که زن در طالق رجعي مستحق نفقه بوده و در 

این راستا به مرد امر شده که زن را در خانه خود نگه دارد. در آیه دیگر مي  فرماید: >ال 

تخرجوه�ن من بيوتهن ال تدري لعل اهلل يحدث بعد ذلک امرا< )طــالق،1(. )یعني آنان را از 

خانه هایشان خارج نکنید شاید خداوند گشایشي نموده و بین آنان صلح شود(. 

3-2-1( حفظ حیات و حمایت از جنین 

زني که در حین طالق یا فوت شوهر حامله باشد، باید تا وضع حمل فرزند عده 

نگــه دارد. در خصــوص حامل بودن زن، مدت عده در موارد طالق و فوت شــوهر 
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سا متفاوت بوده و به نظر مي  رسد در طالق، فلسفه عده حفظ حیات کودک از آسیب هایي 

است كه شاید در اثر ازدواج توسط شوهر جدید به زن وارد شود، مانند اجبار به سقط 

جنین. لذا در عده وفات به زن حامله، اجازه ازدواج مجدد، قبل از چهار ماه و ده روز، 

حتي در صورت وضع حمل، داده نشده است. بنابراین لزوم نگه داري عده توسط زن 

در فوت شوهر تابع فلسفه دیگري مي  باشد که در ادامه بیان  مي  شود.

4-2-1( احترام به شوهر در فوت

عده وفات از دو جهت با عده طالق متفاوت اســت: از نظر مدت، از عده طالق 

طوالني تر است و از نظر مصداق شامل زنان یائسه و غیر مدخوله كه عده طالق بر آنها 

واجب نیســت؛ نیز مي شود. به نظر مي رسد ماهیت و فلسفه عده وفات با عده طالق 

کامال متفاوت باشد. هدف از تشریع عده معلوم شدن وضعیت حمل زن نیست؛ بلکه 

حفظ حرمت و وفاداري زن به زندگي زناشویي با مرد است. لذا ممکن است این سوال 

مطرح شود که چرا حفظ احترام زن پس از فوت بر شوهر واجب نشده است، در این 

صورت براي مرد نیز ازدواج مجدد در این مدت باید ممنوع اعالم مي شد.

پاســخ به این ســوال در منابع فقهي داده نشده و برخي متاخرین تنها به فلسفه 

وجوب حرمت زندگي زناشــویي توسط زن اشــاره کرده اند. عالمه طباطبایي دلیل 

این امر بر زوجه را رعایت جانـب حیا، عفـاف و حفـظ شان مي داند )طباطبایي، بي تا: 

ج2، ص242(. هم چنیــن در مورد طوالني تر بودن مدت عده وفات بر طالق، شــیخ 

صدوق تشــریع این مدت را حداکثر زماني مي دانــد که زن تحمل ترک آمیزش را 

دارد و تحمل و بردباري عمده زنان پس از چهار ماه به سر مي آید )صدوق، 1385 ق: 

ج2، ص 242(. عدم وجوب عده وفات بر مردان شــاید مبتني بر این دیدگاه باشد که 

عمده مردان پس از فوت همسر تحمل ترک آمیزش را نداشته و در فاصله کوتـاهي 
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نیاز به ازدواج مجدد پیـدا مي كنند. این دیدگاه نیازمند تامل و تحقیق مي باشد، لیکن سا

وجوب صبر کردن مردان پس از فوت همسر قبل از ازدواج مجدد، اخالقا مطلوب 

و پسندیده به نظر مي رسد. 

برخــي حقوق دانان در مــورد عده طالق نیز احترام به زندگي زناشــویي را به 

عنــوان دلیل ذکر کرده اند )صفایي، امامــي، 1387: ص106(. چنان  چه احترام به زندگي 

زناشــویي از دالیل وجوب عده بر زن باشــد، این ســوال مطرح مي شــود که چرا 

مدت عده طالق اعم از نکاح دائم )سه طهر(، نکاح منقطع )دو طهر( و عده وفات 

)چهار ماه و ده روز( متفاوت اعالم شــده است. آیا حفظ حرمت زندگي زناشویي 

در طالق از اهمیت کمتري نســبت به فوت شــوهر برخوردار مي باشد؟ برخي در 

بیــان تفاوت مدت عده در مورد نکاح دائم و منقطع اظهار مي کنند: در نکاح دائـم 

بــه علت پایداري آن مدت عــده طوالني تر و در نکاح منقطع به علت موقت بودن 

زندگي زناشــویي از احترام کمتري برخوردار اســت )همان(. ولي در مورد تفاوت 

مدت عده بین طالق و فوت شــوهر دلیلي ارائه نشده است. شاید بتوان ادعا نمود 

زندگي زناشــویي که به درخواســت مرد یا زن با طالق گســیخته شده، از حرمت 

کمتري برخوردار است، لیکن در فوت، زندگي زناشویي تداوم داشته و تحقق مرگ 

از خواست زن خارج بوده، لذا فرض بر این است که زن ادامه آن زندگي را طالب 

و خواهان بوده و براي از دست دادن آن حرمت بیشتري قائل مي باشد. 

5-2-1( تعبدي بودن عده

برخــي فقهاي امامیه عده را، حتي در مواردي کــه زن از عدم وجود فرزند در 

رحم اطمینان دارد، واجب مي  دانند. محدث بحراني در تعریف عده آورده اســت: 

>لتع�رف برائه رحمها من الحمل او تعبدا< )نجفــي، 1981م: ج32، ص212(. )زن عده نگه 
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سا مي  دارد تا از پاک بودن رحمش از حمل آگاهي یابد یا اساسًا از باب تعبد عده نگه 

مي  دارد(. این فلسفه ناظر به احکامي است که با فلسفه اصلي عده که همان برائت 

رحم مي  باشد، متناقض است، مانند موردي که نگه داري عده طالق بر زني که با او 

از دبر آمیزش شده است را واجب مي  داند.

نتیجه  فلســفه تشریع عده این اســت که اصل لزوم نگه داري عده در طالق، به 

دلیل اطمینان از برائت رحم و فراهم شدن امکان رجوع مرد به زن در طالق رجعي، 

با نص صریح قرآني مســلم و قطعي مي  باشــد. ســایر علل بیان شده در خصوص 

طوالني تر بودن مدت عده وفات نسبت به عده طالق، تفاوت در مدت عده طالق 

ناشــي از نکاح دائم یــا منقطع، لزوم نگــه داري عده وفات بر زنان یائســه و غیر 

مدخوله، وجوب نگه داري عده طالق توسط زني که آمیزش با او از طریق دبر بوده، 

بعضــًا با مراجعه به برخي روایات  یا نظریه حقوق دانان مورد توجیه و تبیین قرار 

گرفته و تحقیق و بررسي عمیق تري را مي  طلبد. 

�( عده در کشورهاي اسالمي 

در بسیاري از کشورهاي اسالمي، خصوصا در حوزه قانون مدني، قوانین شرع 

حاکم است. مذاهب چهارگانه اسالمي، با استناد به نصوص قرآني و منابع روایي، 

بــه اتفاق به مشــروعیت عده قائل بــوده و در این خصوص با فقهــاي امامیه هم 

عقیده اند. اگرچه در برخي موجبات و مدت عده احکامي متفاوت دارند. به عنوان 

مثال، فقهاي اهل سنت در عدم وجوب عده بر مطلقه غیر مدخوله اتفاق نظر دارند، 

لیکن در مورد زن یائســه به وجوب نگهداري عده معتقد بوده و مدت آن را ســه 

ماه مي دانند. بر همین مبنا عده زن حامله را تا وضع حمل دانســته، لیکن عده زن 

مطلقه اي را که حامله یا یائسه نباشد، سه قرء بیان کرده اند. مذهب حنفي و حنبلي 
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كلمه >قرء< را حیض تفســیر کرده اند، ولي مذاهب امامیه، مالکیه، و شافعیه قرء را سا

طهر تفســیر نموده اند. مذاهب اســالمي به اتفاق عده مطلقه اي را که به ســن بلوغ 

رسیده لیکن حیض نمي بیند سه ماه مي دانند. 

به همین ترتیب، در قوانین کشــورهاي اســالمي مدت عــده تابع وضعیت زن 

بوده و به این که شوهر زن را طالق داده یا فوت کرده، بستگي دارد. فقهاي حنفي 

مدت عده وفات را چهار ماه و نیم و عده طالق را سه دوره کامل حیض مي دانند. 

در اغلب کشــورهاي اســالمي، در عین حالي که فلســفه اصلي عده پیشگیري از 

اختالط نســل اعالم شده، لیکن این عملکرد را قائلند که زن در این مدت مستحق 

دریافت نفقه مي باشــد. از آنجا که در قوانین اســالمي اشــتراک اموال موجود در 

کشــورهاي غربي مطرح نمي باشــد، این موضوع در کشورهاي اسالمي از اهمیت 

ویژه اي برخوردار است. بدین تـرتیب بسیاري از زنان، وقوع حیض خود را جهت 

اطاله دوران استحقاق نفقه پنهان نموده و ابراز نمي كنند. قانون جهت پیشـگیري از 

چنین سوء اســتفاده هایي مدت عده را محدود نموده و مقرراتي وضع نموده است 

(Herbert J. Liebesny, 1975). قوانین برخي از کشورهاي اسالمي درخصوص عده به 

عنوان نمونه بررسي مي شود:

�-2(مراکش

در قـوانین احـوال شــخـصیه مـراکش به تبـعیت از احکام اســالمي، عده زن در 

طـالق و فـوت شــوهر مورد تقـنین قـرار گـرفته است. عـده زني که شـوهرش فوت 

کـند، چـهار ماه و ده روز است و عده زن مـطلقه سه حیـض کامـل مـي باشد. زنـان در 

ایـن مـدت نباید با هیچ مرد دیگري ارتباط جنسي برقرار نمایند، تا اگر احیانًا از شوهر 

جـنیني در رحـم دارد مـعلوم شود. حـرمت ارتباط جنسـي با مـردان با آداب و سنني 
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سا نیز همراه است مـانند: به تن کـردن لبـاس سفـید، منع خروج از منزل در هنگام تاریکي، 

منع آرایش و رنگ کردن مو به نشــانه عـزاداري در مـدت عده. وجـوب قانوني عـده 

توسـط همـسر مـتوفي جـهت حفـظ حقوق کودک است که هـم از نظر قـانون نام پدر 

. (Ibid, p149)را دریافت مي کند و هم وي را مـشمول ارث پـدري مـي نماید

در مــواردي که مرد بدون دلیــل زن را طالق داده و از ایــن طریق موجب ورود 

خسارت اجتماعي به زن مي شود، طبق ماده 60 قانون مصوب 1958 مراکش، مرد را با 

توجه به وضعیت مالي وي و با رعایت میزان تاثیر اقتصادي بر وضعیت زن، مکلف به 

جبران خسارت مادي مي نماید. البته قانون خانواده در مراکش در سال 1993م و سپس 

در ســال 2004م اصالح گردید. قانون جدید نه تنها به زنان حق طالق داده، بلکه در 

صورت طالق قائل به تنصیف دارایي هایي شده که زن و شوهر پس از ازدواج تحصیل 

. (Moroccan code of  personal status revised version, 2004) کرده اند

2-2(سوريه

قانون احوال شــخصیه ســوریه مصوب 17 سپتامبر 1953م که در سال 1975م 

اصالح گردید، متأثر از مذهب حنفي است که اعتقاد اکثریت مردم سوریه را منعکس 

مي کند. این قانون عده را براي زنان، در موارد متفاوت مانند طالق، فوت شوهر و 

فسخ نکاح، وضع نموده است. طبق ماده 121 این قانون، مدت عده براي زنان غیر 

حامل در طالق یا فسخ نکاح، در صورتي که عادت ماهانه زن مرتب و منظم باشد، 

سه حیض است. این مدت براي زناني که با اقتضاي سن، عادت ماهانه نمي بینند یا 

براي زناني که حیض آنها قبل از سن یائسگي متوقف شده، یکسال مي باشد. قانون 

مذکور براي زنان یائسه نیز عده قائل شده که مدت آن سه ماه است. بر همین مبنا 

ماده 123 قانون مذکور مدت عده وفات را چهار ماه و ده روز تعیین نموده است. 
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در قانون سوریه نیز مواردي پیش بیني شده كه اگر مرد بدون دلیل موجه زن را سا

طالق داده باشد، دادگاه مي تواند استحقاق زن نسبت به نفقه را با توجه به وضعیت 

اجتماعي وي تا افزون بر یک ســال عالوه بر مدت عده افزایش دهد. این مبلغ به 

صورت نقد یا اقســاط جهت جبران خســارت وارده به زن مورد حکم دادگاه قرار 

مي گیرد. بدیهي است، چنین تقنیني جنبه اجتماعي داشته و با هدف جبران خسارت 

.(The syrian law of personal status, 1975) انجام مي گیرد و مبناي شرعي ندارد

3-2( مصر

قانــون احـوال شــخصیه مصر، مصوب 1929م و اصالحیه ســال هاي 1979 و 

1985 در بخــش مربوط به طالق، بر وجوب شــرعي و قانوني نگهداري عده براي 

زنان، بعد از طالق، اعم از رجعي یا بائن، تاکید دارد. مدت عده براي زنان مطلقه سه 

ماه و براي زناني که نکاحشان به واسطه فوت شوهر منحل مي شود، چهار ماه و سه 

.(The Egyption personal status law,1985 (2.1/a) and (2.7/a)  روز اعالم شده است

مدت عده براي زنان حامله تا تاریخ وضع حمل مي باشد. قانونگذار در تعیین مدت 

عده زن حامله، در مورد طالق و فوت قائل به تفکیک نشده است. از آن جا که قانونگذار 

مــدت عـده زنان باردار پس از بـیان مدت عده زنان مطلقه و بیوه بیان نموده، به نظـر 

مـي رسد وضع حمل، مالک پایان مـدت عده در هـر دو مورد طالق و فوت مي باشد. 

عده از نظر قانوني مدتي است که زن در آن مدت مـجاز به ازدواج مجدد نمي باشد. 

قانــون مذکور جهت حمایــت از زن در زمان عده و بعد از آن پــس از طالق براي زن حق 

  .(The Egyption personal status law,1985 (204/a,b)) 1دریافت نفقه به مدت یک سال قرار داده است

1 حمایت مالي زن در دوران عده، براي مرد دین محسوب شده و بر سایر دیون، حتي نفقه فرزندان مقدم مي باشد. 
عدم پرداخت آن نیز ضمانت کیفري داشته و ممکن است به محکومیت مرد به یکسال زندان منجر شود. 
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سا میزان نفقه در دوران عده به تناســب وضعیت مالي مرد به تشــخیص دادگاه تعیین 

مي شــود، لیکن وضعیت مالي زن تاثیري بر تعیین این میزان در دوران عده ندارد. 

حمایت مالي از زن پس از طالق ممکن است به سبب خسارات یا تأثیرات اجتماعي 

که بر زن وارد مي شــود، به مدت دو ســال مازاد بر یک ســال قانوني، تمدید شود. 

تصمیم دادگاه در این مورد وابســته بــه مـدت زمان  ازدواج و وضعیـت اجتماعي 

زن است. در غیر این صورت، دادگاه پس از یک سال ممکن است از پرداخت نفقه 

.(ibid) 1توسط مرد رفع تکلیف نماید

4-2( عراق 

قانون احـوال شــخصـیه، مصـوب 1959م، در عراق، زنان در دو مـورد مکلف 

به نگهداري عده مي باشــند: طالق )رجعي یا بائن( و فوت شوهر؛ حتي اگر قبل از 

فوت نزدیکي بین آنان واقع نشده باشد. )ماده 47( عده طالق در مورد زني که بالغ 

بوده لیکن هرگز عادت زنانگي ندیده است، سه ماه کامل مي باشد. مدت عده وفات 

چهار ماه و ده روز مي باشــد. زني که شوهرش فوت نموده، چنان چه حامله باشد، 

مدت عده وي تا وضع حمل خواهد بود، به شرط آن که مدت آن از چهار ماه و ده 

روز کمتر نباشــد وگرنه همان چهار ماه و ده روز مي باشد )ماده 48(. قانون مذکور، 

شــروع مدت عده بالفاصله پس از طالق یا فوت مي باشــد، چه زن نســبت به آن 

.)Iraq personal status law,1959) آگاهي داشته باشد یا نداشته باشد

1  طبق قانون قبل زن مي توانست در مدت شیردهي تا دوسال و پس از آن تا سه سال )یک حیض در 
یکسال( به عنوان عده نفقه درخواست نماید. از آنجا که در این مورد دادگاه بر اساس ادعاي زن حکم صادر 
مي کند، صرف ادعاي زن مورد پذیرش قرار مي گرفت. با شیوع چنین سوء استفاده هایي قانون جدید بر 
مبناي وقایع علمي که دوران آبستني را بیش از یکسال غیر ممکن مي داند، جز در مورد شیردهي حد اکثر 

مدت عده را به یکسال تقلیل داده است. 
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در قانون احوال شخصیه عراق در مورد نفقه زن در مدت عده یا جبران خسارت سا

ناشي از طالق اشاره اي نشده است )ماده 49(.

5-2( هندوستان

قانون هندوستان اگرچه در اکثر موارد بر قانون انگلستان منطبق مي باشد، ولي در 

مورد مسائل مربوط به خانواده در حوزه هندوها و مسلمانان تابع آیین آنان است و طبق 

قانون مسلمانان حنفي )قانون حمایت از حقوق زنان در طالق مصوب 1986م( زنان 

مطلقه در مدت عده اســتحقاق دریافت نفقه را دارند، ولي در قانون مدت عده تعیین 

نشــده و مرد مکلف اســت نفقه زن مطلقه را تا زمان مرگ وي یا تا زماني که مجددًا 

  .(The muslim women(protection of rights on Divorce) Act 1986) ازدواج نكرده تأمین نماید

3(کشورهاي غیر اسالمي

در کشورهاي اروپایي و آمریکایي اصل و مبناي قوانین موضوعه یا دین اکثریت 

شهروندان جامعه یا نظام عرفي مبتني بر تحوالت روز جامعه مي باشد. در نظام هاي 

کمونیستي و سوسیالیستي نیز نظام حاکم و قوانین موضوعه بر مبناي نظام فکري و 

سیاسي استوار است، که ذیاًل هر یک به اختصار بیان مي شود:

�-3( کشورهاي اروپايي

نظــام حقوقي اکثر کشــورهاي اروپایي در خصــوص ازدواج و طالق متاثر از 

احکام دین مســیحیت مي باشد، اگر چه تحوالت اجتماعي باعث شده تا به تدریج 

قوانین متناســب با نیازهــاي اجتماعي و تحت تأثیر انقــالب صنعتي و تحوالت 

آزادیخواهي و احیاي حقوق زنان و تفکرات فمینیســتي قرار بگیرد. اصل مشترک 
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سا در کلیه نظام هاي اروپایي این اســت که طالق بنا به تقاضاي هر یک از زوجین در 

چند مرحلــه صورت مي گیرد. احکام مربوط به هر یــک از این مراحل در قوانین 

موضوعه کشورها پیش بیني شده است.

1-1-3(فرانسه

در کشــور فرانسه، طبق ماده 229 اصالحي قانون مدني مصوب 1975م، حکم 

طالق بر سه مبنا صادر مي شود:

الف( رضایت و توافق زوجین؛ در صورت رضایت و توافق زوجین، آنان مي توانند 

با مراجعه به دادگاه و بدون ذکر دلیل و با ارائه طرح قراردادي مورد توافق بین آنها به 

قاضي، تقاضاي طالق نمایند. در اینگونه موارد قاضي با بررسي طرح قراردادي مذکور 

و مذاکره با زوجین، قصد و نیت آنان را براي طالق احراز نموده و مدت سه ماه به آنان 

فرصت مي دهد تا در درخواست خود تعمق و تفکر نمایند. در صورت عدم مراجعه 

زوجین به دادگاه طي شش ماه، درخواست مذکور ملغي محسوب شده و بي اثر مي گردد 

)ماده 231 ق.م.( در صورت مراجعه به دادگاه و اصرار بر طالق، قاضي طرح قراردادي 

ارائه شده توسط زوجین را که مبناي توافق آنان است، تایید نموده و با طالق موافقت 

مي نمایــد. در صورتي که طرح قراردادي منافع فرزنــدان یا یکي از زوجین را تأمین 

ننماید، قاضي مي تواند از صدور حکم طالق امتناع نماید )ماده 232 ق.م(. 

ب( قطع زندگي مشترک؛ طبق ماده 237 ق.م. فرانسه، هرگاه زوجین عماًل به مدت 

شش سال از هم جدا زندگي کرده باشند، همسر مي تواند به علت قطع طوالني رابطه  

تقاضاي طالق نماید. به همین صورت است اگر یکي از زوجین در این مدت مبتال 

به جنون یا اختالل شدید قواي دماغي شود. در این موارد قاضي به دلیل قطع زندگي، 

حکم طالق صادر مي نماید، مگر این که طالق مذکور براي فرزندان یا همسر مجنون 
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نتایج منفي مادي یا معنوي داشته باشد )ماده 238ـ  237 ق. م.(.سا

ج( تقصیر؛ برابر ماده 242 ق. م. فرانســه، تقصیر هر یک از طرفین به ســبب 

اعمال قابل انتساب که به الزامات زناشویي آسیب رسانده و بقاء زندگي مشترک را 

غیر قابل تحمل نماید؛ به طرف دیگر حق تقاضاي طالق مي دهد.

طبق قانون فرانسه، نگهداري عده براي زن مطلقه یا بیوه )به سبب فوت شوهر( 

300 روز اســت. در مواردي که طالق به واســطه قطع زندگي مشــترک صادر شده 

باشــد، رعایت عده براي زن الزام قانونــي ندارد. در همه موارد و موجبات قانوني 

طالق، چنان چه طرفین با اجازه دادگاه از هم جدا زندگي کرده باشــند، مدت عده 

از تاریخ اقامت جداگانه زن و شوهر احتساب مي گردد. در مورد طالق به تقاضاي 

طرفین مدت عده از تاریخ تایید قرارداد زوجین به وسیله قاضي آغاز مي گردد. اگر 

زن هنگام طالق حامله باشد، انقضاء مدت عده با وضع حمل وي خواهد بود.

از بین کشــورهاي اروپایي، فرانســه تنها کشوري اســت که به صراحت براي 

ازدواج مجدد زن ممنوعیت زماني )عده( قائل شده است. البته فلسفه عده در قانون 

بیان نشده، ولي به نظر مي رسد، اختالط نسب و هم چنین رفع آثار روحي رواني 

طــالق بــر زن و ایجاد آرامش براي وي در مدت عده، از جهات اساســي اهداف 

قانونگذاري بوده است. 

در فرانســه اصول محاکمات طالق بســیار پیچیده و مشتمل بر چندین مرحله 

اســت. عمومًا، قاضي پس از درخواســت یکي از زوجین مبني بر طالق سعي در 

ایجاد صلح و آشتي مي نماید. در صورت عدم توفیق و عدم امکان ادامه زندگي در 

یک منزل، چنان چه قبل از تقاضاي طالق تفریق جســماني صورت نگرفته باشد، 

دادگاه اجازه مي دهد زن مسکن جداگانه داشته باشد. زمان وقوع تفریق جسماني یا 
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سا تفکیک مسکن زن از مرد، در طالق مبناي شروع احتساب عده براي زن مي باشد. 

پس از صدور حکم طالق و انجام تشــریفات قانوني، مانند تعیین وضعیت اموال 

و حضانت فرزندان، زن مکلف اســت به مدت 300 روز عده نگه دارد )مادة 296 

ق.م(. پــس از انقضــاي مدت عده مي تواند با شــوهر قبلي یا بــا دیگري با انجام 

تشریفات مقرر قانوني مجددًا ازدواج نماید. در مدت عده براي شوهر حق رجوع 

وجود ندارد، لیکن وي مي تواند پس از انقضاء مدت عده بر اساس قرارداد جدید با 

.(Franch Civil code, Title VI of  Divorce,1975)  همسر قبلي خویش ازدواج نماید

2-1-3( ایتالیا

قانــون طــالق ایتالیا مصــوب 1970م، متأثر از احکام کلیســایي و تحوالت و 

اقتضائات اجتماعي اســت، براي زن مطلقه عده پیش بیني نشــده، لیکن مروري بر 

موجبات درخواست طالق از طرف زوجین نشان مي دهد: اواًل امکان طالق فقط با 

مراجعه به دادگاه میسر مي باشد، ثانیًا حکم طالق از طرف قاضي پس از احراز عدم 

امکان سازش بین زوجین صورت مي گیرد )ماده 3 قانون طالق(. طبق ماده مذکور، 

زوجیــن در چهار مورد مي توانند تقاضاي طالق نمایند: محکومیت قطعي یکي از 

زوجین؛ منکوحه غیرمدخوله )این مورد مبتني بر احکام کلیســایي است(؛ حکم به 

بطالن یا انحالل ازدواج در خارج از کشور یا انعقاد نکاح جدید در خارج )مشروط 

بر این که یکي از زوجین تبعه خارجي باشد( و قطع رابطه زندگي مشترک. 

تقاضــاي طــالق در بند اول بر مبناي محکومیت قطعــي زوج عمدتًا مبتني بر 

ارتکاب جرائم سیاسي، اخالقي و اجتماعي از جمله همسر آزاري و داشتن روابط 

نامشروع با محارم، توسط همسر مي باشد. در بند سوم عماًل ازدواج خاتمه یافته و 

رابطه بین زوجین منتفي مي شود. در همان بند ازدواج شوهر در خارج از کشور، اگر 
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چه به جهت جلوگیري از تعدد زوجات در ایتالیا مورد پیش بیني مقنن قرار گرفته، سا

از موجبات درخواست طالق عنوان شده و به نحوي نشانگر این واقعیت است که 

زوج از زوجه براي مـدتي دور بوده و با ازدواج مـجدد عماًل رابطه زناشـــویي با 

همـسر اول منتفي مي باشد. بند چهارم که بیشترین مورد درخواست طالق است نیز 

به دنبال اخذ مجوز از دادگاه مبني بر تفریق قانوني طرفین به مدت 5 سال مي باشد، 

قطعًا رابطه زندگي مشــترک  مدتها قبل از درخواســت طالق قطع شده است. این 

مدت پس از اصالحاتي که در قانون ســال 1987 صورت گرفت به 3 ســال تقلیل 

یافت. موارد مذکور نشانگر این است که عموما روند، مدت رسیدگي و صدور حکم 

طالق در ایتالیا بسیار طوالني بوده و در مواردي که بین طرفین توافق باشد بین 5ـ  4 

.(Italy Divorce law,1970) سال و در مورد اختالف بسیار طوالني تر مي باشد

عنایت و دقت در موجبات قانوني درخواست طالق از طرف زوجین، هم چنین 

روند رسیدگي دادگاه در صدور حکم طالق، مبین این نکته است که در همه موارد 

خصوصًا در مورد طالق بند چهارم مدت زماني سپري مي شود. مدتي قبل از تحقق 

موجبــات طالق و امکان مراجعه به دادگاه جهت تقاضاي طالق و مدتي نیز زمان 

رســیدگي به دادخواست طالق و اجراي مراحل مختلف طالق که عمدتًا به دنبال 

قطع رابطه زناشــویي انجام مي گیرد. كه این مدت جهت کشــف حامل بودن زن یا 

عــدم آن نیز کافي اســت. قاضي در صورت حامل بــودن زن، با رعایت اقتضائات 

قانوني جهت پرداخت کمک هزینه به زن توســط همسر، یا رعایت مصالح فرزند، 

اقدام قانوني متناسب اعمال خواهد نمود. این تمهیدات قانوني، به طور غیرمستقیم، 

هدف اصلي عده که همان جلوگیري از اختالط نســل اســت، عماًل با گذشت این 

مدت زمان تحقق مي یابد.
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سا بررســي سیر تحوالت قانوني در ایتالیا نشــان مي دهد که در زمان امپراطوري 

روم قدیم نســبت به این که زن پس از فوت شــوهر، حداقل یک سال منتظر بماند 

و از ازدواج مجــدد امتناع کند، توجه شــده و عدم رعایــت این مدت بي احترامي 

به شــوهر محسوب مي شــد. زن ممکن اســت به جهت وضعیت روحي از دست 

دادن شوهر انتخاب مناسبي نسبت به ازدواج جدید نداشته باشد، همچنین ممکن 

است با ازدواج مجدد اموالي را که از شوهر به ارث برده از دست بدهد. در مورد 

ازدواج بعد از طالق نیز امکان اختالط نسب براي زنان حامله موجود بود و چنین 

.)Grubbs, Judith, 2000) ازدواجي مورد تأیید عرفي قرار نمي گرفت

3-1-3( انگلستان

در قوانین انگلســتان، مانند اکثر  کشـــورهاي اروپایي، پس از طالق براي زن 

عده پیش بیني نشــده است. سیستم حقوقي انگلستان، خصوصًا در حوزه طالق از 

احکام کلیســایي متأثر بوده و گرفتن طالق، جز در موارد معدودي بسیار مشکل و 

مســتلزم صرف وقت بسیاري بود. دشــواري قانوني طالق و تحوالت اجتماعي 

فرهنگي باعث شد افراد، خصوصا جوانان، کمتر به سوي ازدواج رفته و به صورت 

غیررســمي با یکدیگر زندگي نمایند. بنابراین قانونگذار درصدد بر آمد با تســهیل 

طالق، به رســمیت بخشــیدن زندگي مشترک توافقي و قائل شــدن به آثار قانوني 

ازدواج، این نقیصه قانوني را رفع نموده و پاسخ گوي شرایط فعلي جامعه باشد. 

طبق قانون خانواده انگلســتان مصوب 1996م، زوجین در پنج مورد مي توانند 

تقاضاي طالق نمایند: ارتکاب زنا1 توسط یکي از زوجین؛ ترک همسر به مدت دو 

1 زنا فقط شامل ارتباط جنسي زن یا مرد با جنس مخالف است که بین آنها رابطه زناشویي نباشد. رابطه 
زن یا مرد با هم جنسان تحت این عنوان در دادگاه قابل طرح نبوده بلکه باید تحت عنوان رفتار غیر متعارف 

و غیر قابل تحمل مبناي در خواست طالق قرار گیرد. 
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سال متوالي به قصد ترک زندگي؛ رفتار غیرمتعارف به طوري که ادامه زندگي براي سا

طرف مقابل غیرقابل تحمل نماید؛ و تقاضاي طالق یک طرفه مســبوق بر زندگي 

جدا از هم به مدت پنج سال و توافق طرفین بر طالق که در این مورد زوجین باید 

ابتدا به مدت دو سال از یکدیگر جدا زندگي کنند و سپس طالق بگیرند.

(The Family law Act,1996 part II, Divorce and separation)

همان طور که مالحظه مي شود، در قوانین طالق انگلستان اثري از عده نمي باشد. 

اگرچه در اینجا نیز باید توجه نمود که حکم طالق از طرف دادگاه، حتي در مواردي 

که طرفین بر طالق توافق داشــته باشند، مستلزم ســپري نمودن مراحل مختلف و 

طوالني است، در آن مدت رابطه زناشویي، گاهي به دلیل پیش نیاز طالق و گاهي به 

دلیل عدم وجود رابطه حسنه بین زن و شوهر، منتفي مي باشد. بنابراین شاید بتوان 

مدت زمان بین تقاضاي طالق تا صدور حکم قطعي طالق که معموال مســبوق به 

بررسي شرایط زندگي، رسیدگي و تعیین تکلیف امور مالي زوجین یا تقسیم اموال 

آنها، تعیین تکلیف حضانت و امور مالي فرزندان و .... است را براي احراز حامله 

بودن زن از شوهر کافي تشخیص داد. 

به عالوه منع تعدد زوجات در کشورهاي اروپایي، به زن یا مرد اجازه ازدواج 

بــا دیگري را قبل از قطعي شــدن حکم طالق صــادره از دادگاه نمي دهد. الزم به 

ذکر اســت به علت آزادي روابط جنسي بین بزرگساالن با رضایت طرفین، در این 

کشــورها ممکن اســت زن یا مرد در خالل مراحل طالق با شخص دیگري غیر از 

همسر ارتباط جنسي برقرار نمایند. چنان چه زن در این مدت باردار شود به نحوي 

که امکان الحاق جنین به همســر و مردي که با وي ارتباط جنســي برقرار نموده، 

امکان پذیر باشد، مشکالت جدي ایجاد شود و در این موارد تنها باید پس از وضع 
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سا حمل با انجام آزمایشات ژنتیکي الحاق یا عدم آن به شوهر معلوم گردد. قانون جواز 

سقط جنین از تبعات بروز چنین مشکالتي در جوامع اروپایي مي باشد. 

4-1-3( ژاپن

طبق قانون ژاپن زني که طالق مي گیرد تا شش ماه پس از آن نمي تواند مجددًا 

  (Japanese civil code, 1896, revised in 2007) .ازدواج نماید

ماده 733 ق.م. ژاپن، زنان را از ازدواج مجدد به مدت شــش ماه پس از طالق 

منع مي کند. قانون مذکور اگر چه مورد انتقاد قرار گرفته اما به دنبال اهداف خاصي 

وضع شده است، مانند امکان تعیین پدر در صورت حامل بودن زن  و حفظ منافع 

فرزنــد. قانــون مدني ژاپن، طفلي را که پس از مدت 200 روز از ازدواج بین زن و 

مرد یا در خالل مدت 300 روز پس از جدایي زن و شــوهر متولد مي شــود، ملحق 

به شــوهر مي دانــد )ماده 722 ق.م.(. بنابراین مــدت 300 روز جهت جلوگیري از 

اختالط نســب و تعیین پدر براي حمل مي باشــد. طوالني بودن مدت منع ازدواج 

مجدد مورد انتقاد واقـع شد. حقوقدانان معتقدند مدت 100 روز براي نیـل به هدف 

مذکور کفایت مي کند. عــالوه بر این که اکثر زوجین مدتها پیش از تقاضاي طالق 

عماًل از یکدیگر جدا زندگي مي کنند، که این مسئله امکان اختالط نسب را منتفي 

مي نماید. عالوه بر این که امکانات مدرن پزشکي در حال حاضر قادر است بسیاري 

از شبهه ها را در این خصوص رفع نماید. بنابراین پیشنهاد شده است که این مدت 

.(Iwasawa, Yuji, 1998) به 100 روز تقلیل یابد
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در کشور آمریکا نیز مانند کشورهاي اروپایي پس از طالق براي زن عده پیش بیني 

نشده است، اگرچه قوانین مربوط به طالق در ایاالت مختلف، متفاوت بوده و برخي 

ایاالت احکام سخت تر و برخي مقررات آسان تري براي طالق در نظر گرفته اند. 

از سال 2007م برخي ایاالت به قاضي صادر کننده حکم طالق اختیار مي دهند 

که مدتي را جهت صبر کردن پیش از ازدواج مجدد، براي یکي از زوجین یا هر دو 

معیــن نماید. در صورتي که زوج مزبور، خالف حکم دادگاه عمل نموده و پیش از 

سر آمدن مدت تعیین شــده دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد نماید، چنین ازدواجي، 

با تقاضاي هر یک از زوجین جدید، قابل ابطال توســط دادگاه مي باشد. در برخي 

ایاالت، به طرفین فرصت داده مي شــود تا نســبت به حکم طالق صادره از ســوي 

دادگاه تقاضاي تجدیدنظر نمایند و در آن مدت زوج دیگر را از ازدواج مجدد منع 

مي نمایند. مــدت انتظار )عده( از زماني که قاضي حکم طالق صادر مي کند، مورد 

احتســاب قرار مي گیــرد. از بین 50 ایالت موجود در آمریکا، 6 ایالت >آالســکا<، 

>کالیفرنیا<، >مري لند<، >ماساچوســت<، >دوکاتاي جنوبي< و >واشنگتن< پس از 

طالق مدت انتظار قائل نشــده و حکم طالق صادر شده از دادگاه قطعي محسوب 

و پس از آن زوجین مي توانند هر وقت بخواهند با دیگري ازدواج نمایند. کمترین 

مدت انتظار براي ازدواج مجدد ســه ماه اســت كه توسط ایاالتي مانند >آریزونا<، 

>کلرادو<، >میســوري< و >مونتانا< اعالم گردیده و بیشــترین مدت یک سال است 

كه متعلق به ایاالت >آیوا<، >لویزیانا<، >نبراســکا<، >نیوجرسي<، >نیویورک<، >رود 

آیلند<، >کاروالین جنوبي< و >ویرجینیاي جنوبي< مي باشد. 

(http://www.totaldivorce.com/process/requirements/remarriage-after-divorce-
waiting-period.aspx) 



239

                                     تطبيق قوانين عده در ايران و ساير كشورها
�3

88
   

ار
به

  /
43

ه 
ار

شم
 / 

هم
زد

يا
ل 

سا همان طور که مالحظه مي شــود، در قوانین اکثــر ایاالت متحده اگر چه عنواني 

بــراي عده وجود ندارد، منع قانوني و لزوم انتظــار طرفین جهت اقدام به ازدواج 

مجدد، عملکرد مشابهي خواهد داشت. 

3-3( کشورهاي سوسياليستي

در کشورهاي سوسیالیستي نیز، پس از طالق براي زن عده قرار داده نشده، عالوه 

بر این که مقررات طالق در این گونه کشورها بسیار ساده و امکان تقاضاي طالق بنا 

بر توافق طرفین یا بنا بر تقاضاي هر یک از زوجین تنها به علت عدم امکان سازش و 

ادامه زندگي، به دلیل عدم وفاداري در امر زناشویي، رفتار اهانت آمیز نسبت به همسر، 

غیبت و ترک خانواده، محکومیت جزایي هر یک از زوجین، امراض روحي یا مقاربتي، 

و .... به راحتي امکان پذیر مي باشد. براي وقوع طالق در این کشورها مراجعه به دادگاه 

الزامي است و دادگاه با تحقق شرایط قانوني، پس از تعیین تکلیف فرزندان با در نظر 

گرفتن منافع و مصالح آنان حکم طالق صادر مي نماید. از بین کشورهاي کمونیستي 

و سوسیالیستي، >کوبا< از معدود کشورهایي است که براي زن مطلقه عده قرار داده و 

مدت آن 300 روز است(Cuban Divorce law, 1934) . مگر این که زن حامله باشد که در 

این صورت مدت عده تا وضع حمل مي باشد. 

4( نتیجه 

مقــررات عــده در ایران از منابع قرآني و روایي نشــات گرفته و با اســتناد به 

نصوص قرآني اصل تشــریع عده مسلم مي باشد. برخي آیات قرآني مدت عده زن 

را در موارد مختلف مانند طالق یا فوت شوهر و بر مبناي حامل بودن یا نبودن زن 

تصریح نموده اســت. یكي از حكمت هاي تشــریع عده، بنا بر نص قرآن و برخي 
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روایات برائت رحم از حمل بوده، اگرچه در مواردي علیرغم اطمینان زن از برائت سا

رحم، بر خالف قاعده عمل شده و عده بر زن واجب گردیده است. به عنوان مثال 

زن مطلقه اي که با وي از دبر آمیزش شده نیز، علیرغم اطمینان از پاکي رحم، ملزم به 

حفظ عده طالق مي باشد. به عالوه زن یائسه، غیر مـدخوله و زوجه صغیره مکلف 

به نگه داري عده وفات شــوهر مي باشــد. همچنین زن  بارداري که پس از وفات 

شـوهر قبل از سـپري شدن چهار ماه و ده روز وضع حمل مي کند، واجب است به 

میزان مدت باقي مانده از ازدواج مجدد امتناع نماید. 

قوانین عده در ســایر کشورهاي اسالمي از فقه اسالمي تبعیت نموده و عمومًا 

قوانیــن مربوط به عده در این کشــورها با اختالفاتــي در مدت عده طالق و فوت 

شوهر، مشابه قوانین ایران مي باشند، جز در مورد زنان یائسه که فقه امامیه یائسگي 

را در طــالق از موجبــات معافیت عده مي داند؛ در حالــي که فقه عامه زنان مطلقه 

یائسه را ملزم به رعایت عده مي داند. فلسفه تشریع احکام عده در این کشورها نیز 

عمدتًا جلوگیري از اختالط نسب مي باشد. 

در قوانین کشورهاي غیر اسالمي، به جز معدودي از کشورها مانند فرانسه، ژاپن 

و کوبا، عموما مفهوم عده، به معناي جعل مدتي که در خالل آن از ازدواج مجدد زن 

پس از طالق یا فوت شــوهر جلوگیري نماید، وجود نــدارد. با وجود این، توجه به 

موجبات طالق در نظام حقوقي این کشورها مبین این واقعیت است که در اکثر مواقع 

رابطه زناشــویي و زندگي مشــترک، مدتها قبل از تقاضاي طالق از طرف هر یک از 

زوجین یا در خالل مراحل رســیدگي به تقاضاي طالق در دادگاه، قطع شــده است. 

بنابراین اگرچه در قوانین کشورهاي مذکور نامي از عده به میان نیامده، اهداف عده 

که همان جلوگیري از اختالط نسل است، عماًل محقق مي گردد. قوانین این کشورها، 
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سا اگرچــه با منع تعدد زوجات، از ازدواج مجــدد زوجین تا زمان صدور حکم قطعي 

طالق ممانعت مي کند، لیکن به دلیل آزادي و مشروعیت روابط جنسي در این جوامع 

قادر به پیشگیري از ایجاد ارتباط طرفین با فردي غیر از همسر در خالل مراحل طالق 

نبوده و در صورتي که چنین ارتباطي منجر به بارداري زن شود، ممکن است مشکالتي 

در امــکان الحاق جنین به شــوهر ایجاد نماید. حل این گونه مشــکالت در جوامع 

اروپایي معموال با توسل به آزمایشات پزشکي و ژنتیکي یا از طریق سقط جنین انجام 

مي گیرد. جهت مقابله با چنین مشکالتي است که بسیاري از كشورهاي ایاالت متحده 

در آمریکا به قضات اختیار داده ضمن صدور حکم طالق، با تعیین مدتي بین سه ماه 

تا یک سال زوجین را پس از طالق از ازدواج مـجدد منع نمایند. چنین تمـهیداتي در 

کشورهایي که مبتني بر نظام دیني نمي باشند، ضرورت و سودمندي نهاد عده در مقابله 

با مشکالت اختالط نسل را به اثبات مي رساند. 
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