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چكيده پايان نامه  (:شامل خالصه ،اهداف ،روش هاي اجرا و نتايج بدست آمده )

هدف تحقیق حاضر بررسی دیدگاه سه دین اسالم ،یهودیت و مسیحیت بر اساس آموزههای مکتوب و کتابهای
قرآن ،تورات و انجیل دربارهی مفهوم طالق است و برای رسیدن به هدف ،متون مدون و الکترونیکی مورد مطالعه قرار
گرفته است و بعد از آن ،با بررسی مفهوم و مبانی طالق ،اقسام طالق ،آثار طالق ،طالق در اسالم و طالق در سایر ادیان،
ضمن تطببیق قوانین سه دین ،نتیجه گرفتیم که دیدگاههای اسالم در مقایسه با سایر ادیان ،نخست :دین اسالم نه به مانند
یهودیت به شیوه افسار گسیخته و نه به مانند مسیحیت سختگیر و طاقتفرسا ،بلکه با دیدی منطقی و توأم با اعتدال با
حصول شرایطی خاص بر مشروعیت طالق نظر داشته است و هدف از طالق در گام آخر زندگی زناشویی ،جلوگیری از
تحمل سختی و مشقتی است که در زندگی زوجین به وجود میآید .دوم :توجه به موارد مطروحه در احکام شرعی
اسالم ،مشروعیت طالق را بایستی به مکروه بودن تعبیر نماییم .پس بنا بر اصل ققهی مکروه ،انجام ندادن آن بهتر است.
سوم :با دیدی درست و توأم با درایت در احکام ،مراحل و اهداف طالق ،میتوان اظهار داشت که همین موارد اگر درست
اجرا شود خود میتواند مهمترین عامل بازدارنده برای طالق به حساب بیاید .چرا که همان طوری که قرآن فرموده است:
نصیحت ،قهر کردن و دوری از همبستری ،تأدیب و ارجاع به داوری از مهمترین عوامل پیشگیری از طالق است ،امروزه
متأسفانه خانوادهها کمتر بدان توجه میکنند و با حدوث کوچک ترین اختالفی راه چاره را در طالق و جدایی از هم
میبینند.
واژگان کلیدی :طالق در اسالم ،طالق در تورات ،طالق در انجیل ،اقسام طالق ،آثار طالق.
امضاء مدیر گروه
توجه  -1 :اين فرم بايد تايپ شده تحويل داده شود.
 -2چكيده فوق ،همان چكيده داخل پايان نامه است.

امضاء معاون پژوهش و فناوری

