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 Purpose: The purpose of this research is to recognize the issue 

of how the infallible imams, peace be upon them, have cited 

the honorable verses of the Qur'an and deduced the Shari'a 

ruling from the references and revelations of the Qur'an. Since 

the Qur'an is the first and most important source of legislating 

jurisprudence, and the Imams are the most knowledgeable 

people in the field of the Qur'an, better than anyone, they have 

taught us how to refer to the Qur'an and how to refer to it in 

expressing jurisprudence. The wayfarer in this direction is 

ijtihad, which will pursue a dynamic jurisprudence that is in 

accordance with the Qur'an, and an example of it was 

mentioned in this article, which will prevent the final divorce 

and return to life. 

Materials and methods: The research method in this research 

is in terms of collecting information in the form of library and 

documents, which research materials are the same documents 

and books. And in terms of method and essence, it is a 

descriptive analysis, which after presenting the materials and 

describing them, analyzed the existing approaches, and 

analyzed the information, paid attention to inductive analysis. 

Findings: After examining and analyzing how imams refer to 

Quranic verses in jurisprudential hadiths about divorce, in 

addition to finding examples of their method in deriving 

jurisprudential rulings, strategies for returning to life and 

consolidating the foundation of the family were found in these 

rulings and Quranic verses. The discussion was mentioned. 

Conclusion: If we want to have a dynamic jurisprudence that 

is in accordance with the Qur'an and solve the problems and 

issues of today, we must pay attention to the role and method 

of imams in the way they refer to the verses of the Qur'an in 

jurisprudential hadiths, and their method is a suitable basis and 

training for those who follow the path in this direction. Ijtihad 

should be placed. This article is an example of the method of 

imams in quoting the verses of rulings, which leads to a return 

to life (after divorce) and strengthening the foundation of the 

family 
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   و همکاران  آباد خلیل تهامی علی  341

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 قرآن آیات به( ع) معصوم امامان استناددهی نحوه و نقش

  خانواده بنیان حفظ درراستای طالق باب فقهی احادیث در

 آباد خلیل تهامی علی
 واحد اسالمی، حقوق مبانی و فقه آموزشی گروه، دکتری دانشجوی

 .ایران حیدریه، تربت اسالمی، زادآ دانشگاه حیدریه، تربت
 

 صابری حسین
 تربت واحد اسالمی، حقوق مبانی و فقه آموزشی گروه، مدعو استاد

 نویسنده) ایران حیدریه، تربت اسالمی، آزاد دانشگاه حیدریه،
 (.مسئول

 
 پناه حق رضا

 واحد اسالمی، حقوق مبانی و فقه آموزشی ،گروه استادیارمدعو
 .ایران حیدریه، تربت اسالمی، آزاد دانشگاه حیدریه، تربت

 
 دهیچک

 امامان که است مسئله این بازشناسی پژوهش ازاین هدف: هدف
 ردهک استناد قرآن شریفه آیات  به نحوی چه به السالم علیهم معصوم

 اند؛ نموده استنباط را شرعی حکم قرآن، وظهور اشارات واز اند
 است فقهی احکام تشریع منبع ترین ومهم اولین قرآن که ازآنجا
 ازهر بهتر هستند قران ساحت به افراد ترین آگاه نیز هدی وائمه
 احکام بیان در را آن به استناد ونحوه قرآن به مراجعه راه کسی،
 برای مناسب الگویی امامان شیوه این و.اند آموخته ما به  فقهی

 اب ومنطبق پویا فقهی که است اجتهادی مسیر این در طریق رهروان
 اشاره مقاله این در ازآن ای نمونه و داشت خواهد بدنبال را قرآن

 زندگی به وبازگشت نهایی طالق از پیشگیری باعث که شد
 .خواهدبود

 گردآوری حیث از پژوهش این در تحقیق روش: ها روش و مواد
 تحقیق، مواد که است اسنادی و ای کتابخانه صورت به اطالعات

 توصیفی وماهیت، روش ازحیث و. هستند کتابها و اسناد همان
 تحلیل به ها آن وتوصیف مطالب ارائه از پس که است تحلیلی

 تحلیل به عاتاطال تحلیل ودر پرداخته موجود های رویکرد
 .است شده توجه استقرایی

 آنقر آیات به امامان استناد نحوه تحلیل و بررسی از پس :ها یافته
 نانآ شیوه از هایی نمونه یافتن بر عالوه طالق، باب فقهی احادیث در
 یزندگ به بازگشت برای را راهکارهایی فقهی، احکام استنباط در
 بحث مورد قرآنی آیات و احکام این در خانواده بنیان تحکیم و

 .شد اشاره
 باشیم داشته قرآن با منطبق و پویا فقهی بخواهیم اگر: گیری نتیجه

 و نقش به باید شود حل امروزی مستحدثه مسائل و مشکالت و
 فقهی احادیث در قرآن آیات به آنان استناد نحوه در امامان شیوه

 طریق رهروان برای مناسب وسرمشقی مبنا آنان وشیوه شود توجه
 ازشیوه مصداقی و نمونه مقاله واین.قرارگیرد اجتهاد مسیر این در

 هب بازگشت باعث که است االحکام آیات به استناد در ائمه وروش
 .شود می خانواده بنیان تحکیم و(طالق از بعد)  زندگی

 طالق، فقهی، احادیث استناد، نحوه قرآن، به استناد: ها واژه کلید
 زندگی به بازگشت

 

 14/02/1401: دریافت تاریخ
 20/04/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولsaberi@um.ac.ir 

 
 مقدمه

لین و مهم ترین منبع تشریع احکام شرعی از آنجا که قرآن کریم اوّ
به شمار می رود و ائمه اطهار )ع( نیز آگاهترین افراد به آن هستند 
و برداشت آنها از قرآن، از هر نظر صائب و مصون از خطا است لذا 
یکی از شیوه های امامان در استفاده از قرآن و مفاهیم بلند آن، بیان 

استناد شده است؛ قرآن کریم  احادیث فقهی است که به آیات قرآن
کلیاتی از احکام را در بر دارد و محدود است و آنچه مکمّل و مبیّن 
آن است. احادیث فقهی است که بعد از قرآن، اصلی ترین منبع استناد 
و استنباط احکام می باشند و نقش بسزایی در استخراج احکام و 

الخصوص تخصیص عمومات قرآنی و مقید نمودن اطالقات دارند ب
و به  ریجبعد از پیامبر اسالم )ص( که باب اجتهاد و استنباط به تد

باعث پویایی و استخراج احکام فقهی  مرور زمان رونق می یافت،
شده است و به قول ناصر مکارم شیرازی، اساساً فقه بدون حدیث 
نه تنها پویایی ندارد بلکه پاسخ گوی نیاز جامعه و بشر نیز نخواهد 

 .(1بود )
ین احادیث استنادی گاهی فقط بیانگر توضیح و تفسیر واژگان و ا

آیات قرآنی هستند که از نظر تعداد میزان نسبتاً فراوانند و اینگونه 
احادیث مورد نظر ما نیستند امّا گروهی دیگر از احادیث فقهی 

کم حکه به آیات قرآن استناد کرده اند و می توانند دلیلی بر هستند 
ن دسته از روایات در موضوع طالق در این مقاله شرعی باشند؛ ای

 مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. 
م شرائع االسال منبع و مرجع اصلی ما کتاب ،در بررسی احادیث فقهی

ی و شروحی که بر آن نگاشته اند مانند جواهر الکالم محقّق حلّ
 ،محمدحسن نجفی و مسالک االفهام شهید ثانی و در کتب حدیث

ذیب، الکافی، التهوسائل الشیعه شیخ حر عاملی و کتب اربعه ) کتاب
 االستبصار، من ال یحضره الفقیه( می باشد. 

شایع ترین تقسیم بندی مباحث فقه، نزد فقهای شیعه دسته بندی 
محقق حلّی در کتاب شرائع است که آن را به چهار بخش عبادات، 

طالق ،ایقاعات یکی از  .(2عقود، ایقاعات و احکام تقسیم می کند )
است که احادیث آن از امام معصوم در استناد به آیات مورد بررسی 

گیرد. در بخش ایقاعات، طالق اولین و بیشترین  میو تحلیل قرار
مطلب را در میان دارد که نشان از اهمیت موضوع دارد؛ در قرآن 

ی به عالوه بر این که سوره ا به این امر اهمیت داده شده است و نیز
نام طالق است، در بعضی سوره های دیگر نیز، آیاتی در این باره 

ر آمده و جزئیات آورده شده است. و اینکه در قرآن نام طالق مکرّ
ت است که کار طالق مورد عنایت و توجه واقع شده به آن علّ

این خداوند طالق و جدایی را دشمن می دارد، و رسول خدا )ص( در 
« شالعر منهُ زّالق یهتالطّ نَّإا فلقوُا و ال تطّجوُزوّت»باره می فرمایند: 

گردید زیرا عرش از این جدایی نازدواج کنید و گرد جدایی و طالق 
مبغوض و حدیثی از امام صادق علیه السالم است که  .(4، 3می لرزد )
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تا آنجا که  .(5، 4ترین حالل ها نزد خدا، طالق شمرده شده است )
 مولوی نیز در اشعار خود می گوید: 

 نه اندر فراقتا توانی پا م
 (6) عندی الطالق ابغض االشیاء

 
 اهداف پژوهش

هدف ازاین پژوهش، بازشناسی این مسئله است که ائمه هدی به چه 
نحو و میزانی به آیات شریفه قرآن، استناد کرده  و چگونه ازاشارات 
وظهورقرآن، حکم شرعی استنباط نموده اند؛ چرا که امامان معصوم، 
آگاهترین افراد به ساحت قرآن هستند، لذا راه استناد به قرآن 

به ما آموخته اند؛ این تحقیق می تواند الگویی برای واستفاده از آن را
مراجعه درست به قرآن ونحوه ی استناد به آن دربیان حکم شرعی 
باشد . وعالوه برآن این احادیث باعث پیشگیری از طالق، بازگشت 

  ، حفظ وتحکیم بنیان خانواده است.به زندگی 
در پاسخ به  آنچه در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد

دو فرضیه اصلی میزان و مقدار احادیث فقهی طالق و همچنین نحوه 
استناد امامان معصوم علیهم السالم به قرآن در احادیث فقهی طالق 

پیشگیری و بازگشت به زندگی وتحکیم بنیان  است که باعث
تا کنون دراین موضوع، تحقیق مستقلی صورت  خانواده است که

این پژوهش به صورت ونوآورانه می باشد.  نگرفته واقدامی جدید
کتابخانه ای واسنادی و به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده ودر 

 .تحلیل اطالعات به تحلیل استقرایی توجه شده است
 طالق وایقاعتعاریف 

لق یطلُق طالقاً به معنای جدا شدن مرد از طالق در لغت از طَ
وپیمان  آزادشدن ازعهدیا  .(7همسرش و ترک و رهایی او می باشد)

طالق مصدر است به معنای انفصال مرد از زن و  .(8) زوجیّت است
ازاله قید نکاح به صیغه طالق و شبه آن  ،در جواهر از نظر شرعی

ف طالق می توان گفت که عبارت از بنابراین در تعری .(9است )
ایل کردن و از میان بردن قید نکاح بدون عوض بوسیله صیغه ز
ودر تعریف ایقاع می توان گفت که ایقاع، انشا  .(10است )« طالق»

اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود، در برابر عقد که 
اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاء تحقق نمی 

 .(11یابد )
 

 میزان احادیث استنادی مبحث طالق 
حدیث در مورد طالق وجود دارد  714در کتاب وسائل الشیعه 

مورد  714)تقریباً نیمی از احادیث ایقاعات در مورد طالق است ؛ 
حدیث آن، امام معصوم )ع(  48حدیث( که از این میان  1436از 

به آیه قرآن اشاره داشته است اما بیانگر تفسیر آیه یا توضیح واژگان 
دیث که شامل توصیه های اخالق، مسائل می باشد که اینگونه احا

تاریخی و شرح و توضیح آیه می باشد نسبتاً بسیارند اما همه اینها 
حدیث امامان معصوم  14بیانگر حکم شرعی نیستند و تنها حدود 

علیهم السالم به آیه قرآن در مبحث طالق استناد کرده اند که دلیلی 
ها مشابه هم هستند بر حکم شرعی می توانند باشند ؛بعضی ازاین 

در این مقاله  چند نمونه ازآن، وتعدادی که باقی می مانند اندکند که
 .دگیرنمی مورد تحلیل وبررسی قرار 

نحوه استناد امامان معصوم علیهم السالم به قرآن در احادیث فقهی 
 طالق 

 سوره طالق  2و  1استناد به آیه  _1
شود که امام حدیث زیر که از اسماعیل بن فضل هاشمی نقل می در

سوره طالق فرمودند: طالق  2و  1صادق علیه السالم با استناد به آیه 
باید بر اساس کتاب خدا و سنّت واقع شود و طالق عبداهلل بن عمر 

 که مخالف کتاب خدا و سنّت است رد شده است.
یْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَ

بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ )بْنِ عَبْدِ اللَّهِ( بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ 
لَاقُ یَقَعُ الطَّعَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا 

یَقُولُ  -لِأَنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -إِلَّا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ
وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ یَقُولُ وَ أَشْهِدُوا  -إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ  -یَقُولُ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ وَ -ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ 
نَّهُ لِأَ -وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 

 .(12، 4 ) کَانَ عَلَى خِلَافِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ
 الرَّحِیمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ 

یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا 
اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ 

دُودُ اللَّهِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِی مُبَیِّنَةٍ وَتِلْکَ حُ
 .(1،طالق)   لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا 
مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ  ذَوَیْ عَدْلٍ

 .(2،)طالق  بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
طالق: ای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طالق  1ترجمه آیه 

را طالق گویید ]زمانی که از عادت ماهیانه دهید، در زمان عده آنها 
پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند[ و حساب عدّه را 

و از خدایی که پروردگار شما است بپرهیزید؛ نه شما  نگه دارید
هایشان بیرون کنید و نه آنها )در دوران عدّه( بیرون آنها را از خانه

م دهند، این حدود روند، مگر آن که کار زشت آشکاری انجا
خداست و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده، 

دانی شاید خداوند بعد از این، وضع تازه )و وسیله اصالحی( تو نمی
 فراهم کند.

ای را به طرز شایسته هاطالق: چون عدّه سرآمد، آن 2ترجمه آیه 
دو مرد عادل ای از آنان جدا شوید؛ و نگه دارید یا به طرز شایسته

و شهادت را برای خدا بر پا دارید، این  از خودتان را گواه گیرید
چیزی است که مومنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده 

و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای  شوند؛می
 :دیدگاه فقیهان  _1_1 .کنداو فراهم می

علت اینکه چرا باید طالق  شیخ صدوق در علل الشرایع در ذکر
مطابق کتاب خدا و سنت باشد از قول امام صادق علیه السالم پاسخ 
می دهد که امام فرمودند: طالق باید مطابق کتاب و سنت واقع شود 

ی از حدود خدا است که می فرماید: هر گاه خواستید زنان زیرا حدّ
ه را هم ه آنها را بدهید و زمان عدّرا طالق دهید، در زمان عدّ

همچنین می بشمارید و می فرماید: دو انسان عادل را شاهد بگیرید. 
فرماید احکام الهی حدود خداوند است و هر کس از آن تجاوز 

 تکند، سپس حقیقتاً بر خودش ظلم کرده است و دلیل دیگر از سنّ
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 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

این است که رسول خدا طالق عبداهلل بن عمر را رها کرد زیرا او بر 
  .(13نت طالق داده بود )خالف کتاب و س

: می توان گفتطالق رام و استحباب ح،وجوب ،در موارد کراهت 
طالق مکروه است چرا که منفورترین مباحات نزد خداست و این 
کراهت در حالت سالمتی حال است، )وگرنه در حالت مریضی 
طالق دادن نهی شده است( و طالق واجب شده بر ایالء و ظهار 
کننده و حرام شده طالق مانند طالق بدعی و مستحب است طالق 

و امیدی به وفاق آنها وقتی که شقاق و جدایی بین آنها ایجاد شده 
نیست و زمانی که عفاف و پاکدامنی در بر ندارد و خوف و فساد 

  .(14)فراش وجود دارد 
ق ه طالاستناد به سیاق و تعمیم آیه سور) ن :یردیدگاه مفسّ _ 2_1

  در تفاسیر و آیات االحکام(
محقق اردبیلی با استناد به سیاق آیه به تبیین آن و یا بیان حکم شرعی 

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا پردازد و درباره آیه ) می
می گوید: سیاق آیه گویای این است که طالق باید در زمانی (الْعِدَّةَ 

ت طالق است، زیرا واجب و شرط صحّ،هویژه صورت گیرد وعدّ
  .(15آیه در جایگاه آموزش طالق است )

یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ د فواید چندی در ذیل آیه طالق )فاضل مقدا
ه این آی می کند از جمله گفته شده ذکر (النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

خطاب به پیامبر است ولی حکم برای عموم است زیرا خود ایشان 
 ندا کردن امتش امام و رهبر می باشند. بنابراین ندا کردن وی همانند

کم حدلیل تعمیم حکم این است که  ه،خواهد بود. همچنین گفته شد
ه نقل شده ک جباییشامل پیامبر است و امت تابع او می باشند. و از 

ل را باید تقدیر گرفت )یا ایها النبی قل اذا طلقتم النساء( چرا که قُ
د طالق بدون دلیل مکروه است و خداوند وی را به این دلیل مور

امر و مخاطب قرار داده که او را از انجام فعل مکروه بدون هیچ 
انگیزه ای انجام پذیرد منزه داشته باشد و اسالم آیین وصل است، نه 

  .(16آیین قطع و فصل )
آنچه ذکر شد نظر فاضل مقداد است نه جبایی چون اگر قل را در 

ع اجماتقدیر بگیریم خود پیامبر خدا از حکم آیه بیرون است اما 
و اتفاق علمای اسالم بر این است که آن حضرت نیز داخل در حکم 

  .(17آیه است )
فاضل جواد نیز در کتاب مسالک خود این آیه را خطاب به پیامبر 

ت او اراده شده است به همراه پیامبر )ص( چرا که می داند اما امّ
ی و احوالشان به پیامبر رجوع ماو در تمام مسائل، احکام، افعال 

طب قرار ساء مخاؤکردند همانطور که متعارف و شایع است که ر
  .(18ها است ) ت آنمی گیرند و مراد تمام رعیّ

تخصیص ندابه پیامبر خدا )ص( بدان که »: آمده است تفسیر شاهیدر
یم خطاب بر جمیع مومنان، مبنی بر آن است که جایز است و تعم

به ندا و گرداند  آمر در مقام امر به جماعتی یک کس را مخصوص
که شایع است با رعایت تعظیم و امر کند همه آن جماعت را چنان

  .(19) «تفخیم آن حضرت
در فقه القرآن راوندی نیز آمده است این شامل عموم می باشد 
همانطور که شایع است در امثال این موارد و درست است که پیامبر 

و معنا آیه مانند ت او هستند مورد خطاب قرار گرفته اما مراد امّ
می باشد و پیامبر نیز تحت این خطاب قرار  «اذا قمتم الی الصاله» آیه

تک( را در تقدیر می مّمی گیرند هر چند گروهی از فقها )قل الُ

گیرند که با این وجود پیامبر خارج از حکم است ولی اگر حکم 
خطاب به پیامبر را به عنوان رئیسی که دارای رعیتی است بگیریم، 

امّا برخی  .(20حکم نبی مانند حکم امتش در طالق است )
درپژوهشهای قرآنی خود باتوجه به عصمت پیامبران گفته اند که 
درست است که مخاطب پیامبر است امّا مراد پیروان حضرت 
هستند) به در می گویند تا دیوار بشنود(؛ چون ارتکاب گناه بر آن 

 .(21) حضرت روا نباشد
احصو و»شیخ طبرسی در معنای : در طالق لزوم شمارش عدّه

می گوید: دستور « ه را بشمارید و به حساب آورید.زمان عدّ،العده
به شمارش عده برای آگاهی از هنگامه و فرصت رجوع شوهر، 
هنگامه پایان فرصت رجوع و حرمت آن زن بر آن مرد، پایان یافتن 

آگاهی از پرداخت هزینه زندگی و مسکن زن از سوی شوهر، و نیز 
زمان فوت شوهر است تا به هر صورت نه حقوق زن نادیده گرفته 

و آنچه از آیه مورد بحث به دست می  .(17شود و نه حقوق مرد )
آید این است که اگر کسی زن خویش را در زمان عادت ماهانه 

هر و پاکی او که همبستر شده است طالق دوران طُحیض و یا در 
چرا که امر در آیه شریفه وجوب را  دهد. این طالق درست نیست،

  .(17نشانگر است و دیدگاه علمای شیعه نیز همین است )
در روایتی از ابن جارود از امام محمد باقر علیه السالم نقل شده که 

  .(22منظور از عده: الطهر من الحیض، پاکی از حیض است )
یاری در مورد شماره عدّه، فقهای امامیه به دلیل وجود روایات بس

 هر است. لت دارد بر اینکه عدّه طالق، سه طُکه دال
یل ایشان در اتّفاق نظر دارند و بعد از طرح روایات معارض، دل

است. یک تعداد بیشتر این  هر، وجود دو مرجّحروایات دالّ بر سه طُ
روایات نسبت به روایات معارض یعنی شهرت روایی آنها و دیگری، 

حاب بر اساس روایات ین معنی که اصشهرت عملی این روایات به ا
ند رهر اتفّاق نظر دااند و بر حکم سه طُدالّ بر سه طُهر فتوا داده

و تنها شیخ مفید است که این دو دسته روایات را اینگونه  .(23)
هر باشد، عدّه آن سه نموده است که اگر طالق در آخر طُ بندیجمع

و در تأیید سه  .(23هر خواهد بود )طُحیض و گرنه عدّه وی سه 
بقره )و  228آیه  توان ازهر عدّه نگه داشتن عالوه بر روایات میطُ

لیف حکم تکأنفسهنَّ ثالثه قروء( که فقها درن بربّصیتالمطلّقات 
 فاده کرداند نیز استوجوب عدّه برای مطلّقه به آن استدالل کرده

(24).  
صن یتربّصاحب نظران علم فقه معتقدند این جمله )والمطلقات 

اراده شده امر ای است که از آن ثالثه قروء( جملة خبریه بأنفسهنّ
است و داللت بر وجوب تربّص )صبروا انتظار( و امتناع از ازدواج 

و این چنین ساختاری در طلب، ابلغ از انشاء است؛ چرا  .(25دارد )
  .(20که گویی عمل به طور قطع واقع خواهد شد )

 هاد در طالق: لزوم حضور عدلین یا اش
به آن استناد در قرآن کریم آیه دوم سوره طالق که در حدیث هم 

وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ  »شده است آمده است 
یعنی هنگام طالق دو نفر شاهد عادل را حاضر کرده، شاهد بگیرید «

گوید: مردی وارد شهر کوفه در خبر محمدبن مسلم است که می... « 
شد و به حضور علی بن ابی طالب علیه السالم رسید و گفت: زنم را 
طالق دادم، حضرت فرمودند: همان طور که خداوند امر کرده است، 
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اند یا نه؟ گفت: نه، حضرت فرمودند: باز دو شاهد عادل حاضر بوده
 (.26، 4)گرد؛ زیرا طالق تو بی ارزش است 

الت شاهد چنانکه شیخ طوسی تعریف نموده است و منظور از عد
عبارت است از آن ملکه و حالت نفسانی شخصی که باعث رعایت 

  .(27گردد )مستمر تقوا و مانع از ارتکاب گناهان می
ای است که و در تحریر الوسیله آمده است که عدالت آن ملکه

ق اسدارد. بنابراین شهادت فانسان را از معصیت حضرتعالی باز می
 .(28گیرد )نمیقرارمورد قبول 

شده است یا عدالت شرط و در اینکه آیا در شهود عدالت واقعی 
فقهاء بر آن است که عدالت ظاهری  رشهومظاهری کافی است؟ نظر 

کافی است؛ چرا که مشروط کردن طالق به عدالت واقعی، تکلیف 
 ماالیطاق است؛ زیرا حصول علم به عدالت واقعی امری بس مشکل

شود که اکثر طالقها صحیح واقع نشود، چون است و نتیجه این می
  .(29هیچ راهی برای احراز عدالت واقعی وجود ندارد )

فقها، عدالت ظاهری کافی است؛ چون اوالً:  ربنابراین طبق قول مشهو
شرع مقدس، تشخیص عدالت را به عرف واگذار کرده است و عرف 

ای برای احراز عدالت واقعی ندارد. ثانیاً: کشف عدالت هم وسیله
های فردی و اجتماعی و باعث ویرانی بنیان تعسّرواقعی موجب 

 .(30زندگی افراد است )
لزوم حضور دو شاهد در طالق مورد اجماع فقهای امامیه است ولی 
جمهور عامه با آن مخالفند در حالی که قرآن کریم در سوره طالق، 

 .(31دهد، اقتضای وجوب دارد )دل را بر طالق فرمان میگواهان عا
و از نظر شیعه اشهاد )یعنی: احضار شهود( شرط صحّت طالق است 
نه شرط صحّت زواج امّا از نظر اهل سنت، اشهاد شرط زواج است 
و صرف نظر از آیه شریفه، روایات هم بر این معنی داللت دارد که 

و در مورد زواج، اشهاد زواج الق است نه شرط اشهاد شرط ط
 .(32مستحب است )

نتیجه: در استناد به آیه  سوره طالق که مورد بررسی و تحلیل قرار 
ان و صاحب ردر رویکرد مفسّنسبتاًای گرفت یک وحدت رویه

قْتُمُ یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّ)نظران مبنی بر استناد به تعمیم آیه مورد نظر 
توان برداشت کرد. و می( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ قُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّالنِّسَاءَ فَطَلِّ

درست است که آیه خطاب به پیامبر است امّا شامل عموم بشر 
شود و سپس شروطی در طالق ذکر شد مانند دو شاهد عادل که می

برداشت و اینها حدود الهی است که باید  ب را دراقتضای وجو
 رعایت شود. 

ال تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ   (استناد به قسمت دوّم آیه یک سوره طالق -2
 )بُیُوتِهِنَّ وَ ال یَخْرُجْنَ

شود که امام موسی در حدیث زیر که از سعدبن ابی خلف نقل می
السالم با استناد به قسمت دوّم آیه یک سورة طالق، کاظم علیه

و عدم وجوب نفقه و سکنی را در طالق رجعی )نه طالق بائن( 
 هایشان را مطرح نمودند.اخراج همسر از خانه

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ 
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ  مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ:

الَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ فَقَ -ءٍ مِنَ الطَّلَاقِشَیْ
وَ لَا سَبِیلَ لَهُ  -فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا -الرَّجْعَةَ

 وَ هُ عَزَّقَالَ قُلْتُ: أَ لَیْسَ اللَّ -وَ تَعْتَدُّ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا -عَلَیْهَا
قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى  - ال تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ ال یَخْرُجْنَجَلَّ یَقُولُ 

وَ لَا  -فَتِلْکَ الَّتِی لَا تُخْرَجُ -الَّتِی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً بَعْدَ تَطْلِیقَةٍ -بِذَلِکَ
وَ لَا نَفَقَةَ  -فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ -تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ

 -ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّى یَخْلُوَ أَجَلُهَا -أَةُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَةًوَ الْمَرْ -لَهَا
وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّکْنَى حَتَّى تَنْقَضِیَ  -فَهَذِهِ أَیْضاً تَقْعُدُ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا

 .(26، 4) عِدَّتُهَا

 
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا » 
لَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ  اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ

اللَّهِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِی تِلْکَ حُدُودُ  مُبَیِّنَةٍ وَ
 (1 طالق، «.) لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا

 ( ترجمه و شرح فقهی حدیث2-1
در وسائل الشیعه آمده است که سعدبن ابی خلف گوید: از امام  

ز طالق پرسیدم، فرمودند: السالم دربارة موردی اموسی کاظم علیه
اگر مرد، زن خویش را طالق دهد که امکان بازگشت در آن نباشد، »

زن در آن لحظه از او جدا خواهد شد و صاحب اختیار خویش 
 شود و مرد حقّی بر وی نخواهد داشت و هر طورمی

ای خواهد عدّه خویش را به اتمام خواهد رساند و نفقهکه می 
لَا »ردم: مگر خداوند عزّوجلّ نفرمود: عرض ک« نخواهد داشت.

 «لَا یَخْرُجْنَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ
فرمودند: منظور خداوند همان زنی است که مرحله به مرحله طالق 

و این همان زنی است که به بیرون نخواهد رفت و  شودداده می
وقتی  اخراج نخواهد شد تا آنکه برای بار سوّم طالق داده شود و

برای بار سوّم طالق داده شود، از آن مرد جدا خواهد شد و نفقه نیز 
شود تا عدّه و زنی که مرد او را یک بار طالق دهد، منتظر می ندارد؛

او به اتمام رسد. این زن عدّه را در منزل شوهرش به اتمام خواهد 
 رساند، دارایی خویش را به اتمام میکه عدّه رساند و تا آن زمان

 «حق مسکن و نفقه است.
 ( ترجمه قسمت دوّم آیه یک سوره طالق2-2
حساب عده را نگه دارید؛ و از خدایی که پروردگار شماست  ...»

هایشان بیرو کنید و نه آنها )در بپرهیزید؛ نه شما آنها را از خانه
دوران عدّه( بیرون روند، مگر آن که کار زشت آشکاری انجام 

و هر کس از حدود خدا تجاوز کند به  ستدهند؛ این حدود خدا ا
دانی شاید خداوند بعد از این، وضع تازه خویشتن ستم کرده؛ تو نمی

 )وسیله اصالحی( فراهم کند!
( چگونگی استناد به قسمت دوّم آیه یک سورة طالق توسط 2-3

 از منظر فقها: السالم امام موسی کاظم علیه
کتاب مسالک األفهام آورده این حدیث را شهید ثانی در فصل هفتم 

 .(33) است
کسی که همسرش را طالق  - 1ومسائلی را در آن متذکر شده است: 

رجعی داده است جایز نیست زوجه را از خانه بیرون کند مگر 
اینکه دست به کار ناشایست و خالف آشکاری بزند که حدّ بر او 

صورت [. پس در این ...واجب شود ِ]مثل زنا، شرب خمر، سرقت و 
شود و کمترین کاری که زن به ی حد خارج میآن زن برای اقامه

شود این است که خویشاوندان خاطر آن )از منزل شوهر( اخراج می
شوهر را اذیت کند و خارج شدن از خانه بر زن هم حرام است تا 

و اگر زن مجبور به خروج از  وقتی که اضطرار پیدا نکرده است؛
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 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

خارج شود و قبل از طلوع فجر برگردد.  خانه شد بعد از نیمه شب
تواند از خانه )اما در حجّ واجب حتّی اگر مرد به او اجازه ندهد، می

خارج شود و همین حکم در هر کاری است که زن مجبور به 
انجامش باشد و راهی برای دستیابی به آن کار وجود نداشته باشد 

ثانی با توجه به مگر با خروج از خانه( و در شرح این مسئله، شهید 
گوید: زنی که طالق رجعی سورة طالق می 6و  1عباراتی از آیات 

باشد، همانطور که مستحق نفقه است شده است، مستحق مسکن می
در زمان عدّه چرا که خداوند بلندمرتبه در کتابش آورده است: 

 بُیُوتِهِنَّ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْو »و همچنین « أسکِنُوهُنَّ مِن حَیثُ سَکَنْتُمْ»
ای هو منظور از بیوت، خانه «لَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَ

همسرانشان است و اضافه شده به هنّ به خاطر پوشش خانه است و 
اشد، ببه درستی که هر گاه مستحق نفقه است، مستحق مسکن نیز می

در طول مدّت یا در زمان  پس اگر زن، صغیره یا کنیز غیرمسلمان
زوجیّت یا در زمان عدّه ناشزه باشد پس مسکنی برای او نیست 

ای نیست. وهمانطور که حرام است مرد اخراج همانطور که نفقه
کند زن را از خانه )در زمان عدّه در طالق رجعی( همانطور هم 
حرام است خارج شدن زن )از آنجا( و لو اینکه زن و مرد با هم 

واند تتواند بیرون برود. )و علّت اینکه زن نمیکنند که زن میتوافق 
فرماید این کار حرام است بیرون برود( به خاطر این است که آیه می

 و اگر زن و مرد توافق کردند بر اینکه زن از خانه بیرون برود،
 کند چون این خروج،آید و این دو نفر را از این کار منع میحاکم می

نطور که ماندن زن در خانه در زمان طالق رجعی، حق خداست هما
حق خداست ولی سکونتی که در موقع ازدواج است، اختصاص به 

 .(33) زوجین دارد
ی زنی که طالق رجعی داده شده در زمان عدّه واجب است نفقه - 2

 و پوشاک و مسکن آن زن، هر روز بر مرد واجب است چه آن زن،
 ا زنی که طالق بائن داده شده حق نفقهمسلمان یا کافر ذمّی باشد. امّ

و سکونت ندارد، مگر این که حامله باشد. )در این صورت نفقه و  
 که وضع حمل نماید.(سکونت دادن زن واجب است تا وقتی 

وجوب نفقه به طور مطلق در این مسأله بیان شده است و شرط 
وجوب آن، تمام شرایط معتبری است که در حال زوجیّت وجود 

رد مثل شایستگی برای انتفاع و تسلیم شوهر بودن و غیره چرا که دا
زنی که طالق رجعی شده است در حکم زوجه است پس آنچه در 

 .(33زمان زوجیّت، واجب بود اکنون نیز وجوبش معتبر است )
شود و واجب است از پس در طالق اوّل و دوّم، زوجه اخراج نمی

و مسکن و نفقه هم بر عهده  او نگهداری شود مانند زمان زوجیّت
ای شود و نفقهشوهر است تا طالق سوّم که زوجه از مرد جدا می

 هم برای 
 باشد.او نمی

-همرحوم نجفی هم عیناً این حدیث را در کتاب جواهرالکالم آورد
و آنچه ذکر شده است تثبیت  رحی برای این حدیث نشدهاند و ش

همانطور که برای همسرش نفقه زنی است که در طالق رجعی است 
در زمان زوجیّت واجب بود و در این مسأله هیچ اختالفی بین فقها 

 .(23نیست بلکه اتّفاق نظر وجود دارد )
 

لَا تُخْرِجُوهُنَّ و »سوره طالق  1(استناد به اطالق قسمت دوّم آیه 2-4
 در تفاسیر و آیات االحکام« لَا یَخْرُجْنَ  مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ

گوید: وقتی خداوند سبحان )عدّه( را ذکر فرمود، فاضل مقداد می 
برخی از احکام آن را نیز بیان فرمود: اوالً بیرون کردن زن طالق 

ی که او در آن خانه، طالق داده شده است، جایز داده شده از خانه
اضافه اختصاص است. مثل زین اسب و « هنَّ»به »عدّه»نیست. اضافه 
حق ندارد از آن خانه خارج شود. اگر چه زوج او را ثانیاً: زن نیز 

است. این احکام فقط « لَا یَخْرُجْنَو »اخراج نکند، دلیل آن نیز کلمة 
در طالق رجعی است نه در بائن، زیرا در طالق بائن هم خارج شدن 

 زوجه و هم اخراج زوجه توسط زوج جایز است.
یک صورت را و خداوند سبحان از این دو حکم مطلقّه رجعی، 

است « انجام فاحشه توسط آن زنان»خارج کرده که آن صورت، 
است که برای اجرای حدّ بیرون « زنا»اند: مراد از آن که برخی گفته

و از امام باقر و امام صادق )علیهما الساّلم( نقل شده  شود؛برده می
دشنام گویی زن به اهل آن خانه و اذیّت « است که: مراد از فاحشه

 .(34باشد )توسط آن زن می آنها
 در تفسیر شاهی آمده است:

( جمله مستأنفه است لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّو قول خداوند در )وَ 
جهت بیان کیفیّت سلوک ازدواج به مطلّقات در روزهای عدّه و 
لیکن مخصوص است این نهی به مطلّقات رجعیه نه طالق بائن به 

چون که « ا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًالَ»قرینه ادامه آیه 
انتظار و امید احداث پس از طالق، چیزی غیر از رجوع نیست و 

 .(19 بدیهی است که انتظار رجوع، مختص به طالق رجعی است )
های است که پیش از طالق، آنجا و مراد از بیوت ایشان خانه

و مراد از قول )و  ک ازواج باشد؛اند اگر چه ملسکونت داشته
ها بعد الیخرُجنَ( نهی مطلقات رجعیه است از بیرون آمدن از خانه

از نهی ازواج از اخراج و بیرون کردن ایشان از آن مکان، از جهت 
اشارت به آن که عدّت طالق رجعی، حکم نکاح را دارد و مطلّقه 

ا نیز حقّی را حقّی است بر زوج و آن نفقه و پوشش است و مرد ر
است بر مطلّقه و آن رجوع است به زوجه؛ پس از این جهت جایز 

ایذاء و دشنام « فاحشه مبیّنه»و مراد از  نیست نه اخراج و نه خروج؛
زنان مطلّقه است بر همسرانشان چنانکه از امام باقر علیه الساّلم و 
از ابن عباس روایت شده است: یا مراد زنا است چنانکه متبادر است 
و به هر تقدیر قول )الّا ان یأتین( استثناء است از قول او 

های ایشان مگر )التُخرجوهنَّ( یعنی بیرون مکنید ایشان را از خانه
که در این صورت جایز است  وقتی که ایذاء و اهانت کنند شما را

که ایشان را بیرون کنید جهت دفع ضرر از خود یا اگر واقع شود از 
این صورت جایز است ایشان را جهت اقامه حدّ  که در« زنا»ایشان، 

و قول )تلکَ حدود اهلل( اشاره است به احکام  زنا بیرون کنید؛
 (.19 مذکوره و مبالغه است در تکالیف آنها )

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ »علّامه طباطبایی در تفسیر  
این است که جملة بیرونشان نکنید، ظاهر سیاق  گوید:می« بُیُوتِهِنَّ

خاصیت این »از خدا پروردگارتان بترسید و »بدل باشد از جمله 
بدل آوردن، تأکید نهی در جمله بیرونشان نکنید است و منظور از 

هایی است که زنان قبل از هایشان( همان خانه)از خانه« بیوتهن»
« هایشانانهخ»طالق در آن سُکنی داشتند و به همین جهت فرموده: 

نهی از بیرون « لَا یَخْرُجْنَ وَ»و جملة  با اینکه، خانه مالِ شوهر است؛
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رفتن خود زنان از خانه است، هم چنانکه در جملة قبلی، نهی 
إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ »و جملة  شوهران بود از بیرون کردن آنها؛

ست که مگر آنکه گناهی در ادامه جمله قبل، به این معنا ا« مُبَیِّنَةٍ 
ظاهر و فاحش از قبیل زنا و یا ناسزا و یا اذّیت اهل خانه مرتکب 
شوند هم چنانکه در روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم الساّلم 

و در ادامه  عبارت از گناهان مذکور است؛« فاحشه»وارد شده که 
آیه آمده است که اینها و احکامی که ذکر شد همه حدود الهی 
است که هر کس نافرمانی کند در حقیقت به خودش ظلم کرده 

 .(35است )
چیست؟ اختالف نظر دارند: « فاحشه»مفسرّان در اینکه مقصور از 

زنا »خصوص منافی عفّت یعنی اند: مقصود،بعضی از مفسّران گفته
مقصود، خصوص عمل منافی  اند:امّا بسیاری ازمفسّران گفته است،«

 و ر عمل زشتی است که زشتی فاحش دارد؛باعفت نیست، بلکه ه
اخراج زن بعد از طالق ممکن نیست مگر اینکه زن )این حق مزبور 

مرتکب فاحشه آشکار شود.(، تنها در طالق رجعی است امّا در 
 .(36طالق بائن در هیچ یک از اقسام آن این حق وجود ندارد )

 ( نتیجه بحث:2-5
لَا و » بعد از دوحکمی که از استناد امامان معصوم )ع( به آیه   

فهمیده می شود ومفصل ذکرآن « لَا یَخْرُجْنَ  تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ
خبران، این حکم اسالمی را به هنگام طالق، گذشت، بسیاری از بی

ه و به محض جاری شدن صیغه طالق، هم مرد ب کننداصالً اجرا نمی
می  دهد که زن را بیرون کند و هم زن ،خود را آزاد خود اجازه می

پندارد که از خانه شوهر خارج شود و به خانه بستگان باز گردد، 
ولی این حکم اسالمی، فلسفه بسیار مهمی دارد زیرا عالوه بر حفظ 
احترام زن، غالباً زمینه را برای بازگشت شوهر از طالق و تحکیم 

سازد، پشت پا زدن به این حکم مهم اسالمی می فراهمپیوند زناشویی 
شود که بسیاری از طالقها که در متن قرآن مجید آمده است سبب می

به جدایی دائم منتهی شود، در حالی که اگر این حکم اجرا شود، 
 .(32 شود ) غالباً به آشتی و بازگشت مجدّد منتهی می

لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ  ) استناد به قسمت آخر آیه یک سوره طالق-3
 ذلِکَ أَمْراً (

-در حدیث زیر که از زُراره از قول امام صادق علیه الساّلم نقل می

 و کنند؛شود که امام به قسمت آخر آیه اوّل سوره طالق استناد می
وج و عدم خر در پایان این آیه بعد از اشاره لطیفی که به فلسفة عدّه

فرمایند: اقامتگاه اصلی که در اوّل آیه اشاره شد، میزنان از خانه و 
دانی شاید خداوند بعد از این ماجرا وضع تازه و وسیله تو نمی»

 «اصالحی فراهم سازد.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ  وَ

الْمُطَلَّقَةُ تَکْتَحِلُ وَ  ارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَ
 لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ -وَ تَطَیَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ -تَخْتَضِبُ

هِ لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِی نَفْسِ -یَقُولُ لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً 
 ( 26، 4) فَیُرَاجِعَهَا.

 
 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 (1 طالق،« ) لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا»

 ترجمه و شرح فقهی حدیث:( 3-1
در وسائل الشیعه آمده است که زُراره گوید که امام صادق علیه 

سُرمه بکشد و حنا های خویش الساّلم فرمودند: زن مطلّقه به چشم
ببندد و معطّر شود و بهترین لباس خویش را بر تن کند؛ زیرا خداوند 

به آن امید که « لَعَلَّ اهلل یحدثُ بَعدَ ذلکَ أمراً»فرماید: عزّ و جلّ می
 و او را بازگرداند. وی را خوش آید

 ترجمه آیه:
یله دانی شاید خداوند بعد از این ماجرا وضع تازه )و وستو نمی ...

 اصالحی( فراهم سازد.
در آیه « لَعَلَّ اهلل یحدثُ بَعدَ ذلکَ أمراً»( چگونگی استناد به 3-2

 السالم از منظر فقهاءصادق علیهیک سوره طالق توسط امام 
گوید: این حدیث عیناً در کتاب مسالک آمده است؛ شهید ثانی می

ر برگشت ماند و انتظادر طالق رجعی، تمام احکام زوجیّت باقی می
وجود دارد بلکه برای زن بهتر است که خود را آرایش کند به خاطر 

رود زوج برای برگشت به ازدواج، رغبت و تمایل آنچه انتظار می
السالم پیدا کند و مؤید این مسأله، روایت زُراره از امام صادق علیه

 (.33) است. )که نقل آن گذشت(
معتبر دیگری چون تهذیب و این حدیث عیناً بدون شرح در کتابهای 

و حدائق النّاضره بحرانی نقل شده  األحکام و استبصار شیخ طوسی
 (.25، 38، 37است )

همچنانکه قبالً گفته شد مسلم و اجمالی است که ذات العدّه 
برد. دارای نفقه است امّا الرجعیه )کسی که در عدّه رجعی بسر می

 زئین و آرایش همبحث اینجا است که آیا آلت تنظیف و وسیله ت
 رود یا خیر؟میجزو نفقه به شمار 

بعضی از فقها آلت تنظیف )وسیله تزئین( را از نفقه به دلیل عدم  
 .(25، 23) اندانتفای زوج در این مدّت، استثناء کرده

اند و ولی صاحب جواهر و صاحب حدائق متعرّض این مسئله شده 
خاطر روایات بسیاری  در حدائق الناضره، آلت تنظیف و تزئین، به

که در این خصوص وجود دارد، مورد تأیید قرار گرفته است. )از 
الساّلم است که در اوّل روایت زراره از امام صادق علیه ها،جملة آن

 گوید:بحث ذکرشد.( و صاحب حدائق پس از نقل این حدیث می
ظاهر روایت بر نفی حِداد در طالق رجعی و بائن حکایت دارد امّا 

ر طالق رجعی، )نفی ترک زینت یا اثبات تزئین و آرایش زن( به د
خاطر این است که احکام زوجیّت، در زمان عدّه همچنان باقی است 
و انتظار برگشت وجود دارد و عالوه بر آن ظاهر اخبار نشان از 

 .(25) باشداستحباب تزیین و آرایش برای زن می
حدائق خصوصاً صاحب جواهر بعد از نقل روایات از صاحب 

روایت مورد بحث ما از زراره )به نقل از امام صادق علیه الساّلم(، 
گوید: در روایات با صراحت، زینت در زمان عدّه را برای زن می

داند ولی در همه اینها، داللت ندارد بر اینکه وسیله زینت جایز می
خرج زینت بر عهده زوج باشد( و شاید بهتر باشد )از مرد باشد 

تدالل کنیم بر اطالق سابق )که ذات العدّه در طالق رجعی، نفقه اس
 .(23 دارد( )

در شرح موارد فوق با استفاده از تقریرات دروس خارج حوزه علمیه 
از آیات عظام )مانند آیه اهلل سیدمحمدجواد شبیری زنجانی( و 

رسانی مانند )آیه اهلل مکارم شیرازی( و استفاده از های اطالعپایگاه
لمای دینی منطقه، این نتیجه حاصل شد که وسائل تنظیف و تزئین، ع
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باشد و همانطور که در حد معقول و در حد شئونات جزو نفقه می
ذکر شد زن در دوران طالق رجعی دارای نفقه است و این یک 
مسئله مسلم و اجماعی است ولی گفته شده که بعضی از فقهاء این 

اند و معتقدند رجعیه استثناء کردهوسایل تزئین را در دوران عدّه 
باید حذف گردد چون این قسم از نفقه در صورتی است که زوج 
وزوجه با هم ارتباط جنسی داشته باشند وحال که موضوع منتفی 

شود ولی صاحب حدائق به دو است، پس این قسم ازنفقه، حذف می
از آیه  ـ 1داند. دلیل، تزئین و آرایش را در زمان عدّه جزو نفقه می

شود که زوج و زوجه در زمان عدّه باید پیش هم باشند استفاده می
که شاید با هم آشتی کنند و در زمان عدّه حجاب الزم نیست. حال 
اگر برای تقویت آشتی، زن خود را تزئین کند، احتمال برگشت به 

تر است. زوجیّت وجود دارد این مسئله از زمان زوجیّت هم مهم
شود که زینت هم جزو نفقه از آیه استفاده می تزامیپس به داللت ال

ـ روایات مانند روایت مذکور )درست است که ذکر نشده،  2است. 
خرج زینت با مرد است( پر واضح است که وقتی زن در خانه شوهر 
محبوس است باید مرد خرجش را بدهد نه دیگران؛ و به قول 

ذات العدّه  صاحب جواهر بهتر است به همان اطالق سابق که
رجعیّه، نفقه دارد استدالل کنیم )هر چند خرج زینت بر عهده زوج 

 در این ایام ذکر نشده باشد(.
را در ردّ سه طالقه « لعلّ اهلل یحدثُ بعد ذلک امراً»بعضی این آیه 

اند که اگر سه طالقه کردن در یک کردن در یک مجلس آورده
ای از این وضع تازهشاید خدا بعد »مجلس صحصح بود جملة قرآنی 

 « فراهم کند
 افتدفایده بود؛ زیرا پس از طالق سوّم، میان مرد و زن جدایی میبی

کشد، به طوری که زندگی مجدّد مرد با و کار به جای باریک می
زن، به جز با ازدواج زن با مرد دیگر و طالق او، حاصل نخواهد 

قصود، حل دهد که مشد، در حالی که ظاهر این عبارت نشان می
 .(31) مشکل زن و مرد از طریق رجوع و یا عقد در دوران عدّه است

ی هدر آی« لعلّ اهلل یحدثُ بعد ذلک امراً»( استناد به تعلیل جملة 3-3
 و آیات األحکاماول سوره طالق در تفاسیر 

فاضل جواد بعد از ذکر حدیث زُراره از امام صادق علیه الساّلم که  
 گوید: ایناند میاستناد نموده« یحدث بعد ذلک امراًلعل اهلل »به آیه 

ای که به قسمت از آیه به این معنا است که رأی زوج در عالقه
رود عالقه به برگشت به همسر طالق داشته تغییر یابد و انتظار می

در دلش در مابین طالق اوّل و دوّم یا در مابین طالق دوّم و سوّم 
و مشابه  (.18)ر زمان عدّه به وجود آید ایجاد شود یا ارادة برگشت د

 (.39این معنا نیز در التبیان آمده است )
در کنزالعرفان در ذیل این آیه آمده است: شاید خداوند بعد از  

طالق امری را به وجود آورد که همان رغبت زوج، به همسر طالق 
باشد و از قصد اولیّه خود که مفارقت از همسر بود، اش میداده شده
 برگردد 

و این به منزله تعلیل بر عدم جواز اخراج و خروج از منزل است و 
کند بر اینکه: مراد از طالق در آیه، طالق رجعی است، نیز داللت می
 (.34) نه طالق بائن

د و وشدر تفسیر شاهی نیز همین استناد به تعلیل در آیه، اشاره می 
بعد از بیان اینکه در ایّام عدّه در طالق رجعی، جایز نیست اخراج 

التدری لعّل اهلل یحدثُ »گوید: این قسمت از آیه و خروج زن می

 در مقام تعلیل عدم اخراج مطلقات از بیوت است؛« بعد ذلک امراً
های ( تا آخر اشاره است به علّت نهی...یعنی قول خداوند )التدری 

تخرجوهن، الیخرجن( است و ضمیر التدری، نفس یا مذکوره )ال
و ذلک اشاره است به طالق رجعی و  خطاب است به پیامبر )ص(

رجعیت است بعد از طالق  مراد از احداث امری بعد از آن ایقاع
رجعی و ایجاد محبّت و رغبت است بعد از نفرت و کراهت سابق 

های شوهران خود یعنی مقتضی آن است که مطلّقات رجعیّه، از خانه
بیرون نروند تا آن که عدّت ایشان پایان یابد زیرا که احتمال دارد 
شوهران ایشان، از طالق پشیمان شوند و قصد برگشت کنند و 

کند بر جواز طالق، اگر چه پوشیده نماند که آیه مذکور داللت می
  (.19) مکروه است

گوید: مسالک میشیخ طبرسی در معنای این قسمت از آیه همانند  
یعنی رأی زوج در عالقه به « التدری لعلّ اهلل یحدثُ بَعدَ ذلک امراً»

طالق، تغییر یابد و میل و رغبت در مابین طالق اوّل و دوّم و یا 
و در ادامه بعد از  مابین طالق دوّم و سوّم در عدّه رجعی ایجاد شود؛

م طالق اینکه تعدّی در حدود الهی را در طالق موجب بطالن حک
 تأکید« لعلّ اهلل یحدثُ بَعدَ ذلک امراً»گوید: قول خداوند داند میمی

است برای حدود الهی در طالق و اعالم است به اینکه حق رجوع 
شود و مانند این است که گفته باشد به جمع سه طالق، منقطع نمی

مجال امیدواری به رجوع باشید چرا که خداوند پس از طالق ممکن 
 (.3) و میل به رجوع را احداث نماید است رغبت

انی، دگوید: تو نمیعالمه طباطبایی در تبیین این قسمت از آیه می 
چه بسا خداوند متعال بعد از این امری پدید آورد، یعنی امری که 

و رأی شوهر در طالق همسرش  وضع این زن و شوهر را عوض کند
دلها به دست  عوض شده، به آشتی با وی متمایل گردد، چون زمام

خداست، ممکن است محبّت همسرش در دلش پیدا شود و به زندگی 
 (.35) قبلی خود بازگردد

لساّلم ادر تفسیر نورالثّقلین این حدیث مذکور عیناً از امام باقر علیه 
تواند آرایش اش میدر دوران عدّه« زن مطلّقه»نقل شده است که 

رنگین و خود را معطّر  کند. سرمه در چشم نماید و موهای خود را
: فرمایدو هر لباسی را که مورد عالقه اوست بپوشد، زیرا خداوند می

و ممکن است  ای فراهم سازدشاید خدا بعد از این ماجرا، وضع تازه
زن بار دیگر قلب مرد را تسخیر کرده و مرد رجوع  از همین راه،

 (.40) نماید
ن حدیث مذکور از امام آیه اهلل مکارم شیرازی نیز بعد از ذکر ای 

الساّلم، استناد به تعلیل و فلسفه عدّه در این آیه دارند و باقر علیه
گویند: که خداوند در پایان آیه، ضمن اشاره لطیفی به فلسفه عدّه می

دانی تو نمی»فرماید: و عدم خروج زنان از خانه و اقامتگاه اصلی می
 «له اصالحی فراهم سازد.تازه و وسی شاید خدا بعد از این ماجرا وضع

چرا که با گذشت زمان، طوفان خشم و غضب که غالباً موجب 
و  نشیندشود فرو میهای ناگهانی در امر طالق و جدایی میتصمیم

و یادآوری  حضور دائمی زن در خانه در کنار مرد در مدت عدّه
عواقب شوم طالق، مخصوصاً در آنجا که پای فرزندانی در میان 

ساز رجوع و واظهار محبّت هر یک نسبت به دیگری، زمینهاست، 
گردد و ابرهای تیره و تار دشمنی و کدورت را غالباً از بازگشت می

 (.32) سازدآسمان زندگی دور می
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حدیث مذکور و مورد بحث ما در کتاب مرآت العقول نیز ذکر 
 (.41) شده است

د از طالق، رغبت بع« لعلّ اهلل یحدثّ»مشهور بین مفسرین در معنای 
و میل در مطلّقه است چه مرد در زمان عدّه رجوع نماید یا بعد از 
انقضای عدّه، از نو با او ازدواج نماید و آن تعلیل است برای عدم 

 (.41) اخراج زن از خانه
الم، السّبنابراین با توجه به نظرات فقها و مفسّرین، امام صادق علیه

ند ااستناد کرده« یحدثّ بعدَ ذلکَ امراً لعلّ اهلل»به عموم تعلیل آیه 
هایشان چرا که در قبل این عبارت آمده است که زن را از خانه

 بیرون نکنید و آنها هم اجازه ندارند از خانه خارج شوند بدین علّت
-که زمینة رجوع فراهم شود و امام صادق علیه السالم توضیح داده

لعلّها أن تقع فی نفسه »( یعنی اندکه )لعلّ اهلل یحدثّ بعدَ ذلک امراً
از تزئین و آرایش زن، مرد را خویش به آن امید که پس « فیراجعها

 آید و او را بازگرداند.
 نتیجه گیری:

و تبیین  نکته کلیدی وجود دارد: قرآن کریم چهاردر این پژوهش 
نحوه استناد  ،آن توسط امامان معصوم علیهم السالم، احادیث فقهی 

 و بازگشت به زندگی وحفظ وتحکیم بنیان خانواده. قرآنبه آیات 
از قرآن از هر نظر صائب ائمه اطهار بیان و برداشت  ( قرآن کریم:1

برداشت و تفسیر آنان از قرآن انحصاری  ولیو مصون از خطا است؛ 
نیست بلکه قرآن برای همه بشر نازل شده است و هرکس به مقدار 

تواند از قرآن بهره ببرد اما این امامان استعداد و آمادگی خود می
و  دانبودند که راه برداشت صحیح از قرآن را به دیگران تعلیم داده

 ها گیرند.بر اهل علم و معرفت است که از آن بهره
قرآن کریم کلیاتی از احکام را بردارد و محدود  احادیث فقهی: (2

باشد که است و آنچه مکمّل و مبیّن آن است احادیث فقهی می
باشند ترین منبع استناد و استنباط احکام بعد از قرآن کریم میاصلی

و نقش بسزایی در استخراج احکام و تخصیص عمومات قرآنی و مقیّد 
طالقات دارند بالخصوص بعد از پیامبر اسالم که باب اجتهاد نمودن ا

یافت و باعث پویایی و استنباط به تدریج و به مرور زمان رونق می
 .و استخراج احکام فقهی شده است

احادیثی که امامان معصوم علیهم السالم به آیات قرآن استناد 
ی ـ احادیث 1شوند: کنند در یک تقسیم بندی، به دو نوع تقسیم میمی

 -2 .که فقط مستند به قرآن اند ولی دلیل بر حکم شرعی نیستند
احادیثی هستند که امامان معصوم علیهم السالم به آیات قرآن استناد 

اند و استداللی و بیانگر حکم شرعی هستند و چگونگی استناد کرده
 .توان مشخص نمودبه آیات قرآن را از این احادیث می

عالوه بر اینکه امامان  استناد به آیات قرآن:( نحوه وچگونگی  3
قرآن، حکم شرعی را بیان به معصوم علیهم السالم در استناد 

اند، به جنبه تعلیم و ارائه طریق استنباط و همچنین نحوه و نموده
که اند؛ بنابراین برای اینچگونگی استناد به آیات قرآن نیز پرداخته

امامان در این خصوص داشته فقهی پویا و منطبق بر قرآن و روش 
باشیم، قطعاً باید به نحوه و چگونگی استناد امامان معصوم علیهم 

ها السالم به آیات قران دست یابیم چرا که به کارگیری این روش
تواند بسیاری از مشکالت را در استنباط احکام فقهی حل نماید می

ول فقه، وبرای این منظورالزم است ازعلوم مختلف، فقه، حدیث، اص
تفسیر آیات االحکام جهت استنباط حکم فقهی و نحوه استناد امامان 

آن در استناد به قر و برای بیان روش معصومین به قرآن بهره گیریم؛
چون استناد به ظاهر و باطن، استناد به تعمیم  ی مختلفیهابه شیوه

وتخصیص قرآن، استناد به مفهوم و منطوق واستناد به ترکیب و سیاق 
 ...ات، استناد به قرائن لفظی و غیر لفظی، استناد به علّت نزول وآی

 .اشاره کرد
وقتی روشن  (نحوه و چگونگی استناد به آیات)اهمیت این مسائل 

شود که با تغییر نحوه استناد، معنا و حکم شرعی نیز عوض می
روش وشیوه امامان  بنابراین)مثالتعمیم به جای تخصیص ( شودمی

ن دراحادیث فقهی طالق آدرنحوه استنادبه قر السالممعصوم علیهم 
تیجه ودر ن دراستنباط احکام فقهیها شیوه بهترین  یکی از می تواند

ونه نم می تواند چنینباشد وهم داشتن فقهی پویا ومنطبق بر قرآن
در طریق اجتهاد  ینیدعلوم  برای دانش پژوهان وطالب والگویی

ود وپیشنهاد می ش در دیگرابواب فقهی قرار گیرد واستنباط احکام
درسطوح باالتر و دکتری الهیات ومعارف  دردروس حوزه و دانشگاه

 اسالمی قرارگیرد.
ین گونه احادیث فقهی درباب ا : حفظ وتحکیم بنیان خانواه (4

ه آشتی وبازگشت ب،تحکیم بنیان خانواه حفظ ودر طالق، می تواند 
 رشد،کم ذسوّ دوّم و همانطورکه در پایان حدیث زندگی ،

ل با توجه به تعمیم آیه، باید طالق در درحدیث اوّؤثرباشد.بسیارم
زمان عدّه باشد وحساب عدّه را نیز باید نگه داشت ودر حدیث دوم 

آن ها )زوجه( را از خانه بیرون  با استناد به آیه، نباید در زمان عدّه
ن روند؛ ودر حدیث سوم با استناد به آیه، کرد وآن ها هم نباید بیرو

در این فاصله زن  بهتراستدر ادامه حدیث قبلی آمده است که 
آرایش ومعطرنماید شاید فرجی  ، خودرازمانی )زمان عدّه طالق( 

 وآشتی نماید. حاصل شود ومرد به زندگی زناشویی باز گردد
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