علل طالق و راهبردهاي کاهش آن
از ديدگاه قرآن
با روش ترتيب نزول

حجه االسالم والمسلمین سید منذر حکیم1

٭

بتول زاهدی فر2

٭٭

چكيده
علل طالق را ميتوان با ترتيب نزول آيات ،تحليل کرده و بر اساس آراء مفسرين،
راهبردهايي را براي کاهش آن يافت .چنين رويکردي به مسئلهي طالق مسبوق
به هيچ پيشينه و زمينهاي نيست .در اين مقاله نُه عامل طالق به ترتيب اولويت و
در قالب سبکي نظير روش تفسير موضوعي مبتني بر ترتيب نزول ،استخراج شده
است .مخدوش بودن روابط جنسي ،هم کفو نبودن ،ضعف و فقدان اعتقادات ،درک
متقابل نداشتن ،اختالالت اخالقي و رفتاري ،اضطرارهاي موردي ،بيعالقگي ،وجود
همسر ديگر و تهمتهاي ناروا به ترتيب ،برخي از آسيبهاي زمينهساز جريان طالق
ميباشند .فرضيهي نوآورانهي اين مقاله اين است که از ترتيب اهميت و اولويت
ِ
ِ
مخالف آيات ،میتوان راهبردهايي را نيز
اشارات منطوق و مفهوم
عوامل ،براساس
براي کاهش طالق به دست آورد.
کليد واژه
قرآن ،طالق ،ترتيب نزول ،علل ،راهبرد

٭ ـ استادیارحوزه علمیه قم و مدیرگروه فقه خانواده دانشگاه المصطفی العلمیه
٭ ـ کارشناس ارشد فقه و اصول ,دانش آموخته سطح چهار
تاریخ دریافت 89/7/20 :تایید نهایی( 89/10/5 :با همکاری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)
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بيان مسئله

طرح مس��ئلهی طالق در قرآن کريم با رويکرد ترتيب نزول ،جامعترين
نگاه را فراه��م ميکند زيرا تحوالت اجتماعي صدر اس�لام با ترتيب نزول
آيات و سورههاي قرآن پيوند جزئي داشته و با زمينههاي فرهنگي و اعتقادي
آن در آيات قرآن کريم تجلي يافته اس��ت و ميتواند نشانگر روش قرآن در
برنامهريزي و مديريت اين تحوالت اجتماعي و سير تحول احکام شرعي در
بستر اين تحوالت باشد.
با توجه به اين دو نکته ميتوان از روش برخورد قرآن کريم با پديدههاي
اجتماعي ـ از جمله پديدهی طالق در جامعهي اسالمي به رويکرد تربيتي قرآن
کريم و استنباط مواضع آن در مسئلهی طالق و به دست آوردن روش کاهش
طالق در جامعهی اسالمي که مطلوب شارع است ـ از راه تتبع در آيات طالق
و آيات مرتبط با آن ـ با توجه به چينش آنها به ترتيب نزول ،بهرهی فراوان برد.
و با توجه به موفقيتهاي قرآن کريم در معالجهی پديدههاي ناهنجار و
تبديل آن به هنجارهاي مقبول ،امکان رس��يدن به يک جواب روشن در نوع
صحيح مردم مسلمان با طالق و کاهش دادن آن در جامعهی اسالمي،
تعامل
ِ
صحت نتايج بحث فوق ،ضريب بااليي پيدا ميکند.

تفاسيرگرانقدر شيعه ،آيات طالق را به روش تفسير ترتيبي مورد مالحظه
قرار دادهاند ،ولي رويکرد ترتيب نزول را در آن دخيل ننمودهاند؛ اما در اين مقاله
سعي ش��ده است مسئلهی تشريع و علل و عوامل طالق با اين رويکرد مورد
مالحظه قرار گيرد و با تحليل نکات تفس��يري آيات ،راهبردهايي در رابطه با

294

علل طالق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن کریم

گونه که در آيات مطرح شده ،با تکيه بر نظرات مفسرين ارائه گرديده است.
بررسيهاي مفهومي
بررسي مفهوم رويکرد ترتيب نزول

قرآن به تدريج و طي  23س��ال در مدينه نازل ش��ده است و اين واقعيت

در رويکرد ترتيب نزول کام ً
ال مشهود است که هدايت بهطور مطلق نيازمند
پيشزمينههايي اس��ت .در خصوص هدايت انس��ان ،ابتدا ش��الوده فکري و
اعتقادي وي ،به طرز صحيحي بنا گذاش��ته ميش��ود تا صبغه و تربيت الهي
جايگاه خود را در وجود و نهاد انس��ان بيابد و س��پس در او نهادينه شود .در
روش ترتيب نزول ،ابتدا آيات مکي بررسي ميشود که بيش از همه مبحث
توحيد و سپس معاد و نبوت را بسيار زيبا و مؤثر بيان ميکند و سپس آيات
مدني که به بيان احکام تکليفي و آداب ظاهري ميپردازد.
بنابراين ،بررس��ي آيات االحکام ب��ه اين روش (ترتيب نزول) ،الزم بلکه
ضروري است زيرا تشريعيات قرآن در بسياري از مواقع به صورت تدريجي
و درجه بندي انجام ميگرفته و فرهنگ حاکم بر جامعه عرب در زمان نزول
کامال مراعات ميشده است.
«نزول قرآن تنه��ا به منظور تعليم يا آموزش مجموعهاي از معارف و بيان

دستورات الهي نبود .نزول قرآن با انگيزه تربيت و تغيير و ّ
تحول مثبت مخاطبان
انجام گرفت [ ]...در کنار حادثهها نشستن در بسياري از آيات ،ورود به چالشها
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با اصحاب عقايد ،راهبري اجتماعي و تدريجي مسلمانان تا تشکيل حکومت و
آسيبشناسي مسائل حکومت ديني نشان از انگيزهاي تربيتي دارد که با «نزول
تدريجي» تأمين ميش��د و با لحاظ اين حکمت ،نزول تدريجي قرآن به وقوع
پيوست (بهجتپور  :1378ج ،1ص« )37و قرآنا فرقناه لتقرأه علي الناس علي مکث و
نزلناه تنزيال»؛ و قرآني [با عظمت را [بخش بخش]بر تو] نازل کرديم تا آن را به

آرامي بر مردم بخواني

و آن را به تدريج نازل کرديم ( اسراء.)106 :

ريش��ههاي مشروعيت اين سبک تفسيري را بايد در نزول قرآن بر همين
منوال و آموزش و تعليم مفادش توسط پيامبر اکرم (ص) جستوجو کرد.
مصحف امي��ر مؤمنان علي (ع) ک��ه در محتاطانهترين تحليل ،در چينش
آياتش دخل و تصرفي صورت نگرفته و تنها زمان و محل و مورد نزول ،عام و
خاص و ناسخ و منسوخ آيات توضيح داده شده و شرح گشته بود ،شاهد نيکو
بودن تفسير آيات با نگاه به ترتيب زمان نزول ميباشد (بهجت پور ،همان :ص.)64

بررسي مفهوم طالق در لغت و اصطالح

مفهوم طالق از ديدگاه لسان العرب و برخي از کتب لغت به صورت زير
بيان شده است:
در لسان العرب طالق را به معناي ترک کردن ،رها شدن ،فرستادن و جدايي
مطرح کرده است (ابن منظور 189 :1408؛ شهيد ثاني  :1416ج ،9ص9؛ الحارثی.)539 :1417

قاموس المحيط نيز طالق را به معناي جدايي زن از شوهرش بيان نموده
است (فيروز آبادي.)814 :1420

ِطلق در عربي به معني حالل ميباشد که در برابر حرام است و به معني
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راغب اصفهاني در کتاب مفردات خويش چنين ميفرمايد« :أصل ّ
الطالق:

التّخليه من الوثاق» يعني نداشتن عهد و پيماني (راغب اصفهاني.)523 :1416

در لغتنامه دهخدا نيز « َطلق» به معني رها شدن زن از عقد نکاح ميباشد

(دهخدا .)304 :1335

مقرر در دين)
فرهنگ معين طالق را رها شدن از قيد نکاح (طبق شرايط ّ

ميداند (همان).

صاحب جواهر در اين باره ميفرمايد :گفته شده است که طالق لغ ًة به معناي

ّ
«حل عقد» است و به «ارسال و تبرک» هم طالق ميگويند (نجفي  :1366ج ،32ص.)3

بحراني معتقد اس��ت در تعاريفي که دربارهي طالق ارائه ش��ده اس��ت
اختالفاتي وجود دارد (بحراني :1421ج ،25ص.)145

صاحب جواهر معتقد اس��ت که در عقود و ايقاعات (طالق نيز يکي از
ايقاعات است به معناي لفظي که داللت ميکند بر إنشاء خاصي ،از يک طرف
نه از دو طرف مانند بيع) حقيقت شرعيه وجود ندارد ،به دليل اينکه در زمان
قبل از پيامبر اکرم (ص) در همين معاني موجود ،استعمال ميشدهاند و فقط
ب��ه خاطر اينکه در عقد و ايقاعات صحيح ،اموري معتبر اس��ت لذا اصحاب
ب��ه همين دليل در مقابل معني لغوي ،معني ش��رعي براي آنها قرار دادند .به
هر حال «طالق» اس��مي است براي انشاء فراق و جدايي زن از مرد با صيغه
مخصوص«أنت طالق» (نجفي :همان).
بعضي از صاحب نظران معتقدند« :نکاح عقد بين زوجين است و طالق
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حل و گشودن آن عقد است» (سبحاني.)9 :1385

محقق داماد نيز مينويسد :اصطالح شرعي طالق عبارت است از« :إزاله
قي��د النکاح بصيغه مخصوصه» طالق زائل نمودن قيد و پيوند نکاح با صيغه
مخصوصي است .ذکر قيد «صيغه مخصوص» در تعريف فوق به اين جهت
است که تعريف فسخ نکاح از تعريف طالق خارج شود (محقق داماد .)380 :1386

الزم است در همين جا فرق بين طالق و فسخ ،بيشتر روشن شود:
«فسخ» زائل ش��دن قرارداد همسري و زوجيت است بدون اينکه نياز به
سير مراحل و شرايط طالق باشد.
ماده  1132قانون مدني« :در فس��خ نکاح رعايت ترتيباتي که براي طالق
مقرر است شرط نيست» (کماالن.)331 :1387

مفهوم طالق در قانون مدني

م��اده  1120قانون مدني« :عقد نکاح به فس��خ يا ب��ه بذل مدت در عقد
انقطاع منحل ميشود» (همان.)327 :

اما محقق داماد معتقد اس��ت« :مقص��ود از انحالل ،قطع رابطهی زوجيت
اس��ت ،در محلي که اقتضاي ادامه داشته باشد؛ لذا اين نظر که عقد انقطاعي
نيز با پايان مدت منحل ميگردد ،صحيح نيس��ت ،زي��را در عقد مدتدار و
منقط��ع ،زوجيت از اول محدود بوده و پس از انقضاي مدت ديگر زوجيتي
وجود ندارد تا منحل گردد .قانون مدني در موارد مشروحه آتي تنها متعرض
موارد فسخ شده و موارد انفساخ را مطرح ننموده است .منظور از انفساخ آن
است که نکاح خود به خود منحل گردد» (محقق داماد 337 :1386؛ امامي.)529 :1377
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عرف عام ديدگاهي شبيه شرع دارد اما مسبوق به ذهن ،بيزاري و جدايي است.
مفهوم طالق در زبان قرآن

قرآن کريم براي هدايت بش��ر نازل ش��ده است ،به قطع و يقين حمايت و
جانبداري از زنان ،متناسب با روح حاکم بر آيات قرآني مربوط به طالق است.
پيشزمينهي طرح مسئلهی طالق به ترتيب نزول

خداوند متعال به عنوان پيشزمينهي طرح مسئلهی طالق ميفرمايد...« :

لهن»...؛ ...آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها...
هن لباس لکم و أنتم لباس ّ
ّ
(بقره.)187 :

«لباس از يکس��و انس��ان را از س��رما و گرما و خطر برخورد اش��ياء به
بدن حفظ ميکند و از س��وي ديگر عيوب او را ميپوش��اند و از سوي سوم
زينتي است براي تن آدمي .اين تشبيه که در آيه فوق آمده اشاره به همه اين
نکات اس��ت .دو همسر يکديگر را از انحرافات حفظ ميکنند ،عيوب را هم
ميپوش��انند ،وس��يلهی راحت و آرامش يکديگرند و هر يک زينت ديگري
محسوب ميشوند» (مکارم شيرازي :1374ج ،1ص.)250

اولين تعبير و تجويز قرآني از مسئلهی طالق به ترتيب نزول

فإن اهلل س��ميع عليم»؛ و اگر تصميم به جدايي گرفتند
«و إن عزموا الطالق ّ

(آن هم با شرايطش مانعي ندارد) خداوند شنوا و داناست (بقره .)227 :خداوند
سخنان شما را ميشنود و از انگيزهي طالق و جدايي آگاه است و شما را بر
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طبق آن جزا ميدهد (مکارم شيرازي همان :ج،2ص.)152

بنابراين ،نخس��تين مرحله در طالق ،عزم به طالق است و طالق نخست
در مرحلهی اراده و عزم متعلق تفکر و انديشه قرار ميگيرد و پس از آن در
مرحلهی عمل پيگيري ميش��ود .در اينجا ديگر سخن از رحمت و مغفرت
نيست و چقدر زيبا خداوند متعال ،در بيان طالق مخاطب شناسي را رعايت
کرده است.
دومين تعبير و تعيين وظيفهی زن نسبت به مسئلهی طالق به ترتيب نزول

خداوند در قرآن ،با بيان لطيفي وظايف زنان طالق داده ش��ده را با صيغه

مضارع «يتربّص��ن» مطرح ميکند و در اين آيه « ...و ال ّ
لهن أن يکتمن»...؛
يحل ّ
...براي آنها حالل نيست که آنچه را خدا در رحمهايشان آفريده کتمان کنند...

(بقره )228 :نميفرمايد :حرام است ،بلکه ميفرمايد :حالل نيست براي آنان که ...
سومين تعبير حمايت از زن با بيان الفاظ لطيف در مسئلهی طالق به ترتيب نزول

در آيهی بعدي خداوند طالق را تحت عنوان «تسريح بإحسان» يعني رها
کردني که توأم با نيکي و بدون إضرار به زن باشد ،مطرح ميکند (بقره.)229 :

در آي��ات بعدي نيز با بيانات لطيفتر ديگري قضيه را پي ميگيرد ،مانند:
حوهن بمعروف »...؛...به طرز پسنديدهاي آنها را رها سازيد( ...بقره )231 :يا
«...سر ّ
ّ
حکن سراح ًا جميال»؛ ...و شما را با طرز نيکويي رها سازم (احزاب.)28 :
اسر ّ
« ...و ّ

بنابراين مشهود است طالقي که مد نظر خداوند متعال است داراي ويژگيهاي

مطرح شده فوق ميباشد تا ضمن رهايي زن ،کرامت وي نيز مخدوش نگردد.
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قرآن کريم در ادامهي آيات با تعابير ديگري که بسيار روشن است ،معني
طالق را بيان کرده است.

يتفرقا يغن اهلل ک ّ
ال من سعته»...؛ و اگر از هم جدا شوند خداوند هر
«و إن ّ

کدام از آنها را با فضل و کرم خود بينياز ميکند( ...نس��اء .)130 :در سورهی
ط�لاق نيز اين جدايي را ب��ا وصف زيباي «بمعروف» تکميل کرده اس��ت:
فارقوهن بمعروف»...؛ ...پ��س آنها را به طرز
هن بمع��روف أَو
ّ
«....فأمس��کو ّ
شايستهاي نگه داريد يا به طرز شايستهاي از آنان جدا

شويد( ...طالق.)2 :

طالق به معني جدايي مطلق نيست ،بلکه مقيد به قيد «معروف» است .همان
طور که مش��اهده ميشود در تمامي آيات مربوط به مسئلهی طالق (به ترتيب

نزول) از صدر تا ذيل و با عنوانهاي مختلف ،مخاطبشناس��ي کام ً
ال رعايت
شده است؛ زيرا لطافت روحي زن بر کسي پوشيده نيست و در مسائلي از جمله
مسئلهی طالق ،بيش از مرد آسيب ميبيند .بنابراين چنين مخاطبي ،به چنين بيان
آرامبخشي نياز دارد تا در ضمن آگاهي يافتن نسبت به جايگاه و وظايف خود
نسبت به مسئلهی طالق ،آرامش و اعتماد به نفس خود را نيز حفظ نمايد.
علل و انگيزههاي طالق و راهبردهاي کاهش طالق

يکي از پايههاي مهم تمدن اس�لامي ک��ه بنيانگذار آن پيامبر اکرم (ص)
ب��ود ،تبيين جاي��گاه خانواده به عنوان مهد پرورش انس��انهاي با فضيلت و
کانون مهر و محبت توأم با عفاف و پاکدامني است.
در اسالم تشريع طالق نه تنها تهديدي براي خانواده نيست ،بلکه قدمي
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در جهت استحکام آن است؛ اما با مشاهدهی طالقهاي روزافزون و خارج از
محدودهي شرع ،الزم است پس از دستيابي به نسخهي قابل اعتماد سورههاي
قرآن کريم ب��ه روش ترتيب نزول1،علل و انگيزهه��اي طالق و راهبردهاي
کاه��ش طالق ،از آيات ق��رآن کريم با رويکرد ترتيب نزول اس��تخراج و با
اس��تفاده از تفاس��ير مختلف تبيين ش��ود« ،زيرا به نظر ميرسد عدم ترتيب
نزول سورهها ،فهم مراد جدي خداوند را با دشواري مواجه ميسازد .سخن
حکيمان��ه ،اقتضا ميکند که اجمالش قب��ل از تفصيل ،عامش قبل از خاص،
مطلقش قبل از مقيد ،منسوخش قبل از ناسخ و ...باشد .به طور کلي کالمي که
بخشي از آن ناظر به بخش ديگر و بعضي از آن مفسر بعضي ديگر ميباشد،
آنگاه به خوبي فهميده ميشود که در سير کالم به همان سبک و اسلوبي که
گوينده ادا کرده مورد مطالعه و تأمل قرار گيرد (بهجت پور :همان).

اول؛ عدم توجه يا کمتوجهي به نياز جنسي همسر به طور مطلق

نياز جنس��ي ،نيازي غريزي است که بر اساس حکمت الهي در نوع بشر
قرار داده شده است تا در ضمن بقاي نسل ،در اثر رفع آن نياز توسط يکديگر
مهر و محبت در بين زن و شوهر ،ماندگار و بيشتر شود.
قرآن کريم به اين مهم توجه کرده اس��ت و در شش مورد ارضاي غريزه
جنسي و در شش مورد ديگر انحراف جنسي را به ترتيب و رعايت تقدم و

 1ـ ترتیب سورهها [که به مسئلهی طالق پرداخته است] طبق روایت ابن عباس و تکمیل آن مطابق
روایت جابر بن زید ،با تصحیح از نسخههای متعدد قابل اعتماد ،عبارت است از« :بقره ،احزاب،
ممتحنه ،نساء ،طالق ،نور ،مجادله و تحریم» (معرفت 90 :و .)91
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«الرفث» حتي در شبهاي ماه مبارک رمضان حالل ميشمارد
را تحت عنوان ّ

و تحت عنوان حدود الهي از آن نام ميبرد.

قبل از نزول آيهي  187سوره بقره ،آميزش جنسي با همسر در شبهاي
ماه مبارک جايز نبود ،ولي با نزول آيه فوق ،ممنوعيت برداشته شد .با توجه
به اینکه اولين آيه از آيات طالق به روش ترتيب نزول ،جواز آميزش را حتي
در شبهاي ماه مبارک رمضان مطرح ميکند ،ميتوان به اهميت توجه به نياز
مذکور پي برد؛ در نتيجه بيتوجهي به آن ميتواند نقش بزرگتري نسبت به
ساير عوامل در گسست روابط زن و شوهر داشته باشد.
آياتي که به مسئلهي ارضاي غريزهي جنسي اشاره ميکند عبارتاند از:

هن لباس لکم و أنتم لباس
 1ـ «أح��ل لَکم ليلة ّ
الرفث الي نس��ائکم ّ
الصيام ّ

التباش��روهن و انتم عاکفون في المساجد تلک
باش��روهن و  ...و
ل ّهن  ...فاالن
ّ
ّ
حدوداهلل فال تقربوها»...؛ آميزش جنس��ي با همس��رانتان در شب روزهايي که
روزه ميگيريد حالل است .آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها  ...اکنون
با آنها آميزش کنيد ...و در حالي که در مساجد به اعتکاف پرداختهايد با زنان
آميزش نکنيد .اين مرزهاي الهي است ،پس به آن نزديک نشويد (بقره)187 :؛
تقربوهن حتّي يطهرن فإذا تط ّهرن
 2ـ « ...فاعتزلوا النّساء في المحيض و ال
ّ

فأتوهن من حيث أمرکم هّ
الل»...؛ در حالت قاعدگي از زنان کنارهگيري کنيد و با
ّ

آنها نزديکي ننمایيد تا پاک شوند و هنگامي که پاک شدند از طريقي که خدا
به شما فرمان داده با آنها آميزش کنيد( ...همان)222 :؛
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شايد به علت اينکه زن در حالت حيض ،بيمار است و نميتواند به خوبي
در امر مقاربت پذيراي همس��رش باشد و در نتيجه زن و شوهر ناخشنود از
مجامعت ميش��وند و همچنين ايجاد عوارض نامطلوب بر نطفه و ...ميکند،
نزديکي در اين ايام حرام شده است.
 3ـ «نساوکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّي شئتم»...؛ زنان شما محل بذرافشاني

شما هستند ،پس هر زمان که بخواهيد ميتوانيد با آنها آميزش کنيد( ...همان)223 :؛

در زمان طهر اگر به اين نياز پاس��خ کامل داده ش��ود ،بر اس��اس احکام
اله��ي ميتوانن��د مجامعت نماين��د و در نتيجه جلوي ع��وارض نا مطلوب
ناسازگاريهاي ناخواسته بعدي را بگيرند.
 4ـ «للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر»....؛ کساني که زنان خود را

«ايالء» مينمايند ،حق دارند چهار ماه انتظار بکشند( ...همان)226 :؛

مدت زماني که به زن و ش��وهر در ترک مجامعت اذن داده ش��ده است،
چهار ماه ميباش��د .خداوند متعال بيش از چهار ماه ،تحير و بال تکليفي زن
و همسرش را در پاسخ به اين نياز غريزي اجازه نداده است و مرد ،در ايالء
پس از چهار ماه بايد يا زنش را طالق دهد يا به او رجوع نمايد.

ّ
آتيتموهن ش��يئ ًا اال ان يخافا اال يقيما
مما
 5ـ « ...و ال
ّ
يح��ل لکم ان تاخذوا ّ

حدود اهلل»...؛  ...و براي شما حالل نيست که چيزي از آنچه به آنها دادهايد پس
بگيريد ،مگر اينکه دو همسر بترسند که حدود الهي را بر پا ندارند( ...همان)229 :؛
مراد از «حدود اهلل» همان حقوقي است که هر يک از زن و شوهر بر عهدهي يکديگر
دارند (مغنيه :1383ج ،1ص ،)609زيرا يکي از حقوق مهم زن و شوهر ،رفع نياز غريزي ميباشد.
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واضربوهن»...؛ آن دسته از زناني را که از سرکشي و مخالفتشان بيم داريد ،پند
ّ
و اندرز دهيد (و اگر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنها دوري نماييد( ،سپس)
آنها را تنبيه کنيد( ...نساء)34 :؛
مهمترين مصداق نش��وز زن ،انجام ندادن وظيفهي خاص زناش��ويي اس��ت.
تأثيرات منفي اين ترک وظيفه آنقدر مهم است که جهت حفظ نظام خانواده ،به مرد
پيشنهاد نصيحت کردن زن ،ترک همخوابگي و تنبيه بدني زن ناشزه داده شده است.
اّما شش موردي که به ترتيب نزول ،به انحراف اخالق زوج و زوجه در

زمينهي مسائل جنسي اشاره شده است عبارتاند از:

 1ـ «واللاّ تي ياتين ِ
عليهن أربعة منکم»...؛ و
الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا
ّ

زناني از شما که مرتکب زنا شوند ،چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد
بر آنها بطلبيد( ...همان)15 :؛
فاحشه به معني زنا ميباشد .زناني که زناکارند ،با کار پليد خود ،خانواده
خود و طرف مقابل را به نابودي ميکشانند.

آتيموهن الاّ ان يأتين بفاحشة مبّينة
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما
 2ـ « ...وال
ّ
ّ
»...؛  ...و آنان را تحت فشار قرار ندهيد که قسمتي از آنچه را به آنها دادهايد
تملک کنيد ،مگر آنکه آنها عمل زشت آشکاري انجام دهند( ...همان)19 :؛
با انجام فاحش��ه (زنا) ،زن از حيثيت و اعتبار ميافتد و مورد سختگيري
ديگران قرار ميگيرد؛ در نتيجه پايههاي زندگي که بايد بر اعتماد مبتني باشد،
دچار تزلزل ميگردد.
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 3ـ «والمحصنات من النّساء اال ما ملکت أيمانکم»...؛ و زنان شوهردار (بر

شما حرام است) مگر آنکه آنها را (از راه اسارت) مالک شدهايد( ...همان)24 :؛
آيهي فوق حکم حرمت زنان ش��وهردار را بر مردان ديگر بيان ميکند و
خطاب به مردان هشدار ميدهد که مبادا با زنان محصنه ،آميزش داشته باشيد،
زيرا اگر جرم آنان ثابت شود حيات مادي خود را از دست ميدهند و اگر هم
ثابت نشود ،حيات معنوي خود و خانوادهي خود را که مهمتر از حيات مادي
است به مخاطره انداختهاند و به مرور دچار از هم گسيختگي خواهد شد.

 4ـ « ...وال يخرج��ن الاّ ان يأتين بفاحش��ة مبين��ة»...؛  ...و از منزل خارج

عده) کار زشت آشکاري انجام دهند( ...طالق)1 :؛
نشوند مگر اينکه (در دوران ّ
در ط�لاق رجعي خداوند ب��ا راهکارهايي که ارائه داده اس��ت ،از جمله
سکونت زن در منزل قبلي خود ،سعي در فرو نپاشيدن خانواده دارد ،اّما اگر

زن دچار انحراف جنسي شد اولين حامي که از دست ميدهد خداوند متعال
است ،سپس همسرش بر طالق دائمي او همت ميگمارد.

 5ـ «ال ّزانية و ال ّزاني فاجلدوا ّ
کل واحد منهما مائة جلدة»...؛ هر يک از زن و

مرد زناکار را صد تازيانه بزنيد( ...نور)2 :؛

زان او
 6ـ «ال ّزان��ي ال ينک��ح الاّ زاني��ة او مش��رکة و ال ّزانية ال ينکحه��ا اال ٍِ

مشرک»...؛ مرد زناکار جز با زن زناکار يا مشرک ازدواج نميکند و زن زناکار
را جز مرد زناکار يا مشرک به ازدواج خود در نميآورد( ...همان.)3 :

زن و مرد زناکار حرمتي ندارند و بايد از آنان کناره گرفت تا مورد رأفت
و مهرباني قرار نگيرند؛ به دليل اينکه زندگي با آنان ثبات ندارد ،چرا که آنان
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طالق ـ مراعات نکردن حدود شرعي ارضاي غريزه جنسي بين زن و شوهر
ـ ميباشد).
با توجه به آنچه بيان شد به نظر ميرسد اولين آيات اختصاص داده شده
به اين موض��وع و بعد تکرار آن در آيات ديگر و همچنين واقعيت خارجي
همگي مؤيد آن است که اين عامل از اهميت بااليي در بين ساير علل طالق
برخوردار است؛ لذا لزوم آگاهي بخشيدن به زن و شوهر به ويژه به زنان بيش
از پيش احساس ميشود.
«ناتواني جنسي» در مرد و «سرد مزاجي» در زن به نوبهي خود ميتواند
در ب��ه ه��م زدن کان��ون خانواده نقش مهم��ي ايفا کند .ام��روزه تحقيقات
روانشناسي نيز گواهي ميدهد که زنان در برابر غريزه جنسي بسيار مقاوم
هستند ،به عکس ،مردان ،به سرعت و به شدت در برابر مناظر تحريکآميز
دچار طغيان ش��هواني ميش��وند و عنان صبر و مقاومت خويش از دس��ت
ميدهند و تسليم تندباد هوس شده ،به هر طريقي سعي ميکنند خود را از
انرژي فشرده و قدرتمند شهوت جنسي برهانند.
در مقام اهميت مس��ئلهي فوق رسول اکرم (ص) به زنان توصيه ميکند:
ازواجکن» يعني زنان نبايد نماز خود را طوالني
صالتک��ن لتمنعن
تطو لن
ّ
ّ
«ال ّ
کنند تا مانع حق ش��وهر شوند (حرعاملي :ج ،3ص115؛ سيد س��ابق  :1397ج ،2ص9؛
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هاشمي رکاوندي .)90 :1370

راهبردهاي کاهش طالق
راهبرد اول

مقال��هي «عامل بازدارندهي آموزش جامع جنس��ي در ايران» دکتر کاظم
فروتن رئيس کلينيک س�لامت خانواده ،نس��بت به افزايش نقش مشکالت
جنس��ي در طالق هش��دار داده اس��ت .وي در اوايل آذر  1386و در جريان
برگ��زاري کنگرهي «همايش خانواده و باروري» اعالم کرده بود که بين 50تا
 60درصد طالقهاي صورت گرفته در ايران ،به علت مشکالت و اختالالت
جنسي است و همچنين حدود  30درصد زنان و  30درصد مردان به نوعي،
دچار يکي از اختالالت جنسي هستند.
وي در هم��ان کنگره از «ناتواني جنس��ي و ان��زال زودرس در مردان» و
«بيميلي جنس��ي در زنان» به عنوان ش��ايعترين اختالالت جنسي نام برده و
گفته بود بسياري از خانوادهها از وجود اين مشکالت آگاهي ندارند و همين
امر موجب مشاجرات و اختالفات خانوادگي ميشود که در نهايت به طالق
منجر ميش��ود و براي مش��کلي به اين گس��تردگي ،هيچ برنامهاي در کشور
وجود ندارد و هيچ دس��تگاه يا ش��وراي کش��وري براي کنترل آن نداريم در
حالي که براي مسئلهاي مانند ديابت که حداکثر  7درصد مردم جامعه را متأثر
ميکند اين همه برنامه و شوراي کشوري داريم.1
با توجه به مشکالت فوق ،راهکارهاي قرآني براساس ترتيب نزول که به
 http://negahcno.wordpress.com/2008/04/07/10ame1ـ 1
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 1ـ تقويت روحيهي دين باوري در ميان اقش��ار مختلف جامعه ،به ويژه
نوجوانان و جواناني که آينده سازان جامعه هستند؛ در اين صورت است که
خواست خدا را بر خواست خود مقدم ميکنند « ...وابتغوا ما کتباهلل لکم»...؛
...آنچه را خدا براي شما مقرر داشته طلب نمائيد ( ...بقره)187 :؛
 2ـ آموزش احکام و معارف اسالمي به ويژه احکام زناشويي به جواناني
که در شرف ازدواج هستند؛ « ...تلک حدوداهلل فال تقربوها»...؛  ...اين مرزهاي
الهي است ،پس به آن نزديک نشويد ( ...همان)؛
 3ـ تغيير ديدگاه زن و شوهر به ويژه زن نسبت به عمل مقاربت از ديدگاه

صرف��ًا غريزي ،م��ادي و حيواني به ديدگاهي الهي ،تکليف��ي و عاملي براي
استحکام خانواده و ايجاد آرامش؛ «نساوکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّي شئتم و
قدموا ألنفسکم واتقوا اهلل و اعلموا ّ
بشر المؤمنين»؛ زنان شما محل
أنکم مالقوه و ّ
ّ

بذر افشاني شما هس��تند ،پس هر زمان که بخواهيد ميتوانيد با آنها آميزش
کنيد و (سعي نماييد از اين فرصت بهره گرفته با پرورش فرزندان صالح) اثر
نيکي براي خود از پيش بفرس��تيد و از خدا بپرهيزيد و بدانيد او را مالقات
خواهيد کرد و تو اي پيامبر به مؤمنان بشارت ده (همان.)223 :
دوم؛ هم کفو نبودن

يکي ديگر از عوامل مهم طالق ،هم کفو نبودن زن و شوهر است .اگر در
مرحلهي همسرگزيني به سفارشات اسالم توجه نشود و تحت تأثير احساسات،
همسر آينده انتخاب شود ،پس از گذشت مدتي با واقعيتهاي آن مواجه شده،
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در نتيجه ناسازگاريها آغاز ميشود و در بيشتر مواقع نيز به طالق ميانجامد.
آيات طالق به ترتيب نزول در پنج مورد ،کفويت را به عنوان شرط اصلي
انتخاب همسر مطرح ميکند:
لهن»...؛ ...آنان لباس ش��ما و ش��ما لباس
1ـ
«...هن لباس لکم وأنتم لباس ّ
ّ

آنان هستيد( ...همان)187 :؛

در تش��بيه همسر به لباس نکات و لطائف بسياري است ،از جمله لباس
بايد متناسب با تن انسان باشد .لباس تنگ و گشاد ،نه تنها انسان را به خوبي
از سرما و گرما محافظت نميکند ،بلکه باعث سلب آرامش انسان و در نتيجه
تعويض لباس ميشود.
 2ـ «...وألمة مؤمنة خير من مشرکه...و لعبد مؤمن خير من مشرک»...؛ کنيز
با ايمان از زن آزاد بتپرست بهتر است ...يک غالم با ايمان از يک مرد آزاد
بتپرست بهتر است( ...همان)221 :؛
کفويت در ايمان ش��رط اصلي و اساس��ي انتخاب همسر است؛ چرا که
بيايماني زندگي انسان را به هالکت ميکشاند و چيزي از آن باقي نميگذارد.

 3ـ هّ
ترجعوهن إلي الک ّفار
علمتموه��ن مؤمنات فال
بإيمانهن فإن
«الل أعل��م
ّ
ّ
ّ

ال ُه ّن ّ
لهن...و التمس��کوا بعصم الکوافر»...؛ خداوند به
حل لّهم و ال هم يح ّلون ّ

ايمانش��ان آگاهتر است .هرگاه آنان را مؤمن يافتيد به سوي کفار بازنگردانيد،
ن��ه آنها ب��راي کفار حاللاند و نه کفار براي آنه��ا ...و هرگز زنان کافر را در
همسري خود نگه نداريد( ...ممتحنه)10:؛

در اين آيه ،مجدداً کفويت در ايمان با تأکيد بيشتري مطرح شده است.
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اس��ت که بدون طالق از هم جدا ميشوند يعني اگر هر کدام از زن و شوهر
مسلمان يا کافر شود زندگيشان با فسخ نه با طالق ،خاتمه مييابد.

 4ـ «ال ّزاني الينکح إلاّ زانية او مشرکة و ال ّزانية ال ينکحها إلاَ زان او مشرک

ح��رم ذلک علي المؤمنين»؛ مرد زناکار جز با زن زناکار يا مش��رک ازدواج
و ّ

نميکند و زن زناکار را جز مرد زناکار يا مشرک به ازدواج خود در نميآورد
و اين کار بر مؤمنان حرام شده است (نور.)3 :
آي��هي فوق عالوه بر کفويت ايماني و اعتق��ادي ،کفويت اخالقي را نيز
مطرح ميکند .عدم توجه به اينگونه همشأن بودنها ،خانواده را با مشکالت
اساسي روبهرو ميکند و پايان غالب آنها جدايي است.

الطيبات ّ
 5ـ «الخبيث��ات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و ّ
للطيبين و الطيبون

ّ
للطيب��ات»...؛ زنان ناپ��اک از آن مردان ناپاک و مردان ناپاک نيز به زنان ناپاک
ت ّعل��ق دارند و زنان پ��اک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاکاند...
(همان.)26 :

اين آيه کفويت را روشنتر از قبل و با تفصيل بيشتري بيان ميکند .ممکن
است مراد آيه همسويي فکري ،عقيدتي و اخالقي در انتخاب همسر باشد.
در مجم��وع ميتوان گفت :با رعايت ترتي��ب نزول اولين آيهي مربوطه،
کفوي��ت را بهطور مطلق بيان ميکند ،اما در آي��ات بعدي جزئيتر به موارد
اشاره مينمايد ،از جمله کفويت در ايمان که در سه آيه و کفويت در اخالق
نيز در دو آيه بيان ش��ده است .بنابراين توجه الزم نداشتن به اين عامل ،آمار

311

سال سیزدهم  /شماره  / 49پاییز 1389

البته ذکر اين نکته ضروري اس��ت که ظهور اين دو آيه در ش��رک و کفر

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 49پاییز 1389

طالق را روز افزون خواهد کرد.
«برخالف انديشهي کساني که رفتار انسانها در جامعهي صنعتي را عاري
از پارامتر دين ميدانند ،امروز مش��خص ش��ده اس��ت که اعتقادات ديني از
مهمترين عوامل مؤثر بر رفتار انسانهاست .تأثير شگرف مذهب بر گزينش
همسر ،مخصوصًا از آن روست که با نوع اعتقاد ،جهانبيني انسانها مشخص

ميش��ود و اعتقاد مذهبي تنها در محدودهي روابط انسان و خداوند و حيطه
اعمال ديني مؤثر نيست» (ساروخاني.)67 :1386
راهبرد دوم

همانطور که از آيات مطرح شده به روش ترتيب نزول پيرامون موضوع
کفويت ،برداشت ميشود ،بايد به مسئلهي همسرگزيني اهميت ويژهاي داده
شود ،از جمله:
 1ـ تقويت جايگاه خانواده در امر همسرگزيني براي فرزندان و مراعات
شأنيت آنان؛
 2ـ گس��ترش مراکز مشاوره در امر همس��رگزيني و ارائهي مشاورههاي
الزم پيرامون «همسان همسري»؛
 3ـ ارائ��ه اطالع��ات و عوارض ناش��ي از هم کفو نب��ودن زوجهايي که
زندگيشان به طالق کشيده شده است.
سوم؛ ضعف يا فقدان مباني اعتقادي و مذهبي زن و شوهر

عليرغم پيش��رفت علم و صنعت ،مباني اعتقادي و ارزش��ي روز به روز
کمرنگتر ميشود و به همان نسبت مشکالت و گرفتاريها افزايش مييابد.
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ارتباط با زندگي مش��ترکش تا زمان��ي که منافع و لذت جويياش اقتضا کند
ميماند .در غير اين صورت به اندک بهانهاي صحنه را ترک ميکند و بساط
کامجويياش را در جاي ديگري پهن مينمايد.
در آيات مربوطه به روش ترتيب نزول ،دوازده مورد به انحاء مختلف به
تقوا و مراعات آن اشاره شده است ،از جمله:

 1ـ « ...لع ّلکم يتّقون»؛  ...شايد پرهيزکار گردند (بقره)187 :؛
 2ـ « ...واتّقوا اهلل »...؛ ...از خدا بپرهيزيد( ...همان)223 :؛

اين دو تقوا در ارتباط با مراعات حقوق زناشويي (غريزهي جنسي) است.

أن اهلل ّ
بکل ش��يء عليم»؛ ...از خدا بپرهيزيد و
 3ـ « ...واتّق��وا اهلل و اعلموا ّ

بدانيد خداوند از هر چيزي آگاه است (همان)231:؛

اين آيه مطلقًا امر به خوشرفتاري با زنان ميکند.
 4ـ « ...وأن تعفوا اقرب للتّقوي وال تنسوا الفضل بينَکم»...؛ و گذشت کردن

ش��ما به پرهيزکاري نزديکتر است و گذشت و نيکوکاري را در ميان خود
فراموش نکنيد (همان)237 :؛

 5ـ «و للمط ّلق��ات متاع بالمعروف ح ّق ًا عل��ي المتّقين»؛ و براي زنان مطلّقه

هديهي مناسبي الزم است؛ اين ح ّقي است بر مردان پرهيزکار (همان)241 :؛

 6ـ « ...أمس��ک عليک زوجک و اتّق اهلل»...؛  ...همس��رت را نگاه دار و از

خدا بپرهيز( ...احزاب)37 :؛

 7ـ « ...واتّق��وا اهلل الّ��ذي انتم به مؤمنون»؛  ...و از (مخالفت) خداوندي که
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فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 49پاییز 1389

همه به او ايمان داريد بپرهيزيد( ...ممتحنه)11 :؛
مراعات حقوق مالي زن و شوهر ،مورد خواست و توجه خداوند متعال است.
فإن اهلل کان بما تعملون خبيرا»؛  ...و اگر نيکي
 8ـ « ...و ان تحسنوا و تتّقوا ّ

کنيد و پرهيزکاري پيش��ه س��ازيد ،خداوند به آنچه انجام ميدهيد آگاه است
(نساء)128 :؛

فإن اهلل کان غفوراً رحيم ًا»؛  ...و اگر راه صالح
 9ـ « ...و ان تصلحوا و تتّقوا ّ

و پرهیزکاري پيش گيريد ،خداوند آمرزنده و مهربان است (همان)129 :؛

دو مورد فوق نيز ،فرمان به رعايت تقوا در خصوص فراهم نمودن زمينه
صلح و س��ازش داده ش��ده اس��ت که در صورت عدم رعايت تقواي فوق،

ناسازگاريها بيشتر و عميقتر ميشود و نهايتًا منجر به طالق ميگردد.

 10ـ « ...و من يتّقاهلل يجعل له مخرجا»؛  ...و هر کس تقواي الهي پيش��ه

کند ،خداوند راه نجاتي براي او فراهم ميکند (طالق)2 :؛

 11ـ « ...و من يتّقاهلل يجعل له من امره يس��را»؛  ...و هر کس تقواي الهي

پيشه کند ،خداوند کار را بر او آسان ميکند (همان)4 :؛

 12ـ « ...و من يتّقاهلل يک ّفر عنه سيئاته و يعظم له اجرا»؛ و هر کس تقواي

الهي پيشه کند ،خداوند گناهانش را ميبخشد و پاداش او را بزرگ ميشمرد
(همان.)5 :
در اين س��ه مورد ،امر به رعايت تق��وا در زمينهي مراعات احکام طالق
عده ،ش��ده اس��ت «خدا ترسي و تقوا پيشگي مردان و
رجعي به ويژه در ايام ّ
زنان مطلّقه ،موجب رهايي آنان از مش��کالت زناشويي و آسان شدن زندگي
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عالمه طباطبايي (ره) در ذيل آيهي پاياني ميفرمايد« :مخالفت با احکامي
عدهي نازل فرموده ،از گناهان کبيره است،
که خداي تعالي دربارهي طالق و ّ
چون تقوايي که در آيهي ش��ريفه ذکر ش��ده مش��تمل بر مس��ائل مذکور نيز
ميش��ود و ممکن نيست که مس��ائل خود آيه را شامل نگردد .پس مخالفت
مذکور جزء سيئات قابل تکفير نيست وگرنه نظم و معناي آيه مختل ميشود»
(طباطبايي :1383ج ،19ص.)32
بنابراين ،با رعايت تقدم و تأخر آيات به روش ترتيب نزول ،عدم مراعات
تقوا در امور مربوط به زناشويي ،حقوق مالي زن و شوهر ،صلح و سازش و
عده ،زندگي را به طوفاني بنيان برانداز ميسپارد
کل احکام مربوط به طالق و ّ
که نتيجهاي جز خسران و زيان براي زن و شوهر نخواهد داشت.
راهبرد سوم

دين ميتواند عاملي در راه جلوگيري از طالق به حساب آيد و نتيجهاي
که «اودري »1در همين باب به دست ميآورد ،حائز اهميت است .او ميگويد:
«آن��ان که ايم��ان مذهبي دارند کمتر به ط�لاق روي ميآورند تا آنان که

چنين ايماني ندارند .بيهيچ شبهه ،علت اين امر آن است که معموالً در لواي
دين و اعتقادات مذهبي طالق بُعدي اخالقي ميپذيرد .ايمان ،به تداوم حيات
خانواده کمک ميکند» (ساروخاني .)97 :1376

 Udryـ 1
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دي��ن به عنوان برنامهي کام��ل زندگي بايد به انح��اء مختلف (خانواده،
مدرس��ه ،دانشگاه ،وسايل ارتباط جمعي ،کتاب و )...تبليغ شود ،تا با اقبال به
دين ،مشکالت که يکي از آنها ناسازگاري زن و شوهر است ،به خوبي ّ
حل
و فصل گردد.
چهارم؛ عدم شناخت متقابل جايگاه يکديگر و وظايف خود نسبت به ديگري

اگر قبل از ازدواج جايگاه تکويني زن و مرد ،براي دختر و پس��ر ،تبيين
گردد و به دنبال آن به وظايف تش��ريعي خ��ود که به طور کامل هماهنگ با
تکوين اس��ت ،آشنا گردند ،بس��ياري از اختالفات ،زمينهاي براي ظهور پيدا
نميکنن��د ،در نتيجه بي��ش از پيش محبت و مودت در بي��ن آنان حکمفرما
ميشود و به دنبال آن خانوادهاي با ثبات خواهند داشت .قرآن کريم در چند
مورد به روش ترتيب نزول ،اين مهم را مطرح نموده است .از جمله:
لهن »...؛  ...آنان لباس شما و شما لباس
هن لباس لکم و انتم لباس ّ
 1ـ «ّ ...

آنها هستيد ( ...بقره)187 :؛

خداون��د خدمت ب��ه يکديگر را براي حفظ کانون گ��رم خانواده بهطور
مس��اوي تبيين نموده اس��ت؛ يعني به همان ميزاني که مرد نقش دارد زن نيز
نقش دارد .بنابراين اگر به اين جايگاه توجه الزم نش��ود ،افراط و تفريطها،
نظام خانواده را به طوفان حوادث ميس��پارد و نتايج ناخوشايندي در انتظار
آنان خواهد بود.
 2ـ «نساوکم حرث لکم»...؛ زنان محل بذر افشاني شما هستند( ...همان)223 :؛
«بذر و زمين هر دو ،در توليد نقش مهمي دارند و زن و مرد نيز در نسل
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نقش زن و مرد در بقاي نس��ل و در نتيجه در آباداني و تداوم تاريخ هم
وزن ميباش��د؛ لذا مرتبط دانس��تن کاس��تيها و نقصهاي موجود در نسل،
خانواده و جامعه به زن ،گناهي نابخشودني است و تداعي ظلم و ستم دوران
جاهليت است.
عليهن درجة و اهلل عزيز
له��ن مثل الذي عليهن بالمع��روف و للرجال ّ
 3ـ « ...و ّ

حکيم»؛  ...براي زنان همانند وظايفي که بر دوش آنهاست ،حقوق شايستهاي قرار
داده شده و مردان بر آنان برتري دارند و خداوند توانا و حکيم است (بقره)228 :؛
«براي زنان است بر شوهران از حقوق مانند آنچه شوهران بر آنان دارند.
اين بيان از جملههاي بس��يار جالب قرآن است که جامع فوايد زيادي است
و منظور ،حقوقي اس��ت که زنان بر شوهران دارند از قبيل نيکي معاشرت با
آنان ،ضرر نزدن به آنها ،مس��اوات در قسمت بيتوته ،نفقه و لباس .همانطور

که متقاب ً
ال مردها بر همسرانش��ان حقوقي دارند مانند لزوم اطاعت زن از مرد
در چيزهايي که خدا واجب کرده اس��ت (مانند حق آميزش ،عدم خروج از
منزل بدون اجازهي شوهر) و اينکه کسي را به خود راه ندهد و نطفه و فرزند
شوهر را بهطور صحيح رعايت کند» (طبرسي  :1374ج ،3ص.)8
 4ـ «الرجال قوامون علي النس��اء بما فضلاهلل بعضهم علي بعض و بما انفقوا

من امواله��م فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حف��ظاهلل والالتي تخافون

نش��وزهن فعظوهن واهجروهن فيالمضاج��ع و اضربوهن فان اطعنکم فال تبغوا
عليهن س��بيال»...؛ مردان ،سرپرست و نگهبان زناناندبه خاطر برتريهايي که

317

سال سیزدهم  /شماره  / 49پاییز 1389

آينده نقش دارند» (قرائتي  :1378ج ،1ص.)449

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 49پاییز 1389

خداوند [از نظر نظام اجتماع] براي بعضي نس��بت به بعضي ديگر قرار داده
اس��ت و به خاطر انفاقهايي که از اموالش��ان ميکنند و زن��ان صالح ،زناني
هستند که متواضعاند و در غياب [همسر خود] اسرار و حقوق او را در مقابل
حقوقي که خدا براي آنان قرار داده حفظ ميکنند و [اّما] آن دسته از زنان را
که از سرکش��ي و مخالفتش��ان بيم داريد ،پند و اندرز دهيد [و اگر مؤثر واقع

نش��د] در بس��تر از آنها دوري نمایيد .س��پس آنها را تنبيه کنيد و اگر از شما
تعدي بر آنها نجوييد( ...نساء)34 :؛
پيروي کردند راهي براي ّ
در اين آيه به مديريت و سرپرستي شوهران نسبت به همسران خويش به
خاط��ر برتريهايي از جمله عقل معاش ،قدرت و توان مالي که جهت امرار
معاش خانواده دارند ،اشاره شده است.
اگر به هر دليلي ،مرد به لحاظ مديريتي در خانواده تضعيف گردد و شعار
ناصحيح همسان گرايي زن (حتي در صحنه مديريتي اجرايي) بلند شود ،اميد
چنداني به تداوم و بقاء چنين زندگي نخواهد بود؛ چرا که نقشها جا به جا
ميشود ،تداخل وظايف پيش ميآيد و در نتيجه نظم و انسجام خانواده به هم
ميريزد و لذا شاهد فروپاشي چنين خانوادههايي خواهيم بود.
در ادامة آيه ,وظايف زنان را در قبال همسرانشان تحت عنوان «زنان صالح»
مطرح ميکند ،از جمله اينکه آن زنان ،در مقابل همسرانشان متواضعاند .اگر
زني به هر دليلي (ثروت ،تحصيالت ،زيبايي و  )...بر شوهر خود فخرفروشي
کند و حالت خودبرتربيني داش��ته باش��د ،زندگي مشترکش دوامي نخواهد
داش��ت؛ زيرا س��اختار روحي ـ رواني مرد ،چنين حالتي را بر نميتابد .لذا
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زنان توصيه نموده اس��ت .وظيفهي ديگري که با همين هدف در اين آيه به
آن اشاره شده است ،حفظ اسرار و حقوق شوهر به ويژه در زمان غيبت وي
ميباشد که ارتباط مستقيم اين وظيفه با ثبات زندگي بر کسي پوشيده نيست.
در ادامه ،آيه به وظيفهي اطاعت و پيروي زن از ش��وهر به ويژه در امور

مربوط به زناشويي (غريزهي جنسي) اشاره مينمايد که در صورت تخلّف،
زن «ناشزه» ناميده ميشود .نشوز زن ،تأثير بسيار مخربي در روابط بين زن و
شوهر ميگذارد که اگر اصالح نشود ،اين زندگي يا با طالق از هم ميپاشد و
يا بدون طالق ،آن قدر روابط ،سرد و بيروح ميشود که کرامت زن مخدوش
ميگردد و طالق خوشتر مينمايد تا ادامه زندگي با چنين وضعيتي.
 5ـ «و ان خفتم ش��قاق بينهما»...؛ و اگر از جدايي و ش��کاف ميان آن دو
(همسر) بيم داشته باشيد (...همان)35 :؛
عدم اصالح رفتار زن در مقابل حقوق همسرش ،تبديل به شقاق ميشود
که ايجاد شکاف عميقي در روابط آن دو است.

الشح»...؛
 6ـ «و ان امراة خافت من بعلها نشوزا او إعراض ًا ...و احضرت االنفس َّ

و اگر زني از طغيان و سرکشي يا اعراض شوهرش بيم داشته باشد ...اگر چه
مردم (طبق غريزه حب ذات در اين گونه موارد) بخل ميورزند ( ...همان.)128 :
تذکر اين نکته الزم است که نشوز مختص به زن نيست ،بلکه مرد نيز در
اثر انجام ندادن وظايف در قبال همسرش عنوان نشوز به او تعلق ميگيرد.
ُ
��ح» در زن ،نپوش��يدن لباس خ��وب و ترک آرايش اس��ت و در مرد
«ش ّ

319

سال سیزدهم  /شماره  / 49پاییز 1389

خداوند متعال به لحاظ تکوين ،در جهت ثبات زندگي مشترک ،تواضع را به

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 49پاییز 1389

نپرداختن مهريه ،نفقه و نشان ندادن عالقه (قرائتي  :1378ج ،2ص .)399اين مقاله
در پي بيان حقوق کامل زن و مرد نيس��ت ،ولي اگر زن و مرد به تفاوتهاي

طبيعي خود واقف باش��ند ،قطعًا به وظايفي که بر اساس همان تفاوتهاست
گردن مينهند و به جاي اعتراض به قضا و قدر و سرنوشت ،وقت و انرژي
خود را براي هر چه بهتر انجام دادن تکاليف خود در قبال يکديگر ـ جهت
رسيدن به خانوادهاي با ثبات ـ مصروف خواهند کرد.
راهبرد چهارم

يکي از عوامل بسيار مهم که مانع شناخت واقعي زن و شوهر و ک ً
ال زن و

مرد است ،برخي ّ
تشکلهاي فرهنگي ـ اجتماعي است که در جوامع وجود دارد.
آنها عالمانه يا جاهالنه به انگيزه نجات مرد يا زن ـ به ويژه زن ـ س��عي
ميکنن��د يکي را ظالم و ديگري را مظلوم جلوه دهند و به جاي شناس��اندن
ويژگيه��ا (خصوصيات و وظايف يکديگر بدون هرگونه افراط و تفريطي)
به طلبکار کردن آنها از هم ،دامن ميزنند .از جمله جريان فمينيسم در قرون
اخير ،به بهانهي مسدود کردن راه ظلم بر زنان و نجات آنان از چنگال ظالمانه
مردان ،بيش از پيش زنان را از منازل که محل امني براي رش��د و تعالي آنان
بود بيرون کش��يده و تا حدودي از زير چتر حمايتي شوهران که خداوند به
عهدهي آنان گذاش��ته بود ،خارج نموده است .بنابراين بهترين راه ،تعديل و
کنترل اينگونه جريانات در جوامع به ويژه جامعهي اس�لامي ميباشد و در
کنار آن گسترش تعاليم حيات بخش اسالم و قرآن اهميت بهسزايي دارد.
در واقع اگر نگرش هر کدام از زن و ش��وهر به يکديگر ،نگرش اسالمي
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«به خاطر اهميتي که نگرشها در زندگي افراد دارند ،بعضي از روانشناسان
اجتماعي نگرش را موضوع اصلي روانشناس��ي اجتماعي دانستهاند ،از اين
لحاظ که به نظر آنها نگرشها تعيينکننده رفتارها هستند» (کريمي .)25 :1379

پنجم؛ سوء خلق

با توجه به اينکه حسن خلق ،زمينه را براي گفتوگوي مسالمتآميز و تبادل
احساسات مثبت و عاطفي و احترام متقابل ،فراهم ميکند ،سوء خلق بالعکس،
راه تفهيم و تفاهم منطقي را ميبندد ،احساسات و عصبانيتها ،مديريت عقل
را مخدوش ميکند و در نتيجه با خانواده بيثباتي مواجه ميش��ويم که امکان
فروپاشي آن تحت شرايط نه چندان طاقت فرسا ،وجود دارد.
ب��ه لحاظ اهميت موضوع ،قرآن کريم ب��ا روش ترتيب نزول ،در دوازده
مورد در منطوق و مفهوم آيات به اين مهم پرداخته است تا سرلوحه کار زن
و شوهر به ويژه شوهر قرار گيرد؛ چرا که ميزان قابل توجهي از خطابهاي
دوازده گانهي قرآني متوجه مردان است.
 1ـ « ...للذين يؤلون من نس��ائهم »...؛  ....کس��اني که زنان خود را «ايالء»
مينمايند( ...بقره)226 :؛
مرداني که در اثر عدم کنترل خش��م خود ،زنانش��ان را ايالء ميکردند ،با
اين عمل ،عالوه بر اينکه زنان را بالتکليف ميگذاشتند ،شخصيت آنها را نيز
تحقير ميکردند .در نتيجه چنين مرداني قابليت اعتماد نداشتند و زنان از روي
ميل و رغبت مايل به ادامه زندگي با آنان نبودند.
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 2ـ « ...و التمس��کوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلک فقد ظلم نفس��ه و ال

تعدي کردن آنها
تتخذوا آياتاهلل هزوا»...؛ و هيچگاه به خاطر زيان رساندن و ّ
را نگاه نداريد و کسي که چنين کند به خويشتن ستم کرده است و آيات خدا
را به استهزاء نگيريد( ...همان)231 :؛
 3ـ « ...فان اطعنکم فال تبغوا عليهن سبيال ان اهلل کان عليا کبيرا»؛  ...اگر از
ش��ما پيروي کردند راهي براي تعدي ب��ر آنها نجوييد ،خداوند بلند مرتبه و
بزرگ است (نساء)34 :؛
 4ـ « ...ال تخرجوه��ن م��ن بيوته��ن»...؛  ...آنها را از خانههايش��ان بيرون
نکنيد( ...طالق)1 :؛
عليهن»...؛  ....و به آنها زيان نرسانيد تا کار
تضاروهن لتضيقوا
 5ـ « ...و ال
َّ
ّ

را بر آنان تنگ کنيد( ...همان)6 :؛

 6ـ «الذين يظاهرون منکم من نس��ائهم ....و إنهم ليقولون منکرا من القول و
زورا»...؛ کساني که از شما نسبت به همسرانشان «ظهار» ميکنند ...آنها سخني
زشت و باطل ميگويند( ...مجادله.)2 :
در ش��ش آي��هي فوق ،م��ردان را مورد خطاب ق��رار داده و آن��ان را از
بداخالقيهايي که ممکن اس��ت انجام دهند برحذر ميدارد؛ زيرا بداخالقي،
امني��ت و آرامش را نابود ميکند و اين بر خالف حکمت و هدف تش��کيل
خانواده اس��ت که به دنبال خود مودت و رحمت آفرين اس��ت .الفاظي که
در اين آيات به کار برده ش��ده اس��ت بدون هيچ توضيح و تفس��يري مبين

رفتاري ناش��ي از سوء خلق است ،مانند :ضراراً ،لتعتدوا ،هزواً ،ال تخرجوهن،
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ش��وهراني که به چنين ظلم و س��تمهايي آلوده ش��وند ،در واقع به خود

ستم کردهاند؛ زيرا از هم گسيختگي خانواده بيش از همه ،آنها را ناراحت و
پريشان ميکند.
خداون��د متعال عالوه بر نهيهاي فوق ،دس��توراتي نيز به ترتيب نزول،
پيرامون حس��ن معاش��رت به مردان داده اس��ت تا با عمل به آنها ،پايههاي
خانواده را بيش از پيش مستحکم نمايد ،از جمله:
عليهن بالمعروف »...؛  ...و براي زنان همانند وظايفي
لهن مثل الذي
ّ
 1ـ « ...و ّ

که بر دوش آنهاست ،حقوق شايستهاي نيز قرار داده شده( ...بقره)228 :؛

ٍ
بمعروف»...؛  ...بهطور شايسته همسر خود را نگاهداري
 2ـ « ...فامس��اک
کند( ...همان)229 :؛
فامس��کوهن بمعروف»...؛  ...به طرز صحيحي آنها را نگاه داريد...
 3ـ «...
ّ

(همان)231 :؛

کرهتموهن فعس��ي أن تکرهوا شيئ ًا و
 4ـ « ...و عاش��روهن بالمعروف فان
ّ

يجعلاهلل فيه خيرا کثيرا»؛  ...با آنها بهطور شايس��تهاي رفتار کنيد و اگر از آنها
(به جهتي) کراهت داش��تيد (فوراً تصميم به جدايي نگيريد) چه بسا چيزي

خوشايند شما نباشد و خداوند خير فراواني در آن قرار دهد (نساء)19 :؛
 5ـ « ...و ان تحسنوا و تتّقوا فاناهلل کان بما تعملون خبيرا»؛  ...و اگر نيکي

کنيد و پرهيزکاري پيش��ه س��ازيد ،خداوند به آنچه انجام ميدهيد آگاه است
(همان)128 :؛
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 6ـ « ...و ان تصلح��وا و تتّقوا ف��ان اهلل کان غفورا رحيم ًا»؛ ...اگر اصالح و

پرهيزکاري پيش گيريد خداوند آمرزنده و مهربان است (همان)129 :؛

فامس��کوهن بمعروف»...؛  ...پس آنها را به طرز شايس��تهاي نگاه
 7ـ «...
ّ

داريد( ...طالق)2 :؛

کن اوالت حمل فانفقوا
8ـ
«اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم ....و ان ّ
ّ

اجورهن و اتمروا بينکم
فاتوه��ن
حملهن فإن ارضعن لکم
عليه��ن حتي يضعن
ّ
ّ
ّ
ّ
بمع��روف»...؛ آنها را هر جا خودتان س��کونت داريد و در توانايي شماس��ت

سکونت دهيد ....و اگر باردار باشند نفقهي آنها را بپردازيد تا وضع حمل کنند
و اگر براي شما شير ميدهند پاداش آنها را بپردازيد و (دربارهي فرزندان) به
شايستگي ميان خود مشورت کنيد (همان)6 :؛
مما آتاه اهلل ال
 9ـ «لينفق ذو س��عة من س��عته و من قدر عليه رزقه فلينفق ّ

يک ّل ُف اهلل نفس ًا الاَّ ما آتاها»...؛ آنان که امکانات وسيعي دارند بايد از امکانات

وس��يع خود انفاق کنند و آنها که تنگدس��ت هستند از آنچه خدا به آنها داده
انفاق نمايند .خداوند هيچ کسي را جز به مقدار توانايي که به او داده تکليف
نميکند (همان.)7 :
در نُه آيه فوق به خوبي ارائهي رفتاري ،انساني ـ اسالمي مشخص است
و اين نشاندهندهي کرامت و شخصيت زن است که اين چنين احترام برانگيز
است .بنابراين به مردان توصيههاي زيادي مبني بر معاشرت و خلق و خوي
نيک و معروف را با زن کرده است.
بر اساس بررسيهايي که بر روي آيات طالق ،انجام گرفت هشتاد مورد
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حقوق او توسط شوهر توصيه شده است .اگر مردان خواهان زندگي با ثباتي

هس��تند بايد به رفتار خود نسبت به زنانشان بنگرند تا در صورت خروج از
الگوي ارائه ش��دهي قرآني ،به آن بازگردند .راهکارهایی که بر اساس الگوی
قرآنی میتوان پیشنهاد داد عبارت است از:
الف) همانطور که به استيفاي حقوق خود توجه دارند ،در جهت استيفاي
حقوق همسرشان نيز کوشا باشند.

ب) در صورت طالق رجعي ،رفتاري مطلوب و پسنديده با مطلّقه رجعي

داشته باشند ،آنان را از منازلشان بيرون نکنند ،نفقهي آنها را بپردازند ،به ميزان
توان ،اجرت ش��ير دادن به کودک را تقديم نمايند و نيازهاي مالي آنان را بر
آورده کنند.
ج) اگ��ر قص��د بر گردان��دن زن را به زندگي دارند ،باي��د توأم با تکريم
شخصيت او باشد.
د) درصدد اصالح ناس��ازگاريها باش��ند و با نيکي و احسان ،مسير رفع
ناماليمات فيمابين را هموار کنند.
و) جملهاي رس��اتر از «عاش��روهن بالمعروف»« ،با آنها بهطور شايستهاي
رفت��ار کني��د» وجود ندارد؛ ل��ذا در ادامهي آيه ميفرمايد :اگر از همس��رتان
کراهت داريد (به س��رعت درصدد جدايي از او بر نيایيد) بلکه چه بس��ا از
چيزي کراهت داريد ،ولي خداوند در آن خير کثيري قرار ميدهد.
در مجموع پانزده مورد به روش ترتيب نزول در خصوص س��وء خلق و
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حسن خلق ،مطرح گرديد که اين حاکي از اهميت موضوع کاهش يا افزايش
ميزان طالق است و قضيه خارجيه بهترين گواه و شاهد مدعاست.
البته الزم به ذکر است که يک آيهي ديگر در خصوص سوء خلق زوجه
نيز وجود دارد:

ـ «ي��ا ايها النّبي لم تُ ِّحرم ما اَ ّ
حل اهلل ل��ک تبتغي مرضات اَزواجک»...؛ اي

پيامب��ر چرا چي��زي را که خدا بر ت��و حالل کرده به خاط��ر جلب رضايت
همسرانت بر خود حرام ميکني ( ...تحريم.)1 :

شأن نزول اين آيه مربوط به زماني است که برخي از زنان پيامبر اکرم (ص)
با طرح نقشهاي حساب شده ،جهت ارضاي حس حسادت خود ،پيامبر اکرم (ص)
را آزار ميدادند که خداوند متعال با نزول اين آيه ،در برابر چنين س��وء خلقي
مجوز طالق را صادر نمود.
همانطور که نمايان است بيشترين آيات در مسئلهي طالق درخصوص
ش��وهران اس��ت و اين حاکي از سوءاستفاده برخي ش��وهران از اقتدار خود
ميباشد .بنابراين مسئله سوءخلق بيشتر از همه متوجه مردان است تا زنان و
از اين ناحيه آنان بيش از زنان آمار طالق را باال ميبرند.
راهبرد پنجم

 1ـ بايد فرهنگ خودسازي و اصالح رذايل اخالقي ،در خانواده و جامعه
حاکم شود.
 2ـ در مرحله همس��رگزيني با انجام تحقيقات و مش��اوره ،از ازدواج با
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 3ـ در مقابل س��وءخلق ديگران به ويژه زن و شوهر در مقابل سوءخلق
ديگري حالت اصالحي داش��ته باشند .گاهي اوقات نيز بيماري باعث ايجاد
سوءخلق ميشود که با درمان ،مرتفع ميگردد.
«همچنان که مش��اهده ميشود ،به س��بب بعضي از امراض آدمي را کج
خلقي به هم ميرسد» (نراقي.)147 :1387
 4ـ ارتقای سطح بینش و آگاهی جامعه در انتخاب مناسب مصاحب و مجالس
«انتخاب دوستان و ايجاد ارتباط مستمر و رفتوآمد خانوادگي از مسائل
حساس زندگي است .از اين رو مسامحه و مساهله در آن جايز نيست .دوستان
اگر کجخو ،کج رفتار و از الگوهاي ناباب و بدآموز باشند کنارهگيري و قطع
رابطه با آنان اولي است واال بايد به خاطر داشت که اگر به آتش آنان نسوزيم و
آشيانه ما بر باد نرود ،حتماً درد آنان چشمان ما را متأثر و اشکآلود و نفس را
در سينه تنگ خواهد ساخت» (پژوهشي در عوامل اجتماعي طالق .)22 :1373

ششم؛ اضطرار

علت اصلي تش��ريع طالق ،زنان و شوهراني هس��تند که به هر دليلي از
ادامهي زندگي با يکديگر به بن بس��ت رس��يدهاند و در واقع هيچ اميدي به
زندگي مس��المتآميز ندارند .قرآن کريم چهار مورد از موارد اضطرار را بيان
ميفرمايد که به ترتيب نزول عبارتاند از:
 1ـ «للذين يؤلون من نسائهم تربّص اربعة أشهر»...؛ کساني که زنان خود را

«ايالء» مينمايند حق دارند چهار ماه انتظار بکشند( ...بقره)226 :؛
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زنان��ي که تحت ايالء قرار گرفتهاند ،به گونهاي که نه راه پس دارند و نه
راه پيش ،نه آزادند که بتوانند با مرد ديگري ازدواج نمايند و نه شوهر دارند
که از بال تکليفي بيرون بيايند ،خداوند به شوهرانشان چهار ماه مهلت ميدهد
تا تکليف زنانشان را معلوم کنند (يا امساک به معروف و يا تسريح به احسان)
و اينجاست که اسالم با تشريع طالق (دادرسي مظلوم) بر ساير مکاتب بشري
فخر ميکند.

تمسکوهن ضراراً لتعتدوا»...؛ «...هيچگاه به خاطر زيان رساندن
 2ـ « ...وال
ّ

تعدي کردن آنها را نگاه نداريد( ...همان)231:؛
و ّ

عليهن»...؛  ...و به آنها زيان نرس��انيد تا کار
وهن لتضيقوا
ّ
تضار ّ
 3ـ « ...وال ّ

را بر آنها تنگ کنيد( ...طالق)6 :؛

زناني که تحت اضرار همسرانشان قرار ميگيرند تا از اين طريق ،حيات
و اس��تقالل روحي ،رواني ،مالي و ...آنها به مخاط��ره جدي بيافتد ،مجاز به
گرفتن طالق (با شرايط خاص خود) هستند و يکي از خواستگاههاي طالق
همينجا ميباشد.

تحرم ما ّ
أحل اهلل لک تبتغي مرضات أزواجک»...؛ اي
 4ـ «ي��ا ايهاالنبي لم ّ

پيامبر چرا چيزي که خدا بر تو حالل کرده به خاطر جلب رضايت همسرانت
بر خود حرام ميکني؟( ...تحريم.)1 :
اگر رفتار همسران به گونهاي باشد که عرصه را تنگ نمايند و نه تنها راه
پيشرفت و تعالي را ببندند ،بلکه انسان را مجبور به اتخاذ تصميماتي نمايند
که مورد رضايت خداوند متعال نيست و در عين حال متنبه نميشوند ،راهي
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گرچه ظهور آيه فوق در خصوص همس��ران پيامبر اس��ت ،اما اين مانع
بهرهوري بيشتر نيست .اگر زنان با عملکرد آگاهانه خود سعي در آلوده کردن
شوهرانشان به انواع معاصي دارند ،در واقع شوهر خود را مجبور به پناه بردن
به طالق جهت حفظ کيان دين و ايمان خود ميکنند.
راهبرد ششم

اگرچ��ه علت اصلي تش��ريع طالق ،رهايي زنان و مرداني اس��ت که در
زندگي مشترک با يکديگر دچار بحران شدهاند و امکان ادامه زندگي برايشان
مق��دور نيس��ت ،ولي در عين ح��ال اول بايد عوامل اضطرا ر آور را آس��يب
شناسي نمود و در مرحله بعد ،مرتفع کرد تا شاهد طالقهاي روزافزون اين
چنيني نباش��يم .با بررس��ياي که در آيات قرآن کريم به روش ترتيب نزول،
صورت گرفت به چهار مورد از موارد اضطرار به ترتيب اش��اره ميشود که
عبارتاند از:
 1ـ سنت های غلط جاهلی ( 226بقره)
 2ـ محدودیت های ضرر زننده ( 231بقره)

3

ـ در مضیقه و فشار قرار دادن ( 61طالق)

 4ـ افشای اسرار و حریم شکنی ( 1تحریم)

از اين آيات درمييابيم که عامل مش��ترک اضطرارس��از ،سوء خلق زن
و ش��وهر ،به ويژه ش��وهر است که پس از شناخت علت بايد آن را درمان و
مرتفع کرد.
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هفتم؛ دنياخواهي و دنياگرايي

اگر هر کدام از زن و ش��وهر به وي��ژه زن به جلوههاي فريبندهي دنيا ،دل
ببندد و در پي آن ،ديگري را آزار دهد عالوه بر اينکه در پيشگاه خداوند متعال،
مؤاخذه خواهد ش��د امکان از دست دادن زندگي خانوادگي خود را نيز دارد.
در آيات مربوط به طالق ،سه آيه وجود دارد که به ترتيب نزول عبارتاند از:

 1ـ «يا ايه ا النّبي قل َ
الدنيا و زينتها فتعالين
کنتن تردن الحيوة ّ
الزواجک ان ّ

حکن س��راحا جمي ً
ال»؛ اي پيامبر به همس��رانت بگو :اگر شما
أس��ر ّ
أمتّ ّ
عکن و ّ
زندگي دنيا و زرق و برق آن را ميخواهيد بياييد با هديهاي شما را بهرهمند
سازم و شما را به طرز نيکويي رها سازم (احزاب)28 :؛
حق خود از دنيا و
ب��ا توجه به اينکه برخي از زن��ان پيامبر اکرم (ص) به ّ
زخارف آن قانع و متوجه شأن و موقعيت خود نبودند ،با زيادهخواهي خود،
زندگيشان را به مخاطره انداختند و خداوند متعال نيز ،مجوز طالق آنان را
صادر کرد .ولي از آن جايي که طالق اولين راه درمان نيس��ت ،به موعظه و
نصيحت آنان ميپردازد و ميفرمايد:

اعد للمحس��نات
فإن اهلل ّ
کنتن تردن اهلل و رس��وله ّ
والدار االخرة ّ
 2ـ «و إن ّ

منکن أجراً عظيم ًا»؛ و اگر ش��ما خدا ،رس��ول و سراي آخرت را ميخواهيد
ّ

خداوند براي نيکوکاران شما پاداش عظيمي آماده ساخته است (همان)29 :؛

به قرينهي تقابل ،ميتوان به نقش مهم دنيا زدگي در فروپاشي بسياري از
خانوادهها پي برد.
نکتهي الزم به ذکر اينکه مخاطب اوليهي آيات فوق ،زنان هس��تند ،چرا
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در تجمالت آن ،به دليل س��اختار لطيف روحي و جسمياي که دارند بيشتر
اس��ت ،ولي با انديش��ه کردن به پايانپذير بودن دنيا و مافيها و ماندگار بودن
ارزشها و اجر اخروي «ما عندکم ينفد و ما عنداهلل باق»؛ آنچه نزد شماست از

بين ميرود و آنچه نزد خداست باقي ميماند (نحل )96 :و نيز «واآلخرة خير و
أَبقي»؛ و آخرت بهتر و ماندگارتر است (اعلي )17 :ميتواند آگاهانه از کنار اين
دام گسترده ،به سالمت عبور کند.

 3ـ « ...فان
کرهتموهن فعسي أن تکرهوا شيئ ًا و يجعل اهلل فيه خيراً کثيراً»؛  ...و
ّ

اگر از آنها (به جهتي) کراهت داشتيد (فوراً تصميم به جدايي نگيريد) چه بسا
چيزي خوشايند شما نباشد و خداوند خير فراواني در آن قرار دهد (نساء.)19 :
مخاطب اوليه آيه فوق مردان هستند ،يعني امکان ابتالء مردان نيز از ناحيه
دنيا خواهي وجود دارد .با توجه به وحدت سياقي که بخش اخير آيهي فوق
با آيهي قبل دارد ش��ايد بتوان گفت :کراهت مرد از زنش ،به خاطر مس��ائل
مادي و خصوصيات ظاهري اس��ت ،چون اگر مربوط به ش��خصيت و بعد
رفت��اري و ناهنجاريهاي اخالقي وي بود ،اوالً :تکليف آن را در همين آيه،

قبل از بيان کراهت مطرح کرده اس��ت ،ثانيًا :معلوم نيست که صبر در مقابل
اين ناهنجاريها خير کثير به دنبال داشته باشد.

به هر حال حتي اگر ،خصوص بعد مادي را نپذيريم ،قطعًا بخشي از علت

کراهت ميتواند علت مادي باشد؛ يعني مرد ،به هر دليلي چه مادي و چه معنوي
از زنش خوشش نيايد ولي در عين حال تحمل کند ،پاداش دريافت خواهد کرد.
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صاحب تفس��ير «في ظاللالقرآنالکريم» ميگويد(« :آيهي فوق) مش��وق
مردان است در نگاهداري همسران خويش ،هر چند که آنان مورد پسندشان
نباشند و اساس زندگي خانوادگي و مصالح آن نبايد دستخوش تمايالت مرد
قرار گيرد» (سيد قطب  :1400ج ،1ص.)606
راهبرد هفتم

مرح��وم نراقي ميفرمايد« :قوام همه موجودات به محبّت منوط و انتظام

سلس��له ممکنات ،بدان مربوط اس��ت» (نراقي  )707 :1387و نيز «باالترين همه
محبتها آن است که محبّت به خدا باشد» (همان.)708 :

در جامع��هاي ک��ه تلويزي��ون آن آرامش ،آس��ايش و خوش��بختي را در

داش��تن انواع و اقسام لوازم غيرضروري و پرهزينهي زندگي ،تبليغ ميکند و
روزنام��ه و ...تجمالت و پرداختن به دنيا زدگي را ترويج ميکند ،بايد انتظار
کش��مکشهاي زن و شوهر بر س��ر تهيه آن را داشته باشيم .حال آنکه چند
درصد از اين ناسازگاريها عاملي براي طالق ميتواند باشد؟
راهکارهای پیشنهادی در این خصوص عبارتند از 1 :ـ سوق دادن مردم به
سمت برنامه زندگي کاملتر که دين ميباشد 2ـ کنترل وسايل ارتباط جمعي
اس��ت که با اس��تفاده از اين کانالهاي ارتباطي ميتوان سطح فکر و فرهنگ
عموم��ي جامعه را باالتر برد  3ـ ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه 4
ـ پرهیز از اختالط بیرویهي زن و مرد.
خداوند متعال در آيات مربوط به عامل دنياخواهي و دنياگرايي به روش
کنتن تردناهلل
ترتيب نزول ،به راهکار ارشاد و نصيحت اشاره کرده است« :و إن ّ
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خدا و پيامبرش و سراي آخرت را ميخواهيد ،خداوند براي نيکوکاران شما
پاداش عظيمي آماده ساخته است (احزاب.)29 :
خداوند متع��ال در اين آيه ،معرفي حب برتر و وعدهي پاداش دادن در
ازاي آن را ،راهکاري براي نجات افراد دنياخواه قرار داده است.
هشتم؛ کراهت داشتن

اگرچ��ه غالبًا ط�لاق ،زماني رخ ميدهد که کراهت��ي از دو طرف و يا از

يک طرف وجود داشته باشد .ولي در آيات طالق ،به روش ترتيب نزول به
مواردي اشاره ميگردد که ظهور بيشتري در خصوص کراهت دارند:

ّ
آتيتموهن ش��يئ ًا الاّ أن يخافا ألاّ يقيما
مما
 1ـ « ...و
ّ
اليحل لَکم أن تأخذوا ّ

ح��دوداهلل فإن خفتم ألاّ يقيما حدوداهلل فال جناح عليهما فيم ا افتدت به»...؛  ...و
براي ش��ما حالل نيس��ت که چيزي از آنچه به آنها دادهايد پس بگيريد مگر
اينکه دو همس��ر بترسند که حدود الهي را برپا ندارند .پس اگر (شما اولياء)
بترس��يد که آن دو حدود الهي را رعايت نکنند مانعي بر آنها نيس��ت که زن
(براي آزادي خود) فديه و عوضي بپردازد( ...بقره)229 :؛

آيهي فوق ،در طالق خلع و مبارات مستند فقهاي اماميه است .شرط اصلي
اين دو قس��م طالق ،وجود کراهت اس��ت .اگر کراهت از ناحيه زوجه باش��د،
ط�لاق «خلع» نام دارد و اگر از ناحيه هر دو باش��د ،معروف به طالق« مبارات
»است« .شايد داللت آيه بر مشروعيت مبارات ظهور بيشتري داشته باشد تا بر
مشروعيت خلع؛ به دليل اینکه آيهي «خوف» را به هر دو نسبت داده است ،کما
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اينکه احتمال دارد «خوف» باألصاله به زوجه اختصاص داشته باشد و بالعرض
به زوج ،در نتيجه آيه ناظر به خلع هم باشد» (سبحاني .)409 :1385

کرهتموهن فعسي ان تکرهوا شيئا و يجعلاهلل فيه خيراً کثيراً »...؛ …
 2ـ « ...فان
ّ

و اگر از آنان( ،به جهتي) کراهت داشتيد (فوراً تصميم به جدايي نگيريد) چه بسا
چيزي خوشايند شما نباشد و خداوند خير فراواني در آن قرار ميدهد (نساء)19 :؛
 3ـ « ...أَتأخذونه بهتان ًا و اثم ًا مبين ًا»...؛  ...آيا براي باز پس گرفتن مهر زنان
به تهمت و گناه آشکار متوسل ميشويد؟( ...نساء)20 :؛
روح حاکم بر اين آيات ،کراهت داشتن است .بخش اول ،کراهت داشتن
زن ب��ه جهت تضييع حقوق مالياش توس��ط همس��ر و بخش دوم ،کراهت
داشتن مرد را ميرساند.
در ه��ر دو صورت ،کراهت ميتواند عاملي براي طالق باش��د .در آيهي
دوم ،مرد براي اينکه در طالق دادن زن ،متحمل خسارت مالي نشود از طريق
تهمت زدن به وي قصد عدم پرداخت مهريه را دارد که خداوند به شدت او
را از اين کار نهي ميکند.

 4ـ «و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً او اعراض ًا»...؛ و اگر زني از طغيان و

سرکشي يا اعراض شوهرش بيم داشته باشد( ...نساء.)128 :
الزمهي اعراض ،کراهت داش��تن اس��ت .در صورتي ک��ه زوجین به هر
دليلي ،از همسرشان کراهت داشته باشند و در نتيجه از یکدیگر اعراض کنند
و همچنين در ميان آن دو صلح برقرار نش��ود ،توس��ط خداوند متعال مجوز

يتفرقا يغن اهلل کلاًّ من سعته»...؛ اما اگر از هم جدا
طالق ،صادر ميشود« :و إن ّ
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 )130و اين يعني «کراهت» عاملي براي طالق است.
راهبرد هشتم

در عرصهي زندگي اگر محدودهي ش��رع براي همس��ر رعايت نگردد و
طنّازيها و عشوهگريها از جايگاه خود که منزل و براي همسر خود است،
خارج گردد و در جامعه ،عرضه گردد با مشاهدهي اين صحنهها زن و شوهر
کم اعتقاد يا فاقد اعتقادات مذهبي نس��بت به همس��ر خود دلسرد شده و با
کوچکتري��ن س��وءتفاهمي از يکديگر منزجر ش��ده و آرام آرام وارد طريق
طالق ميشوند.
راهبردي که قرآن کريم به ترتيب نزول ارائه داده است:
هن لب��اس لکم و أنتم لباس
 1ـ تبيي��ن جايگاه و اس��تحکام خانوادهَّ ...« :

لهن»...؛  ...آنان لباس شما و شما لباس آنها هستيد( ...بقره)187 :؛
ّ

 2ـ حاکمت بخش��يدن به دين و ارزشهاي ديني ...« :و ألمة مؤمنة خير من

مشرکة ...و لعبد مؤمن خير من مشرک»...؛  ...و کنيز با ايمان از زن آزاد بت پرست
بهتر است ...و يک غالم با ايمان از يک مرد آزاد بت پرست بهتر است (همان)221 :؛
3ـ مراعات حدود الهي...« :تلک حدوداهلل فال تعتدوها»...؛  ...اين مرزهاي
الهي است ،از آن تجاوز نکنيد( ...همان )229 :تا در نتيجه آن بين زن و شوهر،
محب��ت روزافزون ش��ود ،به گونهاي ک��ه با کوچکترين ناس��ازگاري بناي
مستحکم خانواده متزلزل نگردد.
4ـ توسعهي فرهنگ عفاف و حجاب برای ارتقای استحکام خانواده.
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نهم؛ همسر ديگر

عامل ديگري که سبب آسيبزايي خانواده ميشود تنوعطلبي ،هوسراني
موجه است .شوهر به فرمان احساسات خود،
و ازدواج مجدد مرد بدون دلیل ّ
با زن ديگري ارتباط نزديک برقرار ميکند و رابطهي خود را با همس��ر قبلي

سس��ت ميکند .اين وضعيت موجب ميگردد روابط زن و شوهر مخدوش
و بنياد خانواده سس��ت شود و سرنوش��ت فرزندان به خطر افتد .قرآن کريم
در س��ه آيه به آن اشاره کرده است که با رعايت تقدم و تأخر (ترتيب نزول)
عبارتاند از:
 1ـ «و إن اردت��م اس��تبدال زوج م��کان زوج»...؛ و اگر تصميم گرفتيد که
همسر ديگري به جاي همسر خود انتخاب کنيد( ...نساء)20 :؛
اگر م��ردان به جاي پرداختن به زن ديگري ،اهتم��ام خود را به برطرف
کردن مشکالت خانوادگي ميکردند ،به اصطالح به جاي پاک کردن صورت
مسئله ،آن را حل ميکردند ،از زندگي با ثباتي برخوردار ميشدند.
با توجه به اينکه اس�لام ،تعداد همسران را با رعايت عدالت ،محدود به
چهار عدد کرده است معلوم ميش��ود مسئله مهمتر از خوشگذراني مردان
است ،بلکه رفع ضرورتها موضوعيت دارد.

 2ـ «و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراض ًا»...؛ و اگر زني از طغيان و

سرکشي يا اعراض شوهرش بيم داشته باشد( ...همان)128 :؛
اگر مرد بنا به هر دليلي از زنش اعراض کند و رو به سمت و سوي ديگري
از جمله همسر ديگري بکند ،گامي در افزايش ميزان طالق برداشته است.
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فتذروها کالمع ّلقه»...؛ شما هرگز نميتوانيد (از نظر محبت قلبي) در ميان زنان
عدالت برقرار کنيد ،هر چند کوشش نماييد ،ولي تمايل خود را به طور کلي
متوجه يکي نس��ازيد که ديگري را به صورت زني که ش��وهرش را از دست
داده در آوريد( ...همان.)129 :
آي��هي فوق گرچه عدم توانايي مرد را در ميزان محبت قلبي خود نس��بت به

بپذير بودن چنين خانوادههايي اشاره دارد.
همسران مطرح ميکند ،اما تلويحًا به آسي 
«در عمل امکان تخطي مرد ،نس��بت به رعايت يکس��ان حقوق همسران
وج��ود دارد که ميتواند عاملي براي طالق محس��وب گردد ،کما اينکه آمار
موجود ،حاکي از آن است» (ساروخاني .)47 :1376

پس به هر دليلي (چه مثبت و چه منفي) ،ازدواج مجدد ش��وهر به طور
مطلق (با نگه داش��تن همسر قبلي يا با طالق وي) ميزان طالق را در جامعه
فزوني ميبخشد .البته الزم به ذکر است ازدواج مجددي که شارع مقدس آن
را تجويز کرده است با رعايت تمام شرايطش از اين عامل ،مستثناء است.
راهبرد نهم

شهيد مطهري(ره) ميفرمايد« :تعدد زوجات ناشي از يک مشکل اجتماعي
است ،نه طبيعت ذاتي مرد .بديهي است که اگر در اجتماعي مشکل فزوني نسبي
عدد زنان نيازمند به مردان نيازمند وجود نداش��ته باشد ،تعدد زوجات از ميان

خواهد رفت و يا بسيار کم خواهد شد و اگر بخواهيم در چنين شرايطي(فرضًا
چنين شرايطي وجود پيدا کند) زناني بيشوهر نمانند ،تعدد زوجات نه کافي
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است و نه صحيح .براي اين منظور چند چيز ديگر الزم است:
اول :عدالت اجتماعي و کار و درآمد کافي براي هر مرد نيازمند به ازدواج
تا بتواند به تشکيل کانون خانوادگي اقدام نمايد.
دوم :آزادي اراده و اختي��ار همس��ر براي زن ک��ه از طرف پدر يا برادر يا
شخص ديگر اجبارا به عقد يک مرد زندار پولدار در آورده نشود…
س��وم :اينکه عوامل تحريک و تهييج و اغوا و خانه خرابکن اينقدر زياد
نباش��د[ ،چرا که] عوامل اغوا ،زنان ش��وهردار را از خانهي شوهر به خانهي
بيگانه ميکشد چه رسد به زنان بيشوهر.
اجتماع اگر سر اصالح دارد و طرفدار نجات تک همسري واقعي است

بايد در راه برقراري اين سه عامل بکوشد ،واالّ منع قانوني تعدد زوجات جز
اينکه راه فحشا را باز کند اثر ديگري ندارد (مطهري 333 :1386؛ مهريزي.)473 :1382

«شکي نيس��ت که بايد جلوي بولهوسيهاي مردان شهوتپرست گرفته
شود .اين امر را نه وجدان عقالء اجازه ميدهد و نه شرع .نزد عقال پسنديده
نيست که مردي به خاطر ارضاي بيشتر خواستههاي نفساني ،گروهي را اسير
خود سازد و شريعت نيز اين را نميگويد .رواياتي که در مذمت ذ ّواقين وارد

شده و آنها را مورد لعن و غضب الهي قرار داده ميتواند شاهدي بر اين نظر
باشد (مهريزي .)483 :1382

دهم؛ تهمت زدن

تهمت به طور کلي ،روابط را تيره ميکند ،اما درخصوص روابط نامشروع،

تقريبًا ادامه زندگي مشترک را ناممکن ميسازد .به لحاظ اهميت نقش تهمت
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نزول عبارتاند از:

ثم لم يأتوا بأربعة ش��هداء فاجلدوهم ثمانين
 1ـ «والَّذي��ن يرمون المحصنات ّ

جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا و اولئک هم الفاسقون»؛ و کساني که زنان پاکدامن
را متهم ميکنند ،پس چهار ش��اهد (بر مدعاي خود) نميآورند ،آنها را هشتاد
تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنها همان فاسقاناند (نور)4 :؛

فإن اهلل غفور رحيم»؛ مگر کساني که
 2ـ «إلاّ الّذين تابوا من بعد ذلک و أصلحوا ّ

بعد از آن توبه کنند و جبران کنند ،زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است (نور)5 :؛

مدعاي
کساني که زنان پاکدامن را متهم ميکنند و سپس چهار شاهد بر ّ

خود نميآورند آنها را اوالً ،هش��تاد تازيانه بايد زد ،ثانيًا ،شهادتش��ان هرگز
پذيرفته نميش��ود ،مگر اينکه توبه کنند و عمل زشت خود و عوارض ناشي
از آن را اصالح نمايند .ثالثًا ،اين مردان ،فاسق هستند.

ب��ه طور طبيعي زنان پاکدام��ن در مقابل چنين تهمتي کرامت خود را در
خانهي همس��ر ،از دس��ت رفته ميبينند و طالق را بر ماندن ذلت بار ترجيح
ميدهن��د .از طرفي مرداني هم که به هر دليلي (ش��ک ،ظن و يقين) زبان به
چنين تهمتي گشودهاند ،کمتر حاضر به ادامهي زندگي با چنين زني هستند،
هرچند که آن زن بيگناه باش��د .حداقل براي رفع اتهام از خود و رهايي از
توبيخ افکار عمومي( ،در صورت نداش��تن تق��وا) طالق را ترجيح ميدهند.
پس بايد با تشريع تکاليفي سخت ،از حريم زنان پاکدامن که در واقع ،حريم
خانواده است دفاع کرد.
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 3ـ «والَّذين يرمون أزواجهم ولم يکن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم

أربع ش��هادات باهلل »...؛ و کس��اني که همسران خود را (به عمل منافي عفت)
متهم ميکنند و گواهاني جز خودشان ندارند ،هر يک از آنها بايد چهار مرتبه
به نام خدا شهادت دهد ( ...نور)6 :؛
اگر ش��وهري به همس��رش تهمت عمل منافي عفت يا نفي ولد ميزند و
شاهدي بر مدّعاي خود نياورد بايد تن به مراسم «لعان» دهد که در کتب فقهي،
به طور مفصل به آن پرداخته شده است .مراسمي که پس از آن اگر از دروغگويان
باشد ،لعنت خدا را بر خود مباح ساخته و اين يعني هالکت و نابودي ،چرا که
با اتهام بر مظلوم عالوه بر اينکه حيثيت و آبروي او را از بين برده باعث متالشي
شدن نظام خانوادهاي که خود نيز عضوي از آن بوده ،شده است .بنابراين ديگر
نيازي به طالق نيست ،چرا که بدون آن ،نيز چنين زندگي تأسف باري پايان يافته
است «و زوجين بر يکديگر حرام مؤبد ميشوند» (امامي .)393 :1377

والطيبون َ
للطيبين َ
الطيب��ات ّ
 4ـ «ّ ...
مما يقولون لهم
مبرؤن ّ
للطيب��ات اولئک ّ

مغفرة و رزق کريم »...؛  ...زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان
پاکاند .اينان از نسبتهاي ناروايي که (ناپاکان) به آنان ميدهند مبرا هستند
و براي آنان آمرزش (الهي) و روزي پر ارزشي است (نور.)26 :
خداون��د متعال در دفاع از زن��ان پاکدامن ،ميفرمايد :آنان از تهمتهايي
مبرا هستند و خداوند در ازاي مظلوميتي که دچارش
که به آنها زده ميشود ّ
شدند ،به آنان پاداش خواهد داد .بنابراين ميتوان گفت :با تهمت زدن به زنان

عفيف ،زندگي مطلوب و مسالمت آميز پايان يافته است.
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تهمت يکي از رذائل اخالقي است که در دين مبين اسالم به شدت نکوهيده
شده است .حاکميت يافتن فرهنگ اسالمي در جامعه و روابط بين انسانها ،به
ويژه زن و شوهر ،زمينهي سوء ظن و در نتيجه تهمت زدن را از بين ميبرد.
درخصوص موضوع مورد بحث ،اگر زن حريم محرم و نامحرم را مراعات
نمايد و از شوخي و بذلهگويي با نامحرم خودداري کند ،در واقع خود را از مظان
اتهام رها س��اخته و کس��ي ـ از جمله همسرش ـ به او تهمت ارتباط نامشروع
نميزند .همچنين شوهر بايد حدود الهي را در ارتباط با نامحرم مراعات نمايد.
بنابراين بايد در مرحلهي اول زن و شوهر ،خود را در معرض تهمت قرار
ندهند و در مرحلهي بعد مس��ؤلين نيز بايد با برنامهريزي منس��جم در مراکز
آموزشي ،اداري و ...در حد توان مانع اختالط زن و مرد شوند تا شاهد پيامدهاي
منفي اختالط ،از جمله شکسته شدن حريم محرم و نامحرم و در نتيجه متزلزل
شدن استحکام خانوادهها نباشيم .لذا راهبردهای ذیر پیشنهاد میگردد:
 1ـ رعایت حریم زن و مرد از اختالط بیضابطه درون خانواده؛
 2ـ برنامه ریزی منسجم مسئولین برای کاهش اختالط در جامعه.
جمعبندي علل و انگيزههاي طالق و راهبردهاي کاهش آن از ديدگاه قرآن
کريم به روش ترتيب نزول

 1ـ ب��ا توجه به اينکه اولين عامل مطرح ش��ده در ق��رآن کريم به روش
ترتيب نزول «فقدان توجه يا کم توجهي به نياز جنس��ي همس��ر» ميباشد ـ
که در دوازده مورد به آن اشاره شده است ـ و اين مورد جايگاه بااليي را در
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ميزان آمار طالق به خود اختصاص داده اس��ت ،لذا جهت کاهش طالق بايد
بيش از ساير عوامل به آن توجه شود.
 2ـ با توجه به اهميت مرحلهي همسرگزيني و يافتن زوج مناسب ،بايد
خانوادهها و جامعه به تأمین مراکزي براي کمک و ياري دختران و پس��راني
که در ش��رف ازدواج هستند ،اقدام نموده و آنان را ياري نمايند (بقره221 :؛
ممتحنه10:؛ نور3 :و 36به موضوع کفويت پرداخته است).
 3ـ تقويت مباني اعتقادي و مذهبي جامعه به ويژه زن و ش��وهر ،عامل
بسيار مهمي در استحکام خانواده و در نتيجه کاهش شديد طالق ميباشد.
در تمام طالقهاي غير ضروري ،رد پاي بيتقوايي ،مش��هود اس��ت .در
جامع��ه ديني و مذهبي ،طالق منفور اس��ت و بينش خوبي نس��بت به زن و
شوهري که با طالق از يکديگر جدا شدهاند وجود ندارد و همين به کاهش
طالق کمک ميکند .نبايد قبح طالق در جامعه ريخته شود (بقره،223 ،187 :
241 ،237 ،231؛ احزاب11 :؛ نساء 128 :و 129؛ طالق 4 ،2 :و  5به ترتيب
به مسئله تقوا و پرهيز از هر نوع خودمحوري پرداخته است).
 4ـ قبل از ازدواج بايد ديدگاه دختر و پسر نسبت به زن و مرد در عالم خلقت
و ويژگيها و خصوصيات جسمي و روحي هر کدام تصحيح گردد و آگاهيها و
اطالعات الزم را کسب نمايند و نسبت به وظايف هر کدام در قبال ديگري واقف
شوند تا تحت تأثير جريانات فکري منحرف که سعي در ايجاد اختالف بين زن و
مرد بهطور کلي و بين زن و شوهر به طور خاص دارند قرار نگيرند (بقره،187 :
238 ،223؛ نساء 35 ،34 :و  128به اين موضوع پرداخته است).
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مهمي در جهت کاهش طالق است .اين مهم از طرق زير دست يافتني است:
الف) حاکميت بخشيدن به ارزشهاي ديني و مذهبي؛
ب) ارائهي الگوهاي خوش اخالق از انبياء گرفته تا انسانهاي موفق ،از
طريق وسايل صوتي ـ تصويري ارتباط جمعي؛
ج) رفع موانعي که ايجاد بدخلقي ميکند که بخشي مربوط به خود افراد
است و بخشي مربوط به جامعه (بقره239 ،231 ،228 ،226 :؛ نساء،34 ،19 :
129 ،128؛ ط�لاق6،7 ،1،2 :؛ مجادله2 :؛ تحريم 1:پيرامون موضوع حس��ن
خلق و سوء خلق ميباشد)؛
 5ـ تلقين ارزشها و صفات مثبت به روح جمعي جامعه.
ب��ا توجه به اينکه جهان امروز ،به لحاظ ارتباطات در حال تبديل ش��دن
به دهکدهي جهاني است ،به راحتي ميتوان از طريق وسايل ارتباط جمعي،
برترها و برتريها را در قالب هنر س��الم به آنها عرضه کرد و درصد زيادي
از مخاطبان خود را بر اساس الگوهاي ارائه شده ،هماهنگ کرد .با باال بردن
س��طح فهم ،فرهنگ ،انس��انيت و ارزشهاي اخالقي ـ اسالمي افراد جامعه،
شاهد کاهش طالق خواهيم بود.
(موضوع :دنياخواهي و دنياگرايي :احزاب29 ،28 :؛ نساء 19 :ـ موضوع:
کراهت داشتن زن و شوهر از يکديگر :بقره229 ،128 :؛ نساء 19 :ـ 20؛ نور:
26 ،6؛ موضوع :تهمت زدن :نور)5 ،4 :
 6ـ تالش همگاني در جهت تسهيل امر ازدواج.
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اگ��ر دول��ت و ملت با ياري يکديگ��ر زمين��هي ازدواج جوانان مجرد و

امکانات اوليه را برايش��ان فراهم کنند ،قطع��ًا تمايل ازدواج دختران مجرد با
م��ردان زندار ک��م ميش��ود و از اين طريق ،تکلي��ف از دوش برخي مردان
زنداري که بر اس��اس تکليف (به عقيدهي خودشان ) ازدواج مجدد ميکنند
مدعاست).
برداشته ميشود (آيات 129 ،20:و  138سورهي نساء ،شاهد اين ّ
نتيجهگيري

موضوع طالق با رويکرد ترتيب نزول س��ورهها ،از موضوعات بسيار مهم
و کاربردي اس��ت .با مطالعات و بررسيهايي که صورت گرفت ـ با توجه به
فقدان وجود پيشينه براي چنين رويکردي ـ نتايجي حاصل شد که عبارتاند از:
 1ـ رويکرد ترتيب نزول ،بهترين راه کش��ف مراد جدي خداوند است و
بياعتنايي به آن ،عامل مجهول ماندن بس��ياري از مرادهاي جدي پروردگار
متعال ميباشد.
 2ـ اسالم «طالق» را بر خالف افراط و تفريطهايي که در مکاتب ديگر
ديده ميشود ،جهت تحکيم بنيان خانواده تشريع کرده و ضرورت تشريع آن
بر اساس ترتيب نزول هفت مورد است.
 3ـ بررس��ي آيات به روش ترتيب نزول ،مطلب مهمي ارائه ميدهد که
عبارت اس��ت از محدود کردن تدريجي دامن��هي طالق به گونهاي که آيات

پاياني تلویحًا جز موارد ضروري ،مورد ديگر را به مخاطب اجازه نميدهد.

 4ـ با رويکرد ترتيب نزول بر اس��اس درجهي اهميت عوامل طالق ،به
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عدم توجه يا کم توجهي به نياز جنس��ي همسر؛ هم کفو نبودن؛ ضعف
يا فقدان مباني اعتقادي و مذهبي زن و ش��وهر؛ عدم شناخت متقابل جايگاه
يکديگر و وظايف خود نسبت به ديگري؛ سوء خلق؛ اضطرار؛ دنيا خواهي و
دنياگرايي و پرداختن به تجمالت؛ کراهت داشتن زوجين از يکديگر؛ همسر
ديگر؛ تهمت زدن.
اهتمام به شناس��ایی و رشدیابی مشکالت و طبقه بندی دقیق آنها برای
برنامه ریزی منسجم و هماهنگ در جهت اصالح و رفع مشکالت از مقدمات
ضروری است که با رویکرد روش ترتیب نزول آیات این مهم فراهم است.
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