
الگوی اخالقی طالق همسران در قرآن کریم

محمدرضا جباران*

 چکیده
طالق به  مثابه یک کنش اختیاری، موضوع احکام اخالقی اســت، ولی ظروف و شرایط جدایی 
مانع توجه به اخالق می شــود. رفع ناسازگاری ظروف و شرایط عاطفی و اجتماعی طالق با رفتار 
اخالقی، نیازمند الگوی اخالقی کارآمد و مســتند به واقعیت است. این پژوهش با این پیش فرض 
که قرآن کریم برای این بخش از زندگی همسرانه الگوی اخالقی کارآمدی دارد، با روش توصیفی 
– تحلیلی در صدد کشــف این الگو از قرآن کریم برآمده و با تکیه بر منابع تفســیری به تحلیل 
آیات مربوط به موضوع طالق پرداخته اســت. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که قرآن 
کریم برای اجرای اخالقی طالق الگویی مرکب از چهار ضلع ارائه کرده اســت: برای مراعات این 
الگو، طالق باید با هدف دستیابی به فرصتی برای حرکت کمالی، بر مبنای توجه به آثار اجتماعی، 
چندجانبگی حکم شرعی شامل تنزیه، تجویز و توصیه، در بستر مراعات عرف، تالش برای حفظ 

مسالمت و مسابقه نیکی صورت بگیرد و فرایند مراعات وقت، اشهاد و تمتیع را طی کند.
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1- مقدمه و بیان مسئله
از دیدگاه قرآن کریم خانواده باهدف رساندن اعضای خود به کمال تشکیل می شود و در طول 
حیات خود نیز با سازکارهای مختلفی این هدف را دنبال می کند. به عبارتی خانواده در تأمین 
بسیاری از نیازهای بنیادی فرد و جامعه از جمله تنظیم رفتار جنسی و زادوولد، مراقبت از فرزندان 
و افراد سالمند، جامعه پذیری کودکان و تثبیت جایگاه و منزلت اجتماعی آنها و خالصه تأمین 

نیازهای جسمی و روحی آنها نقش اساسی ایفا می کند )شیردل و محمدی،1399: 38(.
پدیده طالق به نوعی نتیجه ی نقصان های فردی و زوجی و در عین حال ضعف های خانوادگی 
و فرهنگی اجتماعی زوجین است که تنها به فرد مطلقه محدود نیست و خانواده ها و جامعه را 
هم درگیر می کند)عبداللهی و همکاران،159:1399(. لذا پدیده ی طالق به اقتضای ماهیت خود بنیان 
خانواده را بر هم می زند و سیر تکامل انسان از مسیر خانواده را متوقف می کند. بااین حال خود 
به مثابه یک کنش اختیاری که می تواند به صورت اخالقی یا غیراخالقی اتفاق بیفتد و بستر حرکت 
تکاملی انسان را فراهم کند یا سد راه کمال او شود، موضوع احکام اخالقی است؛ ولی ناآگاهی 
کنشگران از الگویی اخالقی که در موقعیت های تنش زا و تشنج آفرین کارآیی خود را از دست 
ندهد، در این مقطع از زندگی میدان را برای کینه توزی ها و دشمنی ها باز می گذارد تا مانع توجه 
کنشگر به اخالق شوند. به همین دلیل، هنگام طالق معموالً کسی در پی رفتار اخالقی نیست 
و هر یک از زن و شوهر در پی آزار و زیان رساندن به دیگری است. به عبارت دیگر در موقعیت 
طالق عاملی وجود دارد که از ورود اخالق به تصمیمات و رفتارهای زن و شوهر ممانعت می کند. 
احساس مانع در راه جریان عادی امور به مثابه یک مسئله تلقی می شود و می تواند اندیشمندی را 
به رفع مانع عالقمند کند )بیابانگرد، 1389: 32(. ناسازگاری ظروف و شرایط طالق با رفتار اخالقی 
مسئله مهم و درعین حال پیچیده ای است که این مقاله درصدد حل آن برآمده است. تحلیل این 
مسئله این سؤال را پیش رو می نهد که »الگوی اخالقی قرآن کریم برای مقطع طالق که می تواند 
توجه و عالقه کنشگر به رفتار اخالقی را جلب کند، چیست؟« این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی 

درصدد پاسخ به این سؤال است.

2- پیشینه ی پژوهش
نگاه اخالقی به طالق در فرهنگ اسالمی پیشینه دوری ندارد. در مکتوبات معاصر، تعداد 
نه چندان زیادی از محققان با دغدغه اخالقی به این موضوع نگریسته  و هر یک با رویکردی خاص 

به بررسی ارتباط بین اصول اخالقی و طالق پرداخته اند. 
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رضایی در پژوهشی با عنوان »مبغوضیت طالق در اسالم« علل و عوامل اخالقی، اجتماعی، 
پیامدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی و راهکارهای مقابله با شیوع طالق را بررسی کرده است. 
)رضایی: 1383(. قنبرپور در »بررسي گزاره های فقهي و حقوقي متأثر از اخالق در باب نکاح و طالق« 

با بررسي و تطبیق گزاره های اخالقي مؤثر در باب نکاح و طالق به این نتیجه رسیده است که نفوذ 
آموزه هاي اخالقي در نکاح و طالق اجتناب ناپذیر است و  بسیاری از احکام طالق مثل مهرالمتعه، 
عفو از مهر، نفقه پس از طالق و جدایی به احسان با موازین اخالقی مرتبط است. )قنبرپور، 1398(. 
محمدی و شورگشتی نیز در »رابطه ی اخالق و فقه درآیات طالق« پس از بررسی اصول اخالقی 
همسرانه در دو مقطع زندگی مشترک و زندگی پس از طالق به تأثیر قابل توجه اخالق در مسائل 
فقهی و به صورت خاص در مسائل نظام خانواده و معضل اجتماعی طالق دست یافته اند )محمدی 
و شورگشتی، 1398(. احمدیه و حکمت نیا نیز در »بررسی لزوم شرط معروف و احسان در حکم 

طالق« عمل به معروف را یک قاعده اخالقی تلقی کرده و به این نتیجه رسیده اند که برخوردهای 
اخالقی در هنگامه بحران ها ضرورت بیشتری دارد. عمل به معروف از جانب مرد در مقطع طالق 
و پس از طالق موضوعیت دارد و باالتر از آن از مرد انتظار می رود در این دو مقطع مطابق احسان 
رفتار کند. )احمدیه و حکمت نیا، 1398(. گرجی و معارف در پژوهشی با عنوان »جهت گیری های 
اخالقی آیات طالق در قرآن« به بررسی نقطه مزج فقه و اخالق در احکام طالق پرداخته  و نتیجه 
گرفته اند. وجود لطایف اخالقی در آیات غیر قابل انکار است، اسالم عموما در مشاجرات زناشویی 
توصیه به فیصله مسالمت آمیز مشکالت دارد و در صورت ضرورت، طالق منطقی، قابل تحمل و 
نیکو را می پسندد. در طالق اسالمی مراعات معروف و تقوا ضروری است و سبک اسالمی طالق 
در اکثر موارد می تواند موجب آشتی و رجوع زوجین شود. با این همه، رویکرد اخالقی قرآن کریم 
به طالق، در فقه و حقوق اسالمی منعکس نشده است. )گرجی و معارف، 1399(. داودی در »اخالق 
طالق« کوشیده است با بهره گیری از آیات و روایات ناظر به طالق، دستورهای اخالقی مرتبط با 
طالق را بررسی کند و نتیجه گرفته از دیدگاه اسالم، طالق دارای حد و مرز مشخصی است که 
نباید از آن تجاوز شود، رعایت اخالق در زمان جدایی از مهم ترین قوانین طالق و عامل کم اثر یا 
بی اثر شدن عواقب تلخ طالق است، انگیزه طالق نباید آسیب رسانی، کسب ثروت یا فرار از مسئولیت 
خانوادگی باشد و در زمان طالق، انسان مورد آزمایش الهی قرار می گیرد و باید بکوشد رفتاری 
منطقی از خود نشان دهد و از مرزهای اخالق عبور نکند. )داودی، 1389(. آقاجانی و همکاران در 
یک مطالعه موردي با عنوان »فرایند برساخت هویت زنان در جریان طالق: بازاندیشی در تقدس 
خانواده و قبح طالق« نشان داده اند که درزمینه ی تحول ارزشی جامعه از سنتی به مدرن، طالق 
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موجب تحقق اصول اخالقی ای چون »خودمختاري« و »فردیت« می شود و مبتنی بر آن ها »هویت 
شخصی« می آورد )آقاجانی و همکاران، 1396(. این رویکرد به رغم تفاوت با موضوع بحث ما نوعی 
ارزیابی اخالقی از طالق است. چنان که پیداست هیچ یک از تحقیقات مذکور در پی استخراج 
الگوی اخالقی برای طالق نبوده  است. براین اساس این تحقیق در نوع خود بدون پیشینه بوده و 

نتیجه آن نوآورانه خواهد بود.

3- تعریف مفاهیم
در این قسمت برخی از مهم ترین مفاهیمی که در پژوهش کنونی نقشی بنیادین دارند، تبیین 

و تشریح می گردد.

3-1- الگو

الگو در لغت به معنی طرح و نمونه است و در اصطالِح حرفه اِی خیاطی و گلدوزی به طرح یا 
نمونه ای اطالق می شود که از روی چیزی بریده می شود )معین، 13۷6،ج 1: 3۴2؛ مشیری، 1388: 
88(. در اصطالح علوم اجتماعی الگو را با واژه هایی تعریف می کنند که مثل ساخت و ِگشتالت، 

حامل مفهوم کلیت، اجتماع، سازمان و پایداری روابط هستند و یا مثل شکل بندی، ریخت و نمونه 
به تصویری ذهنی که به طور کامل بر نمونه خارجی خود منطبق می شود، اشاره دارند )شایان مهر، 
13۷۷، کتاب اول: ۷9(. بر این اساس، مالحظه مفهوم و کاربرد این واژه ها ما را به مفهوم الگو نزدیک 

می کند. واژه ساخت به معنی ساختار، بر یک کل متشکل از پدیده های همبسته )همان( و به 
مجموع عناصر تشکیل دهنده یک کل و پیوستگی اجزای آن با یکدیگر )انوری، 1381،ج 5: 3963( 
اطالق می شود. شایان مهر ساختار را معادل فارسی )structure( در انگلیسی تلقی کرده که همه 

مشتقات آن به نحوی بر مفهوم سازمان، نظم و وابستگی  داللت دارند )بریجانیان، 1381: 8۴9( .
گشتالت1 مجموعه ای است که اجزا و واحدهایش به هم وابسته است و تأثیر واحدی ایجاد 
می کند. )انوری، 1381،ج 6: 3619( در اصطالح روانشناسی نام مکتبی است که پدیده ها یا فرایندهای 
روانی را به منزله کل های غیرقابل تجزیه تلقی می کند) همان( و در علوم اجتماعی نام نظریه ای است 
که پدیده ها را به منزله ی مجموعه هایی با وابستگی درونی می بیند) شایان مهر، 13۷۷، کتاب دوم: 388(.

1. Gestalt
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ریخت به معنی شکل، قیافه و هیات است )عمید، 13۷5: 6۴8( و نمونه به معنی مثل، مانند و 
سرمشق )معین، 13۷6، ۴: ۴822(. از ترکیب مجموعه مفاهیمی که برای تعریف الگو به کار آمده 
به این نتیجه می رسیم که »الگو تصویری است ذهنی برای نمایش پیوستگی و همبستگی درونی 

اجزای یک کل«.
پیشنهاد الگوی اخالقی برای یک فعالیت در زندگی انسان، اشاره به این مطلب دارد که آن 
فعالیت به مثابه یک سیستم تلقی می شود و الگو می تواند با نمایش و تأکید بر ارتباط بین عناصر 
موجود در آن، مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را در آن سیستم به وضوح نمایش  دهد. 
بر این اساس پیشنهاد الگو برای هر فعالیت نیازمند شناسایی عناصری است که آن فعالیت را شکل 
می دهند. عناصر تشکیل دهنده یک فعالیت عبارت است از اهداف، مبانی، بستر و فرایند فعالیت.

3-2- طالق
طالق واژه عربی از ماده »طلق، به معنی رها کردن و فرستادن« است )ابن  فارس، 1۴۰۴ ق،ج 
3: ۴2۰( و در روابط همسرانه به معنی باز گذاشتن راه زن به کار می رود )فراهیدی، 1۴1۰ ق،ج 5: 

1۰1(. مقصود از طالق در این نوشته مقطعی از روابط همسرانه است که با تصمیم طالق آغاز و با 

اجرای صیغه طالق و دادوستد مبتنی بر آن پایان می گیرد؛ بنابراین زندگی و حوادث پس از طالق 
را شامل نمی شود. در این پژوهش درباره طالقی سخن گفته می شود که از منشأ فکر، درایت و 
آینده نگری سرچشمه می گیرد. چنین طالقی می تواند منطبق بر یک الگوی اخالقی باشد. نه آن که 

از کینه و دشمنی یا بوالهوسی و ذّواقی برمی خیزد و خود مصداق بارز رفتار ضد اخالقی است.

3-3- همسر
همسر در لغت فارسی به معنی همقد، برابر )عمید، 13۷5: 1258( رفیق، نظیر، قرین، همسان، 
هم رتبه و ... به کاررفته است. ولی در زمان ما مشهورترین و شاید تنها مفهومی که با این واژه 
شناخته می شود، زن یا مردی است که به عنوان شریک زندگی دیگری شناخته می شود )دهخدا، 
13۷۷، ج 15: 3۴5۴3(. بنابراین، منظور از همسر در این پژوهش فردی است که با فردی دیگر از 

جنس مخالف ازدواج کرده و به صورت رسمی و قانونی شریک زندگی او محسوب می شود. 

3-4-  اخالق
برای این که بدانیم مراد از اخالق در این عنوان چیست، آشنایی با ماهیت و لوازم طالق مفید 
است. طالق خود یک رفتار است؛ ولی مبتنی بر مجموعه ای از خصلت هاست که در شکل اجرای 
طالق تأثیر دارند. بر این اساس اخالق در این بحث، مطابق با مفهوم سازی های صاحب نظران معاصر 
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)مکارم، 1389،ج 1: 9 و فرامرز قراملکی، 1383: 8( عبارت است از مجموعه ی سجایای نفسانی و اصول 

عملی که موجب می شوند طالق در بستر حرکت کمالی انسان اتفاق بیفتد.

4-  مؤلفه های طالق
بر اساس آنچه گذشت، پیشنهاد الگو برای طالق منوط به شناخت مؤلفه های آن است و چون 
بنا داریم، این رفتار را با وجهه اخالقی بشناسیم، مؤلفه های آن را با رویکرد اخالقی تبیین می کنیم.

4-1-  اهداف طالق
شکی نیست که طالق از منظر اسالمی امری ناپسند است؛ ولی با خصوصیتی که در این نوشته 
موردنظر قرارگرفته، از منظر قرآنی مکمل ازدواج است و درصورتی که با تدبر و ارزیابی وضعیت 
موجود انتخاب شده باشد، هدفی مثل ازدواج دارد. ازآنجاکه درباره اهداف ازدواج زیاد سخن گفته  
شده است. به اشاره ای دراین باره بسنده و تالش می کنیم داللت نصوص دینی به ویژه قرآن کریم 

بر همسویی طالق و ازدواج را نشان دهیم.
 ازدواج با مدلی که قرآن کریم طراحی کرده، انسان را به سمت بهشت و مغفرت که نقطه اوج 
کمال انسانی است، می برد. منظور از مدل اسالمی ازدواجی است که در بستر احکام اسالمی که 
قرآن کریم تشریع کرده، اتفاق می افتد. به بیان روشن تر ازدواج و زندگی خانوادگی هر دو در پی 

این تأسیس می شوند که انسان حدود خدا را مراعات کند و از این رهگذر به کمال دست یابد.
قرآن کریم طالق را نیز در راستای این هدف تشریع کرده است. در باب طالق ُخلع،1 می فرماید: 
»برای شما روا نیست که از آنچه به آنان )زنان( داده اید، چیزی بازستانید. مگر آنکه   ]زن و شوهر[ 
در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند. پس اگر بیم دارید که آن دو، حدود خدا را برپای ندارند، 

گناهی بر آن دو نیست که زن چیزی برای آزاد کردن خود بدهد«)بقره:229(.
طبق این آیه کریمه در شرایط عادی دادوستد مال خلع جایز نیست؛ ولی درصورتی که خانواده 
از مسیر خود خارج شود، به طوری که خود زن و مرد بترسند »إال أَن يخافا« یا جمعی از جامعه 
اسالمی احتمال دهند »فَِإْن خفتم« که آن ها حدود خدا را احترام نخواهند کرد »أاَل يقيما حدود اهلل، 
داد و ستد آن مال برای آن دو مجاز خواهد بود. این آیه کریمه به روشنی به ما می گوید طالق برای 
نجات زن و مرد از شرایطی است که به انحطاط و سقوط ایشان منتهی می شود. این سیاق درباره 
ازدواج پس از طالق سوم نیز به کارآمده »فال جناح عليهما أَن يتراجعا إن ظنا أَن يقيما حدود اهلل: اگر 

1. طالقی است که زن در قبال پرداخت مقداری مال، از شوهرش تقاضا می کند و مرد در ازای آن مال به خواسته همسرش 
گردن می دهد.
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آن دو  ] زن و شوهر سابقش [  فکر می کنند که حدود خدا را برپا می دارند، گناهی بر آن دو نیست که 
به یکدیگر بازگردند«)بقره: 23(. در این آیه کریمه نیز بازگشت به زندگی زناشویی منوط به این است 
که زن و مرد احتمال قوی دهند حدود الهی را مراعات می کنند )طبرسی، 13۷2ق، ج2: 58۰(. بر این 
اساس بدون این احتمال، جدایی ترجیح پیدا می کند. به عبارت دیگر زوجیت از منظر اسالمی برای 
رسیدن به اهدافی فردی، خانوادگی، اجتماعی و مدنی وضع شده و اگر نتواند این اهداف را تأمین 
کند یا درراه رسیدن به آن ها مشکل و مانعی بسازد، طالق بر آن رجحان می یابد )مدرسی،1۴19ق، 
ج16: 52(. از این دو آیه استفاده می شود قرآن کریم طالق را به منزله راهی برای بازگشت زن و مرد 

به بندگی خدا و زندگی رو به رشد تلقی می کند که در صورت ناکارآمدی خانواده در سوق انسان 
به سوی کمال، پیش روی آنان گشوده می شود.

4-2- مبانی طالق
نزدیک ترین مبانی به پدیده طالق، نگاه قرآن به جایگاه اجتماعی و قانونی طالق است. بر این 

اساس ما نیز به بحث درباره این دو دیدگاه قرآنی به مثابه مبانی طالق اکتفا می کنیم.

4-2-1- طالق به مثابه امری اجتماعی

تلقی اولیه از قوانین فقهی این است که طالق امری کاماًل شخصی و از حقوق و اختیارات مرد 
است؛ ولی با دقت در جوانب مسئله به وجوهی دست می یابیم که نشان می دهند طالق از منظر 

قرآن کریم یک امر کاماًل اجتماعی است. ازجمله این که:
یک. طالق هرچند ازنظر فقهی و حقوقی یک معامله مستقل به شمار می رود، در حقیقت به 
هم زدن نتیجه ازدواج است. ازدواج از منظر قرآن کریم یک امر اجتماعی است )نور: 32؛ نساء: 35( 

بنابراین به حکم مقابله، طالق هم یک امر اجتماعی است.
دو. طالق دارای آثار اجتماعی واضحی است که می تواند تعادل اجتماع را برهم زده و موجب 
ناهنجاری هایی در سطح جامعه شود. قرآن کریم درباره برخی آثار اجتماعی آن نظیر کودکان 

طالق )طالق: 6؛ بقره: 233( و زنان مطلقه )طالق: 1 و 6( سخن گفته است.
سه. قرآن کریم طالق را به مثابه یک امر اجتماعی مطرح کرده است. روش قرآن کریم در طرح 
مسائل اجتماعی این است که آن ها را در خطاب به شأن نبوت رسول خدا )ص( انشاء می کند. از 
این قبیل است حکم جهاد )انفال: 65؛ توبه: ۷3؛ تحریم: 9( و قراردادهای حکومتی با اسیران )انفال: 
۷۰( حکم طالق نیز با این شیوه به رسول خدا )ص( ابالغ شده است. می فرماید:»ای پیامبر، چون 
زنان را طالق گویید« )طالق: 1(؛ این نوع بیان  که مخاطب، رسول خدا )ص( و مجری، امت باشد، 
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داللت بر این دارد که طالق حتی وقتی به وسیله یک شخص و بدون ارجاع به دستگاه قضا و اولیای 
جامعه صورت می گیرد، یک امر اجتماعی است )مدرسی، 1۴19 ق، ج 16: 53(.

4-2-2- طالق مباح مرجوح

طالق با قید کلیت، در هیچ آیه ای موضوع حکم جواز یا منع نیست؛ ولی در آیات زیادی درباره 
شرایط، تعداد و پی آمدهای آن به مثابه یک فعل جایز سخن گفته شده است. عالوه بر این، درباره 
طالق پیش از مباشرت به طور خاص حکم به جواز شده است )بقره: 236(. در فقه مذاهب نیز، 
فقهای بزرگ همه به جواز طالق فتوی داده اند )طوسی، 13۷8ق،ج 5: 2؛ شافعی، 1۴۰3ق،ج 5: 193؛ 
سرخسی، 1۴۰6ق،ج 6: 2؛ ابن قدامه، بی تا: 556( و حتی بعضی ادعا کرده اند که امت اسالمی بر این 

حکم اجماع دارند )قرطبی، 136۴ق،ج 3: 12۷(. بااین همه، قرآن کریم، احکام خانواده را به صورتی 
سامان داده  که طالق به آسانی و سرعت اتفاق نیفتد؛ ولی به آسانی قابل بازگشت باشد. گزاره دوم 
که از مسائل بعد از طالق است از محدوده موضوع این پژوهش خارج است. در اینجا تنها درباره 

سازکارهای جلوگیری از طالق سخن می گوییم.
قرآن کریم به سه روش از وقوع طالق جلوگیری کرده است که عبارتند از: نخست، جرم انگاری 
تالش برای جدا کردن همسران، دوم، تشریع حمایت از خانواده های آسیب دیده و سوم جرم نمایی 

طالق بدون  دلیل.
روش اول در ضمن داستان هاروت و ماروت استفاده شده است. »آن ها از آن دو، چیزهایی 
می آموختند که با آن میان فرد و همسرش جدایی بیندازند« )بقره: 1۰2(.از این آیه کریمه استفاده 

می شود که تالش برای جدا کردن همسران بر خالف اراده خدا و به منزله ی کفر است.
روش دوم به طور مستقل در مباحث خانواده به کارآمده است. در این روش، قرآن کریم با تلقی 
طالق به مثابه یک ناهنجاری، مقدمات و عوامل آن را نیز به عنوان آسیب هایی معرفی کرده که 
جامعه موظف است در برابر آن از خانواده ها حمایت کند. »و اگر از اختالف زن و شوهر  بیم دارید، 
یک داور از خانواده  شوهر  اعزام کنید و یک داور از خانواده  زن« )نساء: 35(. با توجه به استعمال 
خوف در موارد احتمال، حمایت از خانواده، با احتمال اختالف واجب می شود. قرآن کریم برای 
تضمین اجرای صحیح این حکم فقهی دو راهکار اندیشیده است. نخست، این که برای اجرای این 
حکم یک بستر اخالقی معرفی کرده است که »اگر قصد اصالح داشته باشند، خدا میان آن دو را 
اصالح خواهد کرد«. رعایت اراده اصالح به مثابه روح این حکم، از نقطه آغاز یعنی گزینش َحَکم تا 
مراحل بعد یعنی گفتگو و صدور حکم، ضروری است. پس کسی که قصد اصالح ندارد، نمی تواند 
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َحَکم باشد و خانواده ها نمی توانند او را برگزینند. با گزینش و اعزام کسی که قصد اصالح ندارد، این 
حکم فقهی امتثال نمی شود. دوم این که برای تضمین، بستر اخالقی آن را به یک اصل اعتقادی 
ارجاع کرده است: »إِنَّ اهلل َكاَن َعلِيمًا َخبِيًرا«. این محکم کاری کم نظیر نشانه اهمیت حمایت از 

خانواده های آسیب دیده است.
از اسالم، مرد  ایالء مطرح شده است؛ در فرهنگ جاهلی پیش  روش سوم در ضمن حکم 
می توانست با یک سوگند همسر خود را برای هر مدتی که می خواست، بالتکلیف نگه دارد )فخر 
رازی، بی تا، ج 6: ۴29؛ قرطبی، 136۴ق،ج 3: 1۰3(. قرآن کریم برای مقابله با این رفتار ایذائی از سه 

جهت به اصالح آن پرداخت: نخست، تحریم ایالء )فیض کاشانی، 1۴18 ق: 229؛ مرداوی، 1۴۰6 ق، 
9: 169؛ بهوتی، 1۴18 ق، 5: ۴1۰(. دوم، تعیین محدوده زمانی؛ بدین معنا که کسی که ایالء می کند 

نمی تواند بیش از چهارماه زن را بالتکلیف نگه دارد؛ پس از گذشت این مدت مجبور است یا از 
سوگند خود برگردد و روابط همسری را از سر بگیرد یا همسرش را طالق دهد. سوم، تعیین 
کفاره. یعنی کسی که ایالء می کند، اگر در خالل چهار ماه با همسر خود نزدیکی کند، پرداخت 
کفاره حنث قسم بر او واجب می شود. در قرآن کریم جوانب مسئله ایالء با تفصیلی که گفته شد 
نیامده؛ و تنها از مهلت چهارماهه و دو راهی پس ازآن سخن به میان آمده است. »کسانی که به 
ترک هم خوابگی با زنان خود، سوگند می خورند چهار ماه مهلت دارند؛ پس اگر بازآمدند، خداوند 
آمرزنده مهربان است« )بقره: 226(، »و اگر آهنگ طالق کردند، همانا خدا شنوای داناست« )بقره: 
22۷(. چیزی که به روشنی از این دو آیه کریمه استفاده می شود، سه حکم فقهی است: یک، 

مهلت بالتکلیفی در ایالء چهار ماه است. دو، در طول چهار ماه مرد می تواند از قسم خود برگردد 
و روابط همسری را از سر بگیرد. سه، درصورتی که مرد در طول چهار ماه برنگردد، موظف است 

زن را طالق دهد. سایر مباحث فقهی ایالء از روایات به دست می آید.
چیزی که به نظر می رسد این است که این دو آیه درصدد بیان حرمت ایالء، رجحان رجوع و 
مرجوحیت طالق نازل شده است. حرمت ایالء را برخی مفسران ازجمله پایانی آیه اول »فان اهلل 
غفور رحيم« )طبرسی، 13۷2ق،ج 2: 5۷1( و رجحان رجوع و مرجوحیت طالق را برخی دیگر ازجمله 
پایانی آیه دوم »فان اهلل سميٌع عليٌم« )زمخشری، 1۴۰۷ ق، ج 1: 269( استفاده کرده اند. نکته قابل توجه 
دراین بین این است که قرآن کریم این سه گزاره را با ارجاع به مبانی بیان کرده است تا سخن به 
محدودیت های بیان شرعی و قانونی دچار نشود و استعداد توسعه به حوزه اخالق را از دست ندهد.
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حاصل مطلب این که قرآن کریم با این دو آیه از راه تشویق و تهدید مرد را از پیگیری طالق 
بازداشته است. در پایان آیه اول با ارجاع به رحمت و مغفرت الهی به مخاطب القا می کند که ایالء 
به مثابه رفتاری که موجب آزار همسر می شود، امری ناپسند و نامشروع و در خور کیفر است؛ ولی 
درصورتی که مرد از کرده خویش پشیمان شود و به زندگی بازگردد خداوند متعال همین اقدامش 
را به عنوان توبه از او می پذیرد )حائری طهراني، 133۷، ج 2: 6۷ و 68( و حتی بنا به نظر برخی از فقها 
کفاره قسم نیز از او ساقط است )نجفی، 1365ق، ج 33: 323(. در پایان آیه دوم با ارجاع به شنوایی 
و آگاهی خداوند متعال به مخاطب یادآوری می کند درصورتی که مرد به زندگی زناشویی برنگردد 
و گزینه طالق را انتخاب کند، خداوند متعال از نیت و رفتار او آگاه است و نمی تواند از پی آمدهای 
این رفتار خود بگریزد. نتیجه این که قرآن کریم با وسایل گوناگون بر سر راه طالق مانع تراشیده 

است. از این موضع قرآن کریم استفاده می شود که طالق امری مرجوح است.
عالوه بر این، در منابع روایی سنی و شیعه روایات زیادی نقل شده که بر مرجوحیت و حتی 
مبغوضیت طالق داللت دارند )کلینی، 1۴۰۷ ق،ج 6: 55؛ حر عاملی، 1۴۰9 ق، ج 22: 283؛ قزوینی، بی تا، 
ج 1: 65۰؛ ابن أبي شيبة، 1۴۰9 ق،ج ۴: 12۷؛ سرخسی، 1۴۰6ق،ج 6: 2( تا جایی که در جامعه اسالمی 

از مبغوضیت طالق به مثابه یک گزاره مسلم سخن گفته می شود. از جمله این که رسول خدا )ص( 
می فرماید: »أبغض الحالل إلى اهلل الطالق:  ناخواستنی ترین حالل در نزد خداوند متعال طالق 
است« )ابن عاشور، 1۴2۰ ق،ج 28: 265(. حاصل مطلب این که طالق از منظر اسالمی امری مباح و 
درعین حال ناپسند است؛ به همین دلیل اقدام به طالق جز در صورت ضرورت توصیه نشده است.

4-2-3- حکم طالق درصورت ضرورت آن 

از مباحث سابق به دست آمد طالق از منظر قرآن کریم حرام نیست؛ ولی در غیر حال ضرورت 
مرجوح است. براین اساس دو سؤال مطرح می شود: نخست این که طالق در چه صورتی ضرورت 
پیدا می کند و دوم این که در صورت ضرورت، طالق چه حکمی دارد. ضرورت طالق به معنی 
یا مالزم ناکارآمدی و زیانمندی خانواده است. خانواده برای سرعت بخشیدن به حرکت کمالی 
انسان تشکیل می شود و اگر این کارکرد خود را از دست بدهد، طالق ضرورت پیدا می کند؛ ولی 
آیا پاسخ به این ضرورت در رتبه اباحه مرجوح باقی  می ماند یا حکم دیگری پیدا می کند؟ به نظر 
می رسد حکم طالق به حسب مورد با توجه به ضرورتی که آن را اقتضا کرده، تعیین می شود. ولی 
قاعده کلی در این باب این است که در این صورت طالق در عین عدم مطلوبیت، راجح است و 
توصیه می شود. بر این اساس، هنگامی که زن و مرد بر مبنای یک استدالل صحیح، تصمیم طالق 
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می گیرند، خداوند متعال به ایشان وعده پشتیبانی داده تا به خاطر ترس از آینده، نظام فکری 
ایشان مختل و اضطراب و آشفتگی بر زندگی آن ها حاکم نشود و از تصمیم خود برنگردند؛ »و اگر 
آن دو، از یکدیگر جدا شوند، خداوند هر یک را از دارایی خود بی نیاز می کند« )نساء: 13۰(. طبق 
این آیه ی کریمه خداوند متعال به هر یک از زن و شوهر در حال طالق وعده داده است که پس 
از طالق او را بی نیاز خواهد کرد. برای اعتماد پذیر کردن این وعده اوالً آن را به دارایی )وسعت( 
و حکمت خویش ارجاع کرده » و خدا همیشه دارا و حکیم است«، ثانیاً متعلق وسعت را در ابهام 
نهاده تا هر کمالی را فرابگیرد و همه نیازهای مخاطب را پوشش دهد )فخر رازی، بی تا،ج 11: 238(.

مشابه این وعده در قرآن کریم به کسانی داده شده که از ترس فقر ازدواج نمی کنند )نور: 32(. 
در همان جا نیز برای اعتماد پذیر کردن وعده خدا، آن را به علم و دارایی او ارجاع کرده » و خدا 

دارا و داناست«.
این آیات با این تفسیر نیز با ادله  ی مرجوحیت طالق، تعارض ندارند؛ چون ادله ی مرجوحیت، 
درصدد جلوگیری از مقدمات و اسباب طالق اند؛ و این آیات درباره موقعیتی سخن می گویند که 
زن و مرد در فرایندی نسبتاً طوالنی با پیمودن راه های عقالیی به تصمیمی پخته رسیده اند. حاصل 
سخن این که طالق مثل هر کار دیگری درصورتی که بر پایه استدالل صحیح منطقی استوار باشد، 

باید بدون تردید و دلهره و با توکل بر خدا صورت گیرد، »وَ كَفَى بِاهللَِ وَكِيالً« )نساء: 132(.

4-2-4-  هدفمندی و محدودیت طالق

دانستیم که طالق قابل نقض و درنتیجه قابل تکرار است. پس تعیین محدوده ای برای این 
رفت وبرگشت ها ضروری می شود تا سنت جاهلی طالق های مکرر بی پایان و بی هدف )ابن ابی حاتم، 
1۴19 ق،ج 2: ۴18( رایج نشود؛ به عبارت دیگر، طالق هدفمند است؛ پس تنها در صورتی نقض 
 می شود که اهداف آن در زندگی مشترک دست یافتنی باشد و به همین دلیل نمی تواند به طور 
مکرر نقض شود و در مقطع خاصی نقض آن غیرممکن شده، درنتیجه تکرار نمی شود، » طالق دو 

بار است. پس ازآن یا طبق معروف نگاه داشتن، یا به شایستگی رها کردن« )بقره: 229(.

4-3-  بسترهای طالق
منظور از بسترها ظروف و شرایطی است که طالق در بین آن ها رخ می دهد، از منظر قرآن 
کریم طالق در صورتی از مقدمات کمال انسا ن خواهد بود؛ که در بسترهای خاصی اتفاق بیفتد 

از این قبیل، سه عنصر را می توان نام برد. مراعات معروف، تالش برای حفظ مسالمت و اِحسان.
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4-3-1- مراعات معروف

معروف کار درستی است که عقل یا شرع به درستی اش حکم کرده، انسان را به آن می خواند 
)طوسی، 1۴۰9 ق، ج 2: 251؛ طبرسی، 13۷2ق،ج 2: 582(. بنابراین، مراعات معروف به این معنی است 

که انسان برخالف عقل و شرع کاری نکند. این اصل از دو آیه در قرآن کریم استفاده می شود.
یک، »چون زنان را طالق دادید و آنان به پایان عده نزدیک شدند، یا رجوع کنید و با آن ها 

مطابق معروف رفتار کنید و یا مطابق معروف ایشان را روانه کنید« )بقره: 231(.
دو، »پس چون عّده آنان به سررسید، طبق معروف نگاهشان دارید،یا طبق معروف از آنان 

جدا شوید« )طالق: 2(.               
مراد از اجل، پایان عده است و مراد از بلوغ، نزدیک شدن است )واحدی، 1۴15 ق،ج 1: 1۷1(. 
ماده امساک -به معنی نگهداری- کنایه از رجوع است )طبرسی، 13۷2ق، ج 2: 582( و منظور از 
تسریح )روانه کردن( خودداری از رجوع )همان(. در این آیه مراد از معروف این است که مطابق 

حکم خدا با او رفتار کند )طوسی، 1۴۰9 ق، ج2: 251(.

4-3-2- حفظ مسالمت و دوستی

طالق در صورتی در مسیر کمال انسان است که در بستری از مسالمت و دوستی اتفاق بیفتد. 
در غیر این صورت زن و مرد از تشنج و تنش داخل زندگی زناشویی به تشنج و درگیری دیگری 
منتقل می شوند و طالق اگر موجب انحطاط نشود، به پیشرفت و کمال ایشان هم کمکی نمی کند. 
قرآن کریم برای حفظ مسالمت در ضمن طالق و دوران جدایی دو راهکار ارائه فرموده است: 

نخست خودداری از پس گرفتن مهریه و دیگر بهره مند ساختن زن مطلقه.

الف- پس نگرفتن مهریه

در فرهنگ اسالمی مفروض این است که هنگام ازدواج، مهریه پرداخت شده؛ بنابراین تنها 
انتقالی که برای مهریه در آن هنگام تصور می شود پس گرفتن آن از زن است. قرآن کریم پس 
گرفتن مهریه را نهی و نکوهش کرده، می فرماید: » برای شما حالل نیست ازآنچه به آن ها داده اید 

چیزی پس بگیرید« )بقره: 229(.
در آیه ۴ سوره نساء نیز می فرماید: »و َمهر زنان را به عنوان هدیه ای از روی طیب خاطر به 
ایشان بدهید و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند، آن را حالل و گوارا بخورید« 
)نساء: ۴(. این آیه خطاب به شوهران است )ثعلبی، 1۴22ق، ج 3: 2۴9( که به آن ها اجازه می دهد 
درصورتی که زن بدون هیچ اکراهی و بدون هیچ خدعه و حیله ای مقداری از مهریه خود را پس 
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داد، آن را بگیرند و استفاده کنند )همان: 25۰(. از این جمله استفاده می شود که گرفتن مهریه زن 
با نقشه یا فشار روا نیست.

در آیه 2۰ و 21 سوره نساء نیز می فرماید: »و اگر خواستید به جای همسر خود همسری     دیگر 
بگیرید و به یکی از آنان مال فراوانی داده بودید، چیزی از او پس مگیرید. آیا می خواهید آن را 
به بهتان و گناه آشکار بگیرید؟ و چگونه آن را می ستانید باآنکه از یکدیگر کام گرفته اید و آنان از 
شما پیمانی استوار گرفته اند؟« )نساء: 2۰ و 21(.  موضوع این آیه ی کریمه زنی است که شوهرش 
جایگزینی برایش انتخاب کرده و می خواهد طالقش دهد؛ ولی احکامش مخصوص این موضوع 
نیست و زنانی را هم که همسرشان جایگزینی برای آن ها نگرفته، شامل می شود )طبرسی، 13۷2ق، 
ج 3: ۴2(. این آیه ی کریمه حامل یک حکم فقهی است که با چهار توصیه احاطه شده است. حکم 

فقهی عبارت است از حرمت باز پس گرفتن تمام یا بخشی از مهریه. توصیه های اخالقی که در 
جمالت دیگر آیه با فنون بیانی گوناگون بر اهمیت آن ها تأکید شده، همه ناظر به لوازم بازپس گیری 

مهریه است.
اول: آن که پس گرفتن مهریه بدون یک دروغ سازی امکان ندارد. واژه بهتان چون به معنی 
نسبت ناروا و دروغ به کار می رود )مصطفوی، 1368 ،ج 1: 3۴5(. در این ترکیب کارکرد دوسویه ای 
دارد. از جهتی ممکن است به این معنی باشد که شما برای گرفتن مال از ایشان باید مجوزی 
بسازید و آن مجوز تنها آلودگی زن به فعل فاحشه است. چون می فرماید: » و آنان را زیر فشار 
مگذارید تا بخشی ازآنچه را به آنان داده اید     از چنگشان به در برید، مگر آنکه مرتکب زشت کاری 
آشکاری شوند«)نساء: 19(، پس مجبور می شوید برای او بهتانی بسازید و نسبت ناروایی بدهید. از 
جهتی ممکن است به این معنی باشد که پس گرفتن مهریه متوقف بر این است که به دروغ، بگویید 
این مال مهریه نبوده و به او تملیک نکرده ام؛ چون اگر مالی را به عنوان مهریه به زن تملیک کرده 
باشید، پس گرفتنش ممکن نیست. بر این اساس مفاد این جمله »اتأخذونه بهتانا« این است که 

برای گرفتن بخشی از مهریه راهی جز تهمت زدن و دروغ گفتن ندارید.
دوم: این که پس گرفتن مهریه حتی اگر مستلزم هیچ رفتار خالف اخالقی نباشد، به خودی خود 

نافرمانی پروردگار است »أَتاخذونه ... إثما مبينا«.
سوم: این که بازپس گیری مهریه مستلزم فراموش کردن همه اوقات خوشی است که دو همسر 
در طول زندگی مشترک باهم داشته اند. »كيف تاخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض« این مفهوم 

مساوق حق ناشناسی و کفران است که از رذایل بسیار زشت و ناپسند شمرده می شود.
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چهارم: این که پس گرفتن مهریه مستلزم عهدشکنی است. »و اخذن منکم میثاًقا غلیًظا« منظور 
از میثاق در این جمله هر چه باشد )طوسی، 1۴۰9 ق، ج 3: 153( به یک پیمان اشاره می کند، پیمانی 
که بر طبق آن مرد حق ندارد چیزی از مهریه را پس بگیرد. حاصل این که قرآن کریم بازپس گیری 

مهریه را نهی کرده و به این وسیله یکی از ابواب پیدایش دشمنی را بسته است.

ب- بهره رسانی )متعه(

یکی از راه های پیشگیری از خصومت این است که مرد بیش از حق زن چیزی به او بدهد. قرآن 
کریم می فرماید: »به آن ها بهره ای برسانید؛ بهره ای عرفی، توانگر به اندازه   توان خود و تنگدست 
به اندازه توان خود« )بقره: 236(. منظور از متعه در این آیه مالی است که مرد پس از طالق به همسر 

مطلقه خود هدیه می دهد )سبحانی، 1381، ج 1: ۴52؛ محمد قلعجی، 1۴۰8 ق: ۴۰3(.
 فقها درباره وجوب و استحباب متعه در اقسام مختلف طالق اختالفاتی دارند که به بحث 
ما مربوط نیست، چون اخالق به جلب محبت این رفتار و تأثیر آن در کمال انسان نظر دارد و 
ازاین جهت تفاوتی بین واجب و مستحب نیست. کارکرد متعه درهرصورت دل به دست آوردن است.

4-3-3- مسابقه نیکی )احسان(

یکی از رفتارهایی که طالق را به حرکت کمالی تبدیل می کند، تالش متقابل زوجین برای نیکی 
به طرف مقابل است. در باب طالِق زنانی که مهریه تعیین شده دارند و پیش از مباشرت، طالق داده 
َّذي بيده عقدة  می شوند، می فرماید: نصف مهر تعیین شده را به ایشان بدهید »إال أَن يعفون أَو يعفوا ال
النكاح و أَن تعفوا أَقرب للتقوى  و ال تنسوا الفضل بينكم: مگر این که زن یا آنکه اختیار عقد را دارد 
چیزی ببخشد؛ و بخشیدن به تقوی نزدیک تر است و برتری در روابط را فراموش نکنید« )بقره: 23۷(.

این آیه ی کریمه دارای چند بخش شامل: یک حکم شرعی، دو استثنا، یک تبیین در حوزه 
خصلت ها، یک توصیه و یک تبیین در حوزه اعتقادات. از این موارد تنها عنصر اول فقهی محض است. 
سایر عناصر یا اخالقی اند و یا به نوعی بااخالق ارتباط دارند. چیزی که در این بحث موردتوجه است 
این که این آیه درصدد ایجاد زمینه ای برای مسابقه ی نیکی کردن است. نخست با ایراد دو استثنا بر 
حکم فقهی، بخشیدن را به مثابه اتفاقی که می تواند در حال طالق بیفتد، در معرض توجه مخاطبان 
قرار داده است. تفصیل در استثنا این فایده را دارد که هیچ یک از زن و مرد گمان نکنند این حکم 
به طرف دیگر اختصاص دارد. پس از تنبیه مخاطب به امکان رفتاری که در فضای حاکم بر طالق 
معموالً مغفول می ماند، تحریک روانی ویژه ای را درباره بخشیدن آغاز کرده که تا پایان سخن رو 
به تزاید است و با هر گزاره مخاطب را مشتاق تر می کند. این فرایند در سه مرحله صورت گرفته 
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است: یک. تبیین رابطه عفو و تقوی و این که بخشیدن در این مقام نه ناشی از ضعف و ذلت بلکه 
مصداق باالترین صفت بندگی یعنی تقوی است: »و أَن تعفوا أَقرب للتقوى«. دوم توصیه به برتری 
جویی و پیشی طلبی در احسان و نیکی »و ال تنسوا الفضل بينكم« فضل را در این جمله می توان 
به زیادی یا برتری معنی کرد. در صورت اول جمله به این معنی است که فراموش نکنید که در 
روابط فی مابین همیشه بهتر است بیش از حق طرف مقابل بدهید و کمتر از حق خود بگیرید. 
این معنی با سفارش هایی که در باب بیع و امثال آن واردشده پشتیبانی می شود. مثل روایتی 
که عیاشی از امام باقر )ع( از رسول خدا )ص( در ذیل این آیه نقل کرده است: »مردم زمانی را 
خواهند دید که بسیار سخت گیر است. هر کس آنچه را دارد با دندان نگه می دارد و اضافه دادن 
به همدیگر را فراموش می کنند؛ خداوند می فرماید: و ال تنسوا الفضل بينكم«)عیاشی،138۰ق، ج 1: 
12۷(. در صورت دوم جمله به این معنی است که فراموش نکنید که هر کس باید تالش کند خود 

را به مقطع باالتری از کمال برساند. این معنی با نصوصی که مخاطب را به تالش برای کسب مقام 
باالتر تشویق می کنند، پشتیبانی می شود. از جمله رسول خدا)ص( می فرماید: »الْيَُد الُْعْليَا َخْيٌر ِمَن 
ْفَلى: دست باالیی از دست پایینی بهتر است«)ابن بابویه، 1۴13 ق، ج 2: 56(. دست باالیی  الْيَِد السُّ
دستی است که می دهد و دست پایینی دستی است که می گیرد )شریف الرضی، 138۰ق: 5۰(. بر 
اساس آنچه گذشت منظور اصلی این جمله در این مقام این است که زن و مرد بر اجرای قانون و 
دریافت کامل حق خود اصرار نورزند )طبرسی، 13۷2ق،ج 2: 598(. بلکه تالش کنند رفتاری انسانی 
از خود نشان دهند؛ به این صورت که کمتر از حق خود بگیرند و بیش از حق طرف مقابل بدهند. 
اگر زن همه مهریه را تحویل گرفته و موظف است نصف آن را برگرداند بیش از نصف بدهد و مرد 

همان نصفی را هم که می تواند بگیرد، نگیرد )ثعلبی، 1۴22ق، ج 2: 19۴(.

4-4-فرایند طالق
موضوع سخن در این گفتار نه طالق رجعی و نه طالق بائن، بلکه عنوان عام طالق است که 
شامل هر دو قسم می شود. از این منظر، طالق یا خودش بستر کمال زوجین است یا می تواند آن ها 
را به بستر کمالشان )زندگی مشترک( برگرداند. طالق در صورتی بستر کمال است که در فرایندی 
با سه مرحله مراعات وقت، اشهاد و تمتیع اتفاق بیفتد. در ادامه درباره این سه عنصر بحث می کنیم.

4-4-1- مراعات وقت

یکی از مراحل فرایند طالق مراعات وقت است، از منظر قرآن کریم طالق در حالت خاصی 
نافذ است. می فرماید: »يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا الْعدة : ای پیامبر، 
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چون زنان را طالق گویید، در عده  ] وقت مقرر [  آنان طالقشان گویید و حساب آن عده را نگه 
دارید« )طالق:1(. حر ف »ل« در »لعدتهن« برای تعیین وقت است )بیضاوی، 1۴18 ق،ج 5: 22۰( 
و منظور از وقت مقرر )عده( در این کریمه حالت طهارت از حیض است که در آن نزدیکی و 
مباشرتی صورت نگرفته باشد )طوسی، 1۴۰9 ق،ج 1۰: 3۰؛ سمرقندی، 1۴16 ق،ج 3: ۴6۰؛ بیضاوی، 
1۴18 ق،ج 5: 22۰(. بنابراین، طالق در غیر این حالت بر مبنای فقه اهل سنت، اگر چه نافذ، حرام 

و بدعت است )سمرقندی، 1۴16 ق،ج 3: ۴6۰( و بر مبنای فقه امامی باطل است؛ به این دلیل که 
اگر در حال حیض طالقش دهد، برخالف امر رفتار کرده و رفتارش مورد نهی است و نهی، بر 
فساد داللت دارد)طوسی، 1۴۰9 ق، ج 1۰: 3۰(. این وقت مقرر در پاره ای از روایات حد طالق نامیده 
شده است. امیرالمؤمنین )ع( می فرماید: »اگر مردم حد طالق را مراعات کنند هیچ کس از طالق 
دادن زنش پشیمان نمی شود، چون همسرش یا باردار است و بارداریش آشکار یا ظاهر است و با 
او مباشرت نکرده است. آنگاه اگر خواست پیش از پایان عده اش او را برمی گرداند و اگر خواست 
رهایش می کند تا برود«)ابن أبي شیبة، 1۴۰9ق،ج ۴: 3(. به نظر می رسد منظور این حدیث شریف 
این است که اگر در غیر این دو صورت طالق دهد و زن پس از طالق ادعای حاملگی کند، مرد 
دچار حیرت می شود؛ چون به یقین نمی داند آن حمل از خود اوست. چیزی که این حکم فقهی را 
به سلوک اخالقی و حرکت کمالی پیوند می زند، این است که قرآن کریم آن را از مصادیق تقوی 
َّكم« مفسران نوشته اند منظور از مراعات تقوی در این فقره  شمرده است. می فرماید: »و اتَّقوا اهلل رب

مراعات وقت طالق است )سمرقندی، 1۴16، 3: ۴6۰(.
عنصر مراعات وقت عالوه بر همه کارکردهایی که ممکن است داشته باشد، ِسمت بازدارندگی 
هم دارد؛ چون زن و مرد تا این موقعیت خاص )حالت طهارتی که در آن آمیزش نکرده باشند( 
در شرایط مختلف، از سه روز تا یک ماه فاصله دارند. این فاصله برای کنترل عواطف و بازنگری در 

تصمیم طالق که ممکن است در شرایط نامتعادلی گرفته شده باشد، فرصت بسیار خوبی است.

4-4-2- اشهاد

 یکی از مراحل طالق در بستر اجرا اشهاد است. قرآن کریم می فرماید: »و أَشهدوا ذوی عدل 
منکم)طالق: 2( و دو مسلمان عادل را به شهادت طلبید«. موضوع سخن در اینجا قید اشهاد 
است. این قید می تواند ناظر به هر دو حکم پیش از خود )طالق و رجوع( باشد )ثعلبی،1۴22ق، ج 
9: 335(، می تواند نزدیک ترین حکم )رجوع( را محدود کند )جصاص ، 1۴۰5ق ،ج 5: 35۰( و می تواند 

موضوع اصلی )طالق( را مقید کند )طوسی، 1۴۰9 ق، ج 1۰: 32(. فقها و مفسران امامیه قول سوم 
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را پذیرفته اند؛ چون امر، در وجوب ظهور دارد و حمل هر لفظی بر ظاهرش نسبت به محمل های 
دیگر اولویت دارد و اشهاد تنها در صورتی واجب است که قید طالق باشد. در این صورت طالق 
مشروط به اشهاد و انجامش مشکل تر می شود )طوسی، 1۴۰9 ق، ج 1۰: 32؛ طبرسی، 13۷2ق، ج 1۰: 
۴6۰؛ سمرقندی، 1۴16، ج 3: ۴61(. مقتضای حکمت و مذاق شریعت نیز این است که طالق مقید 

باشد نه رجوع. تقیید طالق به اشهاد موجب می شود که مرد اوالً از هنگام تصمیم تا اجرای صیغه 
مهلتی برای فکر کردن پیدا کند و درصورتی که تحت تأثیر عواطف و هیجانات تصمیم گرفته، از 
تصمیم خود برگردد. ثانیاً مجبور باشد حداقل دو نفر از اهل ایمان را باخبر کند؛ بسا که از علنی 
شدن تصمیم خود شرم کند یا حضور شهود با پند و موعظه و مشورت و شفاعت مقرون شود و 
طالق اتفاق نیفتد. درصورتی که باوجود این همه مانع، مرد از تصمیم خود برنگردد، به احتمال قوی 
درباره طالق تصمیمی پخته و عاقالنه گرفته و در این صورت است که طالق بستر کمال است. بر 

این اساس اشهاد نیز همانند مراعات وقت ِسمت بازدارندگی دارد.

4-4-3-  تمتیع و اجرای صیغه

آخرین مرحله فرایند طالق اجرای صیغه است؛ ولی پیش ازاین خواندیم که بر مرد به حسب 
موارد واجب یا مستحب است در هنگام طالق همسرش را تمتیع کند یعنی بهره ای به او برساند. 
این عنصر نیز مانند عناصر پیشین عالوه بر همه کارکردها می تواند انگیزه های طالق را در طرفین 

تضعیف کند.

بحث و نتیجه گیری
طالق در صورتی اخالقی است و توصیه می شود که زندگی خانوادگی کارکرد خود را ازدست داده 
باشد و نتواند انسان را در مسیر کمال حرکت دهد. در این صورت طالق می تواند زن یا مرد را از 
چنین محیطی نجات دهد تا در فضایی دیگر به بندگی خدا و طی طریق رشد و کمال بپردازد. 

پس طالق همانند ازدواج می تواند انسان را در مسیر کمال یاری برساند به این شرط که:
دور از هیجانات زودگذر، به استناد فکر و تدبر و باهدف پیدا کردن فرصتی برای حرکت . 1

کمالی انتخاب شود.
کنشگر به آثار اجتماعی آن توجه داشته و معتقد باشد طالق اگرچه جایز، مرجوح و بلکه . 2

مبغوض است؛ بااین حال اگر در فرایندی صحیح انتخاب شده، باید با قاطعیت و اعتماد به خدا 
صورت پذیرد؛ و چون امری هدفمند است، درصورتی که بتوان اهداف آن را در زندگی مشترک 

به دست آورد، باید نقض شود و به همین دلیل به صورت نامحدود قابل تکرار نیست.
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 در بستر مراعات عرف، تالش برای حفظ مسالمت و احسان به طرف مقابل رخ دهد.. 3
 در فرایندی مرکب از سه مرحله مراعات وقت، اشهاد و تمتیع اتفاق بیفتد.. ۴

این الگو را می توان در شکل ذیل نمایش داد:

16 

 

 گیریبحث و نتیجه
واند باشد و نت دادهازدستکه زندگی خانوادگی کارکرد خود را  شوداخالقی است و توصیه میطالق در صورتی 

را از چنین محیطی نجات دهد تا  زن یا مردتواند انسان را در مسیر کمال حرکت دهد. در این صورت طالق می
ر تواند انسان را دمی همانند ازدواج پس طالق در فضایی دیگر به بندگی خدا و طی طریق رشد و کمال بپردازد.

 :مسیر کمال یاری برساند به این شرط که
نتخاب اپیدا کردن فرصتی برای حرکت کمالی  باهدفو به استناد فکر و تدبر  ،زودگذر جاناتیدور از ه  -1

 شود.
؛ ستامرجوح و بلکه مبغوض  جایز،اگرچه طالق معتقد باشد به آثار اجتماعی آن توجه داشته و کنشگر   -2

امری ون چ و ؛باید با قاطعیت و اعتماد به خدا صورت پذیرد ،شدهانتخاباگر در فرایندی صحیح  حالبااین
اهداف آن را در زندگی مشترک به دست آورد، باید نقض شود و به بتوان  کهدرصورتیهدفمند است، 

 نامحدود قابل تکرار نیست. صورتبههمین دلیل 
 .رخ دهدمقابل  طرفبهبرای حفظ مسالمت و احسان  در بستر مراعات عرف، تالش  -3
 .در فرایندی مرکب از سه مرحله مراعات وقت، اشهاد و تمتیع اتفاق بیفتد  -4

 :ذیل نمایش داد شکلتوان در این الگو را می
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قرآن کریم طالق همسران در یاخالق یالگو: 1شکل
 

 حفظ مسالمت و دوستی

 طالق همسران در قرآن کریم یاخالق یالگو

 طالق امری اجتماعی

 احکام الهیمراعات حدود و 

 
 رشد و کمال انسان

 مراعات معروف

 مسابقه نیکی

 مندی و محدودیت طالقهدف

 توصیه به طالق در صورت ضرورت

 طالق مباح مرجوح

 اشهاد

 مراعات وقت

 و اجرای صیغه تمتیع

 مبانی

 فرآیند

 بستر

 اهداف

شکل1: الگوی اخالقی طالق همسران در قرآن کریم

چنانکه مالحظه می شود بر اساس الگوی اخالقی ارائه شده در پژوهش، طالق همسران از 
منظر قرآن کریم متشکل از چهار جزء اصلی شامل: مبانی، اهداف، بستر و فرایند است. بر اساس 
این الگو اهداف از دو جزء همبسته مراعات حدود الهی، رشد و کمال انسانی تشکیل شده است. 
همچنین مبانی الگوی طالق نیز  از به هم پیوستن آگاهی از وجهه اجتماعی طالق، جواز و 
مرجوحیت طالق در شرایط عادی، حکم خاص مقرون به توصیه به هنگام ضرورت و هدفمندی و 
محدودیت طالق تشکیل شده است. بسترهای طالق نیز از منظر این الگو شامل مراعات معروف و 
تالش برای حفظ مسالمت و مسابقه احسان است و در نهایت این فرایند برساخته از مراعات وقت، 
اشهاد و تمتیع است. بر اساس یافته های به دست آمده از این پژوهش حرکت بر اساس این الگو 
می تواند طالق را که موجب خرابی زندگی مادی و معنوی انسان است، به پدیده ای در راستای 

کمال انسان تبدیل  کند.  
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