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سا طرح مسأله

آیات قرآن در جهات مختلف با یكدیگر ارتباط دارند. فهم كامل و همه جانبه 

مفاهیم، موضوعات و احكام یك مسئله در قرآن، منوط به توجه همه جانبه به ابعاد 

ارتباط معنایي آیات مي  باشد. مسئله طالق نیز از اهم مسائلي است كه باید بر مبناي 

اصل )أن القرآن يفسر بعضه علي بعض( در همه الیه ها و جهات ارتباطي آیات مورد 

بازبیني قرار گیرد. ولي متأسفانه به جهت بي توجهي به این نكته، نگرش  هاي مربوط 

به مسئله طالق، نگرش  هاي كامل و مطابق با واقعي نیست. 

از آسیب شناســي موجود در نگرش  هاي مربوط به مســئله طالق، این حقیقت 

روشن مي  شود كه عالوه بر عوامل اجتماعي و فرهنگي، وجود یك آسیب بنیادین 

در زیرساخت  هاي حوزه نگرش  هاي علمي، مسبب برخي از ضعف  هاي نگرشي در 

ابعاد مســائل طالق است. یعني این آسیب، نوعي عارضه  است كه در نحوة تعامل 

برخي از دانش ها متكّفل تبیین ارتباط معنایي آیات مي  باشند. این دانش ها با حدود 

و ثغوري كه ناشــي از تفاوت غایات، مســائل، اهداف و موضوعات است، از هم 

ممتاز شده اند و در هر یك از این سه دانش به ارتباط معنایي آیات از جهت خاّصي 

توجه شده است. این مـطلب سبب گسست  ها و فواصلي در نگرش ها مي  شود، در 

حالي كه براي فهم همه ابعاد ارتباط معنایي آیات، باید از ظرفیت همه دانش  ها بهره 

جســت. این فرآیند صحیح نیســت كه هر دانشي به برخي از وجوه ارتباطي آیات 

بنگــرد و نتایج خــود را در حصار همان دانش نــگاه دارد، بلكه باید ترتیبي اتخاذ 

شــود كه همه ظرفیت   دانش ها در جهت رصد نمودن ظرایف ارتباطات بین آیات 

قرار داده شوند. از تركیب و مزِج معقول و منطقي آیات در یك مـهندسي نگرشي، 

چشـم انداز وسیع تري در حوزة مسائل طالق به دست مي  آید و با این چشم انداز نه 
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تنها از احكام اولیه فقهي طالق در متن قانون پردازي مي  توان استفاده نمود. بلكه با سا

پیوست  هاي فرهنگي مبتني بر آن نگرش ها، زمینه براي مواردي نظیر اجتهاد مسائل 

در حوزة فقه حكومتي، حسن اجرا و حسن تفسیر قانون فراهم مي  شود. 

روش بحث و اســتدالل در این مقاله این گونه اســت كه نخست با بیان كلیات 

و مفاهیــم پایه اي نظیر مفهوم طالق، نحوة تشــریع آن در قرآن، بیان مفهوم ارتباط 

معنایي آیات و … زمینه براي ورود به بحث آماده شــده، آن گاه با ذكر نمونه هایي 

عیني و كاربردي در مســئله طالق، به دســت مي  آید كه بــا ظرفیت  هاي موجود در 

دانش  هــاي مختلف مي  توان وجوه بیشــتري از ارتباط معنایي آیات را رصد نمود. 

بنابراین روش اســتدالل در این مقاله صرفًا استقرائي، استنباطي و توصیفي با ذكر 

نمونه  هاي عیني مربوط به مسئله طالق است. 

این مقاله بر آن اســت كه با ذكر نمونه  هاي متعدد به این ســؤاالت پاسخ دهد. 

ارتباط معنایي آیات چیست و چگونه با توجه به این مقوله مي  توان در ابعاد مسئله 

طالق، به نتایجي رســید؟ چگونه مي  توان از منظر ســه دانش اصول فقه، تفسیر و 

زبان شناســي، به ابعــاد مختلف وجوه ارتباط معنایي آیات در مســئله طالق توجه 

كرد؟ آیا مي  توان از این رهگذر به ظرایفي نگرشي پیرامون مسئله طالق رسید؟ آیا 

مي  تــوان فراتر از روش متــداول در اصول فقه با تأكید بر برخي دیگر از جنبه  هاي 

تفســیري مربوط به ارتباط آیات، به نگرش هایي در حوزه طالق رســید كه احكام 

فقهي حقوقي در آن باره ســكوت نموده اند؟ آیا اثبات وسعت ارتباط معنایي آیات 

در مسئله طالق با روش موردنظر مي  تواند به آفرینش راهبردهایي براي حل بعضي 

از مشكالت كاربردي در حوزه تدوین، تفسیر و اجراء قانون منجر شود؟ 
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سا 1( تبیین مفاهیم پايه 

�ـ �( جايگاه قرآن و مفهوم طالق 

یكي از مفاهیم پایه كه به عنوان قیدي در موضوع اخذ شده، مفهوم طالق است. 

ـ  طالق در لغت، اسم مصدر از ریشه )طلق، یطلق( است كه در معناي >إطالق< 

و >تطلیق< به كار مي رود )طریحي، بي تا: ج5، ص 207(. طالق با مفهوم آزادي، رهایي و 

خالي شدن از پیوند، عهد و پیمان همراه است )راغب اصفهاني، 1363: ص 684(. 

ـ  طــالق در اصطالح فقهي به معناي زائل نمــودن قید و پیوند نكاح با صیغة 

مخصوص است )نجفي، 1366: ج12، ص274(. در اصطالح علم حقوق نیز نوعي رفع 

قید نكاح مي  باشــد )امامي، 1366: ص2(. بــه تعبیر دیگر طالق در علم حقوق، نوعي 

ایقاع است كه با تشریفات خاصي به انجام رسیده و به موجب آن عقد نكاح از بین 

مي رود )محقق، 1360: ص3(. 

تشــریع احكام طالق در قرآن، در تطابق با نســخة تكویــن و با مالحظة همه 

مصالح نوعي و فردي در ساحت حریم خصوصي و اجتماعي، به انجام رسید. 500 

آیه از مجموع آیات قرآن یعني 1/13 آن در حوزه احكام عملي است و حدود 35 

آیه به مسـئله طالق و برخي از حواشي و ملحقات آن اختصاص دارد. چهار مورد 

ذیل از شایع ترین صورت هاي طالق در دورة جاهلیت قبل از ظهور اسالم است: 

ـ  طالق ضرار: به موجب این نوع طالق، زنان متضرر مي شدند و قرآن از این 

نوع طالق نهي فرمود )طبرسي، 1350: ج2، ص2(. 

ـ  لعان: به موجب لعان بعضي از حقوق الهي از بین مي رفت )طباطبایي، 1417ق: ج15، 

ص119(. حتي گاهي لعان به واسطة نفي ولد اتفاق مي افتاد )حلي، 1372: ج3، ص 649(. 
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ـ  ایالء: مرد در گفتار خود، نزدیكي به همسرش را براي مدتي یا براي همیشه سا

بر خود حرام مي نمود )حیدري، 1362: ص54(. 

ـ  ظهار: در ظهار كه با لحن ركیكي به انجام مي رسید، همسر همانند مادر بر مرد 

حرام مي شد )شهید ثاني، 1403 ق: ج2، ص116(. 

با تشریع طالق در قرآن، الگوهاي جاهلي، منحط گردیده و الگوهایي كارآمد، نظیر 

طالق خلع، رجعي، مبارات و بائن ارائه شد و مواردي جدید نظیر ارتداد )یعني كفر بعد 

اسالم( به عنوان عوامل حرام شونده زن بر مرد معرفي گردید )شهابي، 1369: ج3، ص20(. 

2ـ �( محدودة ارتباط معنايي آيات  

آیات قرآن با یكدیگر روابط گوناگوني دارند. این روابط در ظاهر و باطن قرآن 

ســاري و جاري اســت كه برخي با اندك تأملي قابل اكتشاف است؛ اما فهم برخي 

دیگر از این ارتـباطات به تالش  بیشتري نیازمند است. میزان وسعت یا محدودیت 

ارتباطي كه آیات با یكدیگر دارند )در نظریاتي مبنایي( مورد اختالف است. ذیاًل به 

سه نظریة اصلي در این باره اشاره مي  شود:

1ـ 2ـ 1( ارتباط معنایي تمام آیات 

مطابق این نظریه، قرآن بر اساس لوح محفوظ نازل شده و ترتیب آن توقیفیت 

دارد و همه آیات قرآن با یكدیگر به نوعي مرتبط هســتند. گســترة ارتباط معنایي 

آیات مطابق این نظریه، بسیار وسیع و فراگیر است )ر.ك. سیوطي، بي تا: ص73(. 

2ـ 2ـ 1( ارتباط برخي از آیات با یكدیگر 

به مقتضاي این نظریه، ارتباط معنایي آیات محدود مي  شود و فقط حوز ه خاصي 
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سا را شامل مي  گردد. به عنوان مثال این رویكرد در برخي از جهت گیري ها، تنها ارتباط 

آیاتي را كه در یك زمان، نازل شــده اند، مي  پذیرد. مطابـق این نظریه عـده اي فقط 

قائل به ارتباط درون گروهي آیات شــده و ارتباط برون گروهي را نمي پذیرند )ر.ك. 

مكارم شیرازي، 1375: ص308(. 

3ـ 2ـ 1( عدم وجود ارتباط معنایي بین آیات

این نظریه مربوط به قلیلي از مستشرقان است و بین دانشمندان اسالمي، قائلي 

نــدارد. مطابق ایــن نظریه هیچ نوع ارتباط معنایي تعریف شــده اي بین آیات قرآن  

نیست )ر.ك. خرمشاهي، 1362: ص12(. 

4ـ 2ـ 1(تحلیل

نظریه زیرســاختي كه اساس این مقاله است نظریه نخست مي  باشد، بر اساس 

ایــن نظریه هر یــك از مفاهیم، موضوعات و احكام قرآن باید در گســترة بازتاب 

همة مفاهیم و احكام آیات بازبیني شوند؛ زیرا بین همة آیات قرآن، ارتباط معنایي 

وجود دارد. مطابق این نظریه، مفهوم سازي قرآن از معناي طالق و سپس سیر این 

مفهوم در بستر سایر معاني و مفاهیم، نباید خارج از حیطة نگرش  هاي زیرساختي، 

انسان شناســي و جهان بیني زیربنایي قرآن مورد بررسي قرار گیرد. البته هدف مقاله 

این نیســت كه با گشودن افق  هاي جدیدي از ارتباط معنایي آیات، بخواهد روشي 

جدیــد در علم اصول فقه ایجاد كند؛ بلكه فقط مي  خواهــد با ذكر نمونه هایي این 

حقیقت را ثابت كند كه با دقـت بیشــتر در جوانب مســئله طــالق )در پرتو قرآن( 

مي  توان به نگرش  هاي وسیع تر و جدیدتري دست یافت. 
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�( اصول فقه و ارتباط معنايي آيات طالقسا

>یكي از دانش هایي كه در كنار ســفرة قرآن نشســته و از آن بارور شده، دانش 

اصول فقه است كه از متدلوژي فقه بحث مي  كند< )صدر، 1405ق: ج2، ص31(. >اصول 

فقه، علمي اســت كه غایت آن قدرت بر اســتنباط احكام شرعیه از مدارك اصلي 

آن اســت< )نائینــي، 1404ق: ج2ـ 1، ص29(. بســیاري از مقــوالت اصول فقه فقط در 

فرآیند اجتهاد و اســتنباط احكام كارآیي دارد، مطالبي نظیر مقدمه واجب، اجماع، 

استصحاب و … از این قبیل است. ولي بعضي از مطالب اصول فقه هم مي  تواند در 

خدمت استنباط حكم درآید و هم مي  تواند فراتر از این حوزه در سایر بخش  هاي 

دین كارآمد باشد. ارتباط معنایي آیات هم مربوط به بخش احكام دین است و هم 

در بخش اخالق و اعتقادات مورد مالحظه قرار مي  گیرد.

در هر حال ریشة دانش اصول فقه به این نكته باز مي  گردد كه شخص بتواند بر 

فهم احكام عملي مكّلف از متون دیني و بر اساس اصول اصلي مسّلط گردد )ر.ك. 

فیض، 1367: ص150(.

�ـ 2( عام و خاص 

گاهي حكم عامي در قرآن بیان شده و عمومیت این حكم به وسیلة آیة دیگري 

تخصیص یافته اســت. اگر ارتباط معنایي آیات مخّصص با آیات عام در مســئله 

طالق مورد مالحظه قرار نگیرد؛ حكم حقیقي و نفس األمري از آن فهمیده نمي شود. 

>ایجاد ارتباط بین عام و خاص، ســبب مي  شــود، گسترة شمول عام، تحدید گردد. 

این تحدید گاهي از طریق تضییق یا توسعه حكم و گاهي از طریق تضییق و توسعه 

موضوع اســت. در قرآن مــوارد زیادي از آیات عام تخصیــص یافته وجود دارد< 

)سیوطي، بي تا: االتقان في علوم القرآن، ص 319(. 
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سا بــه عنوان مثــال در آیه >يا ايها النب�ي اذا طلقتم النس�اء فطلقوهن لعدتهن …< 

)طالق،1( وجوب عده براي همه زنان تعمیم دارد، زیرا كلمه >النساء< واژه اي است 

كه با نشانه الف و الم و هیئت جمع، داللت بر عموم زنان مي  نماید؛ ولي مخصص 

آن به صورت منفصل در ســوره دیگر آمده: >ثم طلقتموهن من قبل ان تمس�وهن فما 

لك�م عليهن من عدة تعتدونها< )احزاب، 49(. مطابــق مفاد این آیه زنان مطلقه قبل از 

نزدیكي عده ندارند. 

ارتباط عام و خاص یكي از مشهورترین و ساده ترین انواع ارتباط معنایي بین 

آیات اســت و به خوبي قابل فهم بوده و در علم اصول فقه نیز بسیاري از جوانب 

آن تبیین شده است.

2ـ 2( مطلق و مقيد 

یكــي دیگر از مــوارد ارتباطي بین آیات كه اگر مورد توجــه قرار نگیرد، مراد 

واقعي قرآن، واضح نمي شود. >ارتباط بین آیات مطلق و مقید است. حمل مطلق بر 

مقید از قواعد مسلم عرفي و اصولي است< )مطهري، 1380: ج2، ص235(. براي مطلق 

و مقید در آیات طالق مي  توان مورد ذیل را ذكر نمود.

 >التخرجوه�ن م�ن بيوتهن و اليخرجن …< )طالق، 1(. حرمت خروج زن از منزل 

شوهر )در ایام عده( همچنین عدم جواز اخراج زن از منزل شوهر به صورت مطلق 

بیان شــده اســت، اما در آیه دیگر: >فإذا بلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف او فارقوهن 

بمعروف …< )طالق، 2( این >حكم< به طالق مرتبة اول و دوم مقید مي  شود >الَطالق 

مرتان … فامس�اك بمعروف أو تس�ريح باحسان< )بقره، 229(. اما در طالق مرتبة سوم، 

حق ســكني براي زن واجب نیســت و زن مي  تواند در مــكان دیگري ایام عده را 

بگذراند. این حكم از فهم ارتباط معناي آیه مطلق و آیه مقید به دست آمده است 
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و اگــر این ارتباط معنایي مورد مالحظه قرار نگیرد، مراد حقیقي قرآن در برخي از سا

احكام تكلیفیة طالق، مستور مي  ماند.

3ـ 2( ناسخ و منسوخ 

برخي از آیات به واسـطة آیه دیـگر نسخ شده اند >در مورد تعداد آیات ناسخ و 

مـنسوخ بین علـماء اختالف است< )خراساني، 1412ق: ص 209(. خداوند مي فرماید: 

>والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجًا وصية ألزواجهم متاعا الي الحول غير إخراج فان خرجن 

فال جناح عليكم …< )بقره، 240(. )زناني كه شوهرانشــان از دنیا مي  روند تا یك سال 

نباید همســر جدیدي برگزینند و در این مدت حق سكني در منزل شوهر داشته و 

نمي تــوان آنها را خارج كــرد(. ولي در آیه دیگر >والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجًا 

يتربصن بأنفسهن اربعة أشهر و عشراً فإذا بلغن أجلهن …< )بقره، 234( این مطلب نسخ 

شده است. زیرا در این آیه ایام عده وفات در قالب چهار ماه و ده روز تشریع گردید 

)طباطبایي، 1417ق: ج1، ص 251(. 

4ـ 2( مجمل و مفصل 

در بعضي از آیات، مطلبي به صورت مجمل مطرح شــده و در آیات دیگر همان 

مطلب به صورت مفصل توسعه داده شده است )ابن تیمیه، بي تا: ص93(. به عنوان نمونه 

در آیه >وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين< )بقره، 241( براي زنان مطلقه، نوعي 

حكم وجوبي یا استحبابي دربارة متاع و بهره تشریع گردیده، ولي دربارة میزان پرداخت 

این متاع، مطلبي بیان نشده، اما در آیه >الجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او 

تفرضوا لهن فريضة و متعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعا بالمعروف< )بقره، 

236( بر این امر تأكید شده كه توانگر به اندازة توان و دارایي خود و تنگدست نیز در 



101

ارتباط معنايي آيات در مسئله طالق
�3

88
ر  

ها
  ب

/4
3 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

يا
ل 

سا حد بضاعت خویش، شایسته است متاعي را به زن مطلقه مبذول نماید. 

3( تفسیر و ارتباط معنايي آيات در مسئله طالق 

یكي از حوزه هایي كه مي  تواند ارتباط معنایي آیات را مورد بررسي قرار دهد، 

حوزة تفسیر قرآن است؛ البته حوزه دانش تفسیر با حوزة دانش اصولي تباین ندارد، 

بلكه در مواردي تداخل دارند. 

شــهید صدر 1 در مقایســة روش تفســیر در حوزة اصولي و حوزة تفسیري 

صرف، مي  نویســد: روش و متدلوژي فقه در تفســیر آیات األحكام روش تفســیر 

موضوعي اســت. ایشان یكي از علت  هاي ركود دانش تفسیر نسبت به فقه را تكیه 

نمودن افراطي در دانش تفســیر بر روش تفســیر تجزیه اي و ترتیبي مي  داند؛ زیرا 

در ایــن روش ارتـبــاط مـعنایي و موضوعي آیات از جهاتي كمتر مورد توجه قرار 

مي  گیرد. فقه به یك معنا تفســیر احادیث پیامبر، ائمه اطهار و آیات قرآن اســت و 

اصول فقه نیز چیزي جز نوعي روش تفســیري نیست. تفسیر تا به صورت ترتیبي 

باشــد، پیوســته حالتي ثابت و بي حركت داشــته و جز در مــواردي، گامي به جلو 

برنداشــته اســت و همه این كاستي ها، ناشــي از بي توجهي به ابعاد گسترة ارتباط 

معنایي آیات است )ر.ك. صدر، بي تا: صص 18ـ 15(. 

در تفـســیر مـوضوعي نیز ارتبــاط معنایي آیات مورد مالحظــه قرار مي  گیرد. 

>روش تفســیر موضوعي گرچه به قدمت تفســیر ترتیبي نمي رسید و پس از ظهور 

تفاسیر روایي و مأثور ظهور و بروز كرد. اما همانند تفسیر ترتیبي به تدریج با تفسیر 

قرآن به قرآن و جمع بندي  هاي موضوعي در ذیل تفاسیر ترتیبي در قرن معاصر رشد 

و تكامل یافته است< )ایازي، 1368: ش 28، ص 145(. 

اساس تفسیر موضوعي را تفسیر آیه به آیه و تفسیر آیات به صورت موضوعي 
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تشــكیل مي  دهد. در این حال نباید بین تفســیر موضوعي آیات طالق و تفسیر آیه سا

به آیه در آیات طالق خلط نمود، زیرا هر چند مفســر در هر دو روش تفســیري، 

براي فهم و تفســیر از همة آیات بهره جســته و ارتباط معنایي آیات طالق را در 

یك مجموعه مورد مالحظه قرار مـي  دهد، اما اهداف متـمایز این دو روش، سبـب 

مي  شود كه بین آنها تفاوت هایي باشد. 

هدف مفســر آیه به آیه، از اســتمداد آیات مشترك المضمون، فهم بهتر و جامع 

آیه اي اســت كه در حال تفسیر آن مي  باشد. وي آیات مذكور را فراخوانده تا به مدد 

آنها به صید معاني بیشــتر و عمیق تري از آیة مورد تفســیرش بپردازد، اما اگر مفسر 

موضوعــي، آیات نظیر و مرتبط بــا یك موضوع را در كنار هم قرار مي  دهد، در واقع 

گردآوري آیات، مســبوق به تئوري است كه در ذهن مفسر مي  باشد، به عالوه مفسر 

موضوعي بر اساس ارتباطي معنایي كه بین آیات درك مي  كند، تمامًا در این اندیشه 

است كه به پرسش خود حول آن موضوع پاسخ دهد )ر.ك. صدر، بي تا: صص 18ـ 15(. 

بدین گـونه وقـتي غرض و هدف دوگانه  شود، نه تنها انتظار از تركیب و دسته بندي 

دگرگون مي  شود، بلكه در حقیقت، تمایز و تغایر اهداف در انتخاب، تركیب و هندسة 

آیات بي تأثیر نخواهد بود. لذا در تفســیر آیه به آیه پیرامون مسئله طالق باید نوعي 

روش تفســیر ترتیبي اتخاذ گردد نه موضوعي، ولي علیرغم این مطـلب روشــي كه 

ارتبـاط معنایي آیات در آن بیشـتر است، مـورد توجه قرار مي  گیرد. 

در دانـش تفســیر، بــه ارتباط مـعنایي آیات در مقـوالت دیگر تأكید بیشــتري 

مي  شــود. ارتباط معنایي آیات با شــأن نزول، ارتباط آیات با ســور و همه اشكال 

ارتباط ســیاقي را مي  توان از زمره این مقوالت برشــمرد. برخي از این ارتباطات 

معنایي در ذیل بیان مي  شود:
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سا �ـ 3( ارتباط محور سوره ها با آيات  

به زعم عدم نزول یك باره قرآن، آیات هر سوره نوعي وحدت موضوعي دارند 

و هر سوره به گونه اي منشوروار در جهت محورهایي حركت مي  كند )مسلم، 1418ق: 

ص 58(. نظر عالمه طباطبایي 1 نیز چنین اســت. ایشان در مقدمه تفسیر برخي از 

ســوره  ها موضوعات و محورهاي اصلي را بیان مي  كننــد هماهنگي كلي آیات در 

یك ســوره داراي شــگفتي  هاي بسیار است و ســوره ها همانند خطوط پراكنده و 

بي نظمي نیستند كه هیچ گونه ارتباط ساختاري میان آنها وجود نداشته باشد. >توجه 

به همبســتگي آیات سوره در تفسیر قرآن بســیار حائز اهمیت بوده و تجزیه آیات 

قرآن و تفســیر هر یك جداي از تمام ســوره بیش از هر چیز براي قرآن زیان آور 

است< )بي آزار شیرازي، بي تا: ص38(. 

براي نمونه به آیات سوره طالق توجه مي  شود. سوره طالق متضمن بیان كلیاتي 

از احكام طالق و در پي آن بیان موعظه، انذار و تبشیر است. این سوره به گواهي 

سیاقي كه دارد، سوره اي مدني است )طباطبایي،1417ق، ج20ـ 19، ص323(. 

اولین آیه سوره طالق، به صورت مستقیم و روشن دربار ه طالق زنان، احصاء 

عده، سكونت در مدت عده و … بحث مي  كند. آیه دوم نیز درباره تصمیمي است 

كه باید پس از ســر رســیدن اجل عده به انجام رســد، در آخرین فقره از آیه دوم، 

مضمون اعتقادي و اخالقي ویژه اي مطرح مي  شــود كه هر كس تقواي الهي پیشــه 

گیرد، خداوند براي آن فرد گشایشــي قرار مي  دهد. ســپس در آیه ســوم، مضمون 

اعتقــادي اخالقي را به صورت دیگري مطــرح مي  كند و مي  فرماید: خداوند وعده 

مي  دهد كه هر كس تقواي الهي داشــته باشد، از آن جایي كه گمان نمي كند، روزي 

او را مي  دهــد و هر كس به خدا توكل كند، خداوند او را كفایت مي  كند و خداوند 
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امر خود را به انجام رسانده و براي هر چیز قدر و اندازه اي قرار داده است. در آیه سا

چهارم، خداوند متعال دربارة عده زنان یائسه و زنان حامله بیاناتي مي  فرمایند و در 

فقره آخر آیه، مضمون اعتقادي اخالقي را تكرار مي  فرماید كه هر كس تقواي الهي 

پیشه كند، خداوند در اموراتش یسر و آساني فراهم مي  نماید. 

در آیه پنجم آثار اخروي تقواي الهي را بیان مي  نماید: هر كس تقواي الهي پیشــه 

كند، بدي  هاي وي بخشیده شده و اجر عظیمي به وي داده مي  شود. آیات ششم و هفتم 

دربارة مسكن و اجرت زنان مطلقه و نحوه معامله با ایشان و میزان انفاق مي  باشد و در 

آخر آیه، باز هم سخن از وعده الهي است كه پس از عسر و سختي، یسر و سهولت را 

به بندگان خود تحیت مي  نماید. آیات هشتم تا دهم موعظه و انذار از عذاب خدا است. 

عالمه طباطبایي 1 معتقد اســت: >این انذار و توصیه ها، تأكید و ضامن اجرایي براي 

عمل به احكام تشریعیة طالق است. اشاره به آثار وضعي و وبال گناهان و تأثیر آن در 

سوء عاقبت نیز از جمله حقایق این آیات است< )طباطبایي، 1417ق: ج 20ـ 19، ص 337(. 

در آیه یازدهم، به فرآیند نبوت، جهت اقبال مردم به ایمان و عمل صالح اشاره 

مي  شــود و ضمن تبشیر به جنت، مجددًا به مســئله رازقیت تذكر داده مي شود. در 

آخرین آیه به خلقت آسمان ها و زمین و تنزل امور در بین آنها، قدرت مطلقه و علم 

واسع خداوند اشاره شده است. 

عالمه طباطبایي 1 معتقد است: >وحدت فراگیري بر مجموعه آیات هر سوره 

سیطره دارد. در سوره طالق نیز، وحدتي لطیف، همچون شیرازه اي موزون پیوستگي 

و ارتبــاط معنایي خاصي را در بین آیات ایجاد مي  نماید. ســوره ها تفاوت دارد و 

هر ســوره براي هدف و مقصد خاصي عرضه شده كه جز با اكمال آن، سوره پایان 

نمي یابد< )همان، ج 1، ص 12(.
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سا یكي از وجوه ارتباطي آیات طالق با كل ســوره این اســت كه طالق واقعیتي 

بسیار تلخ از نظر عاطفي، اجتماعي و اقتصادي است. از سایر جهات نیز یك بحران 

بزرگ تلقي مي  شــود. مضمون اعتقادي اخالقي حاكم بر سوره طالق توجه به این 

وعده الهي اســت كه نجات، خالصي، رزق، یســر و پاك شــدن از بدي ها در گرو 

پیشــه نمودن تقواي الهي و توكل به خداوند است. اعتقاد به این سنت الهي ایجاد 

یســر پس از عسر است و اعتقاد به این كه خداوند روزي ها را آن گونه كه شایسته 

اســت، اصالح مي  فرماید و اعتقاد به این كه خداوند بر همه چیز قادر و همه چیز 

را مي  داند، از اعتقاداتي است كه مي  تواند از بحران طالق كاسته و مرد و زن را به 

صراط مستقیم هدایت نماید، نیم نگاهي به روح ایـن مضمون اعتـقادي اخالقي در 

كل سوره طالق جاري است؛ بنابراین مي  توان مدعاي فوق را ثابت نمود: 

نمایه سنت های تکوینی تشریع طالق

آساني پس از 
سختي نسبت به 
متوكلین و متقین

رزق نیكو 
به مؤمنین و 

صالحین

راه خروج از 
سختي نسبت 

به متقین

كفایت خدا 
نسبت به 
متوكلین

آسان شدن 
كارها براي 

متقین و متوكلین

2ـ 3( سياق آيات و ارتباط معنايي 

ســیـاق، ساختاري اســت كه بر مجموعه اي از كلمات، جمالت و آیات سایه 

مي افكند و بر معناي آنها تأثیر مي گذارد. عالمه طباطبایي 1 داللت سیاق آیات را 

مورد توجه قرار داده و آن را از ظاهر روایات قوي تر مي داند )ر.ك. طباطبایي، 1417 ق: 

ج17، ص7(. مبناي عمل این است كه ایشان آیات قرآن را اصل قرار داده و روایات 
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را بر آن عرضه مي كنند و حتي داللت ســیاقي را بر ظاهر روایات ترجیح مي دهند. سا

الزم به ذكر است كه سیاق انواعي دارد: سیاق كلمات، جمله ها، آیات و سوره ها كه 

همة این موارد از اقسام ارتباط معنایي سیاقي است. 

3ـ 3( سياق آيات و ارتباط با معناي كلمات 

برخي از مفسرین نه تنها از سیاق چند آیه نسبت به یكدیگر بحث مي كنند بلكه 

سیاق آیات را نسبت به مفردات نیز مورد مالحظه قرار مي دهند. 

ســیاق كلمه ها، شــكل هاي گوناگوني از قبیل مبتدا و خبر، فعل و فاعل، فعل و 

نایــب فاعــل، فعل و مفعول و معطوف و معطوف علیــه دارد. قرینه بودن این نوع 

ارتبــاط معنایي ســیاقي و تأثیر آن در تعیین و تحدید معنایــي واژه ها از قوي ترین 

ارتباطات معنایي ســیاقي اســت. به عنوان نمونه در آیه >… في ازواج ادعيائهم اذا 

قضوا< )احزاب، 37( كلمة >ادعيائهم< با قرینة ســیاق آیه به >پسرخواندگان<، اطالق 

مي شود در حالي كه بدون در نظر گرفتن ارتباط سیاقي، این كلمه در چنین معنایي 

ظهور ندارد. )این آیه دربارة طالق زید و زینب و ازدواج زینب با رسول خدا6 

نازل شده است(.

4ـ 3( سياق برخي از فقرات آيات با يكديگر 

در بســیاري از موارد، مفسرین براي درك مفهوم آیه، به سیاق فقرات دیگر آیه 

توجــه مي كنند و با فهــم ارتباط معنایي بین فقرات یك آیه، محتوي و مفاد فقرات 

را به عنوان قرایني سیاقي براي تبیین ابعاد معنایي یكدیگر به كار مي برند. بازتاب 

این تأثیر سیاقي را مي توان در این آیه مشاهده نمود: >نساءكم حرث، لكم فأتوا حرثكم 

أنَّي شئتم و قّدموا ألنفسكم، و اتَقواهلل و اعلموا انّكم مالقوه و بّشر المؤمنين<، )بقره، 223(. 
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سا )زنان شما محل بذرافشاني شما هستند، پس هر زمان كه بخواهید مي توانید با آنها 

آمیزش نمایید و سعي كنید كه از این فرصت بهره گرفته و با پرورش فرزندان صالح 

اثر نیكي از خود پیش فرســتید و تقواي الهي پیشــه كرده و بدانید كه او را مالقات 

خواهید كرد و این  گونه به مؤمنان بشارت دهید(. 

بعضي از مفســرین با بي توجهي به ارتباط معنایي كه در سیاق مستتر است، از 

تعبیر >اني شئتم< این گونه استفاده مي  كنند كه مراد مقاربت اعم از راه فرج یا غیرفرج 

اســت. ولي برخي از مفسرین معتقدند: قرآن از زنان در این آیه به >كشتزار< تعبیر 

نموده و به پرورش و ازدیاد نسل ترغیب فرموده است و لـذا نمي توان این >تعبیر< 

را بــه آمیزش غیرطبیعي حمل نمود )كاشــف، 1387: ج1،ص590(. بازتاب و ثمرة این 

نوع قرینة ارتباط ســیاقي را مي توان در سؤال و جواب فقهي ذیل )پیرامون طالق( 

بازبیني نمود. )زیرا در آن گونه از آمیزش ها، باروري امكان پذیر نیســت( سؤال: اگر 

زن و شــوهري پس از عقد و قبل از مقاربت طبیعي، مقاربت غیرطبیعي داشته اند، 

بخواهند از یكدیگر >طالق< بگیرند، آیا مهریه و ســایر احكام ایشان، همان حكم 

مهریه و احكام كسي را دارد كه مقاربت طبیعي انجام داده اند یا حكم آنها به منزله 

كســي اســت كه اصاًل مقاربت انجام نداده اند؟ پاسخ این سؤال، بنا بر آن كه مبناي 

ارتباط سیاقي تا چه میزان مورد مالحظه قرار مي گیرد متفاوت است. 

اگر تعبیر >اني شــئتم< بنا بر قرینة ســیاق فقط منحصر به آمیزش طبیعي شود، 

حكم كسي كه در زمان عقد، آمیزش غیرطبیعي انجام مي دهد همانند كسي است كه 

اصاًل مقاربت انجام نداده اســت و اگر كسي قراین معنایي سیاقي را كارآمد نداند، 

پاسخ متفاوت خواهد بود. 
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5ـ 3( سياق آيات قبل و بعد نسبت به آيه سا

یكي دیگر از وجوه ارتباط معنایي آیات، ارتباط بر اســاس سیاق آیات قبل و 

آیات بعد اســت. سیاق آیات قبل و بعد بیشتر در تفسیر ترتیبي مورد مالحظه قرار 

مي گیرد، البته گاهي نیز در تفســیر موضوعي به كار مي آید. بعضي معتقدند ارتباط 

این ســیاق بیشتر در روش تفسیر موضوعي است و براي آن شرایطي نظیر ارتباط 

صــدوري و ارتباط موضوعي قائلند )ر.ك. رجبــي، 1383، ص103(. توجه به این نوع 

سیاق نیز در احكام مسئله طالق تأثیرگذار است. 

6ـ 3( سياق آيات با توجه به ترتيب نزول 

در بین مفســرین دربارة ترتیب نزول اختالفاتي اســت. برخي معتقدند: >این امر 

مدعایي است كه از پشتوانه برهاني برخوردار نمي باشد، زیرا روشن است كه مقصود از 

رعایت این اصل، اصلي عقلي و بدیهي یا شرعي و برگرفته از آیات و روایات نمي باشد 

)ر.ك. قمي، 1378، ج1، ص29(. در مورد كیفیت تأثیر ایجاد ارتباط معنایي بین آیات و ترتـیب 

نزول، مي توان به آیه: >يا ايها النبي قل ألزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا…<)احزاب، 28( 

توجه نمود. این آیه به یكي از انگیــزه هاي طالق كه همان دنیاطلبي زنان است، اشاره 

مي كند. سپس در آیة شریفه >و ان اردتم استبدال زوٍج مكان زوٍج و آتيتم احداهَن…< )نساء، 

20( به یكي دیگر از انگیزه ها و عوامل طالق كه ارادة جایگزین نمودن همسر جدید 

به جاي همســر اول است، اشاره مي نماید. از ارتباط معنایي آیات به ترتیب نزول در 

این آیه مي توان نتیجه گرفت، عامل دنیا طلبي نسبت به عامل هوس و تجدید فراش در 

بین عوامل طالق، مهم تر بوده كه خداوند آن را در ترتیب نزول مقدم داشته است. ولي 

كساني كه به ترتیب نزول چندان اصالتي نمي دهـند، به صورت منـطقي و حتمي چنین 

نتیـجه  اي نمي گیرند )ر.ك. زاهدي فر، 1388: صص10ـ 5(.
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سا 7ـ 3( ارتباط آيات با شأن نزول

آیات با شــأن نزول خود ارتباط قویم و اكیدي دارند و فهم شأن نزول در فهم 

مراد حقیقي شــارع از آیه مؤثر است. ارتباط آیه با شأن نزول را نمي توان از انحاء 

ارتباط سیاقي دانست ولي مي توان آن را به عنوان الحقة این بحث ذكر كرد. 

خداوند متعال در ارسال قرآن به پیامبر اكرم 6 به طور یقین، به فضاي حاكم، 

ســبب نزول، فرهنگ، زمان و مكان و ویژگي  هاي مخاطبان عصر نزول توجه داشته 

اســت )ر.ك. بابایي و همكاران، 1379: صــص165 و145(. به همین جهت یكي از مواردي 

كــه مي تواند به عنوان ارتباط معنایي آیات مــورد مالحظه قرار گیرد، ارتباط معنایي 

آیات با شــأن نزول است. >در برخي از كتاب  هاي فارسي واژه >شأن نزول< به جاي 

>سبب نزول< به كار رفته است. تفاوت ایـن دو واژه از لحاظ مفهوم، تباین و از لحاظ 

مصداق، عام و خاص من  وجه مي  باشد< )مكارم شیرازي و دیگران، 1366: ج1، ص145(.

برخي از دانشــمندان علوم قرآن در تعریف شــأن نزول معتقدند: >شأن نزول ، 

واقعه اي اســت كه بخشــي از قرآن كریم دربارة آن نازل شده است< )معرفت، 1309: 

ج1، ص 254(. در آیــات طــالق مثال بارزي كه مي  توان بــراي ارتباط معنایي آیه اي 

با شــأن نزول بیان نمود، این آیه اســت: >و اذ تقول للذي انعم  اهلل عليه و أنعمت عليه، 

أمسك عليك زوجك و اتق اهلل و تخفي في نفسك ما اهلل مبديه و تخشي الَناس و اهلل أحّق 

أن تخشه، فلما قضي زيد منها وطراً، زوجنكها لكي اليكون علي المؤمنين حرج في ازواج 

ادعيائهم اذا قضوا منهّن وطراً و كان أمر اهلل مفعواًل< )احزاب، 37(. 

ارتباط این آیه با شــأن نزول آن به اصطالح >دانش اصول< و >تفســیر< سبب 

تخصیص مورد نمي شــود، بلكه شناخت فضاي نزول به فهم بهتر حكم و محتواي 

آن مدد مي  رســاند. این آیه شــریفه دربارة ازدواج زینــب بنت جحش، دختر عمة 
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پیامبراكرم 6 با زید بن حارثه پسر خواندة پیامبر اكرم 6 است. زیـد برده اي سا

بــود كه پیامبر اكرم 6 وي را در مكه خرید و پس از آن كه ایمان آورد، وي را 

آزاد نمود؛ ولي زید به شهر خویش بازنگشت و نزد پیامبر اكرم 6 ماند و پیامبر 

اكرم 6 وي را به عنوان پسرخواندة خود پذیرفت، زید همراه پیامبر اكرم 6 

بــود تــا جریان هجرت پیش آمد و پس از آن با زینب دختر عمه پیامبر اكرم 6 

ازدواج كــرد، پس از مدتي بین آنها ناســازگاري پیــش آمد و زید تصمیم به طالق 

زینب گرفت. در تقدیر >زینب بنت جحش< این بود كه در صـورت مطلقه شــدن، 

بــا پیامبر 6 ازدواج نماید تا ســنت عدم جـواز ازدواج زن پســرخوانده كه در 

جاهلیت مرسوم بود، شكسته شود، ولي پیامبر اكرم 6 مي  دانست كه مردم هنوز 

نمي توانند این حكم را بپذیرند، لذا به زید توصیه نمود كه زینب را طالق ندهد، اما 

ناسازگاري زید و زینب ادامه یافت، باالخره طالق انجام شد و خداوند حكم مقدر 

خود را نسبت به ازدواج پیامبر6 و زینب جاري نمود )همان، ج 17، ص 317(. 

4( زبان شناسي و ارتباط هاي معنايي آيات طالق

بر اساس تحلیل هاي زبان شناسي نیز مي توان، وجوه ارتباط هاي معنایي پنهان تر 

و جدید تري را در بین آیات یافت. در برخي از این رویكردها مي توان تعابیر زباني 

را بــا پردازش هاي ذهني مرتبط نمــود. تعابیر زباني مي توانند با تحلیل هاي خاص 

>شناختي< معبري براي وصول به مراد متكلم باشند. گزینش واژه ها و نوع تركیب، 

مي تواند وسیله اي براي وصول به دریافت هاي بیشتري باشد. 

یكي از نظریه پردازان معاصر در این باره مي نویســد: >زبان شناسي شناختي، از 

دســـتاوردهاي خـاصي در تحلیل تعابیر زباني ســود مي جوید. مطابق ایـن نظریه، 

اعـجاز شــناختي قرآن در این اســت كه مفهوم ســازي هاي قرآن از موقعیت هاي 
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سا مخـتلف بي نظیرند. این نظریه در واقع به پردازش اطالعات در آیات مـربوط مي

شود< )قائمي نیا، 1386: ش31، ص4(. این رویكرد نوعي رویكرد زبان شناختي است و 

با رویكرد ادبي )به معناي رایج( متفاوت است. 

>اعجاز شــناختي اواًل نسبت به اعجاز ادبي بنیادي تر است و به نحوه پردازش 

اطالعات توسط خداوند مربوط مي شود. ثانیًا مباحث زبان شناسي شناختي با مقوله 

مفـهوم ســازي قرآني مرتبط است و بر اساس تحلیل هاي شناختي روشن مي شود. 

ثالثًا این نوع رویكرد شــناختي نسبت به وجوه ادبي، از اهمیت بیشتري برخوردار 

است. واژه ها نقش مهم شناختي و معرفتي داشته و از حوزه هاي مختلف معرفتي، 

نمابرداري مي كنند، از این رو گزینش واژه ها، حوزه هاي معرفتي خاصي را در ذهن 

مخاطب برمي انگیزاند< )همان، ص6(. اعجاز شناختي قرآن، ابعاد بسیار مختلفي دارد، 

دو بعــد مهــم اعجاز را مي توان در دو مقوله >تلفیق مفهومي< و >دســتگاه توجه<، 

بازبیني نمود )همان، صص 11ـ 10(.

یكي از دســتاوردهاي مهم این نوع رویكرد به زبان قرآن این است كه مي توان 

از چشــم انداز آن برخي از فضاهاي ذهني و شبكه هاي مفهومي تلفیقي را در زبان 

قرآن شناسایي نمود. تلفیق مفهومي نشان مي دهد،  معناي یك ساختار چیزي بیش 

از مجموع معاني بخش هاســت و این تلفیق، مكانیســم انتقال از یك قالب به یك 

قالب را نیز نشان مي دهد و تأثیر فضاهاي گوناگون را در شكل گیري معنا  نیز معلوم 

مي كند و دستگاه توجه نیز مي تواند تأكید عنایت متكلم را بر برخي از امور نسبت به 

امور دیگر را واضح تر نماید )همان، صص17ـ 11(. زبان شناسي شناختي مبتني بر این 

نظریه است كه ساختار زبان، انعكاسي از شناخت مي باشد؛ در این صورت تحلیل 

تعابیر زباني و ارتباط آن با موقعیت هاي گوناگون مي تواند حقایقي را بیش از معناي 
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اصلي آیه فرا راه متدبرین در زبان قرآن بگشاید. سا

�ـ 4( تلفيق مفهومي  

ادعاي مفسران این است كه با تفسیر آیات پرده از مراد حقیقي آیه برمي دارد؛ 

ولي در این بخش قصد تفسیر نیست، بلكه قصد گشودن زاویة جدیدي از راه تدبر 

در قرآن از پنجرة >تلفیق مفهومي< در معاني آیات اســت. ذیاًل ســعي شده بازتاب 

مقوله تلفیق مفهومي در نمونه اي از آیات مربوط به طالق نشان داده شود، خداوند 

متعال مي فرماید: >و إن اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم إحداهن قنطاراً فالتأخذوا منه 

شيئًا، أتأخذونه بهتانًا و إثمًا مبينًا و كيف تأخذونه و قد أفضي بعضكم الي بعض و أخذن 

منكم ميثاقًا غليظًا< )نســاء، 21ـ 20(. )اگر تصمیم گرفتید همســر دیگري را به جاي 

همسر خود انتخاب كنید و مال فراواني كه به عنوان مهریه )قباًل( به وي پرداخته

ایــد، چیزي از مهریه پس نگـیرید. آیا براي باز پـس گرفتـن مهر زنان به تهـمت و 

گناه آشــكار متوسـل مي شوید؟ و چگونه آن را باز پس مي گیرید در حالي كه شما 

با یكدیگر تماس و آمیزش كامل داشــته اید؟ و آنها از شــما )هنگام ازدواج( پیمان 

محكمي گرفته بودند(. 

چنانچه مشــاهده مي شــود در این آیه از حقیقت تلخ جدایي زن و مرد با واژة 

>استبدال زوٍج مكان زوج< مفهوم سازي شده است، ولي در آیه: >و ان عزموا الطالق، 

فاَن اهلل سميع عليم< )بقره، 227(. )اگر عزم طالق دارید، همانا خداوند شنوا و داناست( 

از این واقعیت با واژه طالق مفهوم سازي شده است.

آیة اخیر مربوط به >تشریع طالق< است و با >واژه طالق< از >واقعیت جدایي 

از همســر<، مفهوم ســازي گشته و درآخر آیه نیز با دو صفت >سمیع< و >علیم< از 

خداوند یاد شــده است. فضاسازي ذهني از مســئله طالق به واسطة تلفیق ارتباط 
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سا مفاهیم مجموعة این آیات، ســبب مي شــود، در زمینه و فضاي اندیشــه مخاطب، 

فقط معناي اباحة طالق مفهوم ســازي شــود، لکن در آیة 20 سوره نساء به گونه اي 

از واقعیت جدایي از هـمســر یاد مي شود که غیر از اباحه بارهاي معنایي منفي نیز 

به ذهن مي رســد. در این آیه از واژة >اســتبدال زوج مکان زوج< از این واقعیت، 

مفهوم ســازي شده است. زیرا برخي از اقســام طالق که به انگیزه هاي غیرعاقالنه 

به انجام مي رســد، بنا به تصریح سنت، مغبوض الهي هستند. خداوند مفهوم سازي 

از مســئله طالق را در یک سیســتم ویژه از فرآیندهاي پنداري و شنیداري خاصي 

در  این آیه به انجام رســانیده اســت. تعبیر >استبدال زوج مکان زوج< به صورت 

تلویحي از انگیزه و نیت جدایي از همسر در برخي از طالق ها نیز پرده برمي دارد و 

آن انگیزه، جایگزین نمودن همسر دیگر به جاي همسر اول است. 

>تلفیق مفاهیم< در فقرات بعدي آیات و همچنین >تحلیل شناختي<، این فضا 

را در ذهــن حاکم مي کند که اگر افرادي قصد جایگزین نمودن همســر دیگري به 

جاي همســر اول دارند، ممکن است در معرض این وسوسه قرار گیرند که حقوق 

همسر اول به ویژه حقوق مالي وي را نادیده بگیرند. 

همچنیــن تعبیر>و قد أفضي بعضک�م الي بعض< نیز به صــورت تلویحي، یاد و 

خاطرات دوران مؤانســت و آمیزش با زنان و همســر اول را در ذهن مفهوم سازي 

مي نمایــد و تجدید خاطرات گذشــته مانعي عاطفي براي طالق هایي اســت که به 

انـگیزة هـوس هاي زودگذر انجام مي شود.

در فراز دیگري از این آیه خداوند با تعبیر >میثاق غلیظ< از مســئله >ازدواج< 

و >مـهریه< مفـهوم ســازي مـي کند و این مـفهوم چنـان مـحکم و تأثـیرگذار است 

کــه ضامنــي جدي براي هویــت و تربیت در این حوزه به شــمار مي آید. این نوع 
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مفهوم سازي ذهن را به این سو گرایش مي دهد که علیرغم اباحه طالق، از نقض این سا

میثاق غلیظ پرهیز گردد. نمایة تلفیق مفهومي در این آیات بیانگر برخي از حقایقي 

است که ذیاًل اشاره مي شود: 
 

نمایه  تلفیق مفهومي استبدال زوج مكان زوج 

یادآوري آمیزش 
و موانست قبلي

غلیظ بودن میثاق 
ازدواج و  مهریه

قبح تهمت به 
همسر اول 

نهي از تضییع حقوق 
مالي همسران اول

تلفیــق مفهومي مي تواند تفاوت آیات مشــابه را نیز به خوبي نشــان دهد: >و 

إذ طلقتم النســاء فبلغن أجلهن فأمســکوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف و ال 

تمســکوهن ضرارًا< )بقــره، 231(. )هنگامي که زنان را طــالق دادید و به آخرین 

روزهاي عده رســیدند یا به طرز نیكویي ایشــان را نگاه دارید )و آشــتي کنید( یا 

به طـرز پســندیده اي آنها را رها ســازید و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدي 

کردن ایشان را نگاه ندارید(. همچنین آیه: >الطالق مرتّان، فإمساک بمعروف أو تسريح 

بإحسان< )بقره، 229(.

مضمون این دو آیه در برخي از فرازها به هم شــبیه است، ولي تعبیر >امساک 

بمعروف< ظاهرًا در هر دو آیه تکرار شده؛ اما >إمساک بمعروف< )بقره، 231( به قرینة 

مقابله با >تسریح بمعروف< قرار گرفته است، ولي در آیه 229، إمساک به معروف به 

قرینة مقابله با >تسریح بإحسان< واقع شده و همین قرینة مقابله سبِب مفهوم سازي 

متفاوتي مي شود و باعث مي گردد كه معناي تعبیر >إمساک بمعروف<  در این دو آیه 

كمي متفاوت شود.  

راوي بــه امـــام رضا7 مـي گوید: >فدایـت گردم، همانــا خـداوند در کتابش 
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سا مـي فرماید: >فإمـســاک به مـعروف أو تسریح بإحســان< چه مـعنایي دارد؟ ایشان 

مي فرماید: إمساک بمعروف، دست نگهداشتن از اذیت و آزار یا طالق دادن براساس 

آیات قرآن است< )مجلسي، 1403 ق: ج101، ص155(.

2ـ 4( تأمل در کانون هاي توجه 

یکي از ابعاد مهم اعجاز شــناختي قرآن نحوة توزیع کانون توجه اســت. نکته 

مهمي که زبان شناســان به آن توجه نموده  اند، نقش پنجره ها در تعابیر زباني است. 

نحــوة حرکت و نوع بیان زنجیره هاي عّلي، مي تواند نشــان دهندة کانون هاي توجه 

در آیات باشــد )ر.ك. قائمي نیا،1386: ش31، صص20ـ 18(. به عنوان نمونه: >و المطلّقات 

يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء و ال يحّل لهن أن تکتمن ما خلق اهلل في ارحامهن ان کن يؤمن 

باهلل واليوم االخر و بعولتهن احق بردهَن في ذلک إن أرادوا إصالحًا و لهن مثل الذي عليهن 

بالمع�روف و للرجال عليه�ن درجة واهلل عزيز حکيم< )بقره، 228(. )زنان مطلقه باید مدت 

سه پاكي انتظار بکشند )عده نگه دارند( و اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند، 

براي آنان حالل نیســت که آن چه را خدا در رحم هایشــان آفریده، کتمان کنند و 

همسرانشان براي بازگردان و از سر گرفتن زندگي زناشویي از دیگران سزاوارترند، 

در صورتي که به راســتي خواهان اصالح باشند و براي زنان همانند وظایفي که بر 

عهده آنهاســت حقوق شایســته اي قرار داده شــده و مردان بر آنان برتري دارند و 

خداوند توانا و حکیم اســت(. درباره مفهوم درجه اختالف نظر است؛ موارد ذیل 

از جمله این آراء است: 

منزلت و شــأن ذاتي؛ منزلت و شأن اعتباري؛ حق طالق مردان و کمال ایماني 

مردان نسبت به زنان كه به واسطة آن از کتمان حمل و حیض احتراز مي نمایند )ر.ك. 

كاشف، 1383: ج1،ص 60(. 
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دقت در کانون هاي توجه براي رســیدن به مفاهیم بر اســاس تحلیل شناختي سا

تعابیر، این واقعیت را معلوم مي كند که چه بسا کانون توجه در این آیه، اصالت حق 

طالق نســبت به مردان است و چه بسا کشــف این سیستم، توجهي به عنوان یک 

قرینه ســیاقیه در تبیین مفهوم درجه است و این احتمال را راجح نماید که مراد از 

درجه،  همان حق طالق اســت. كلمه >درجه< در این آیه از واژه هایي است كه در 

سیاق >مفرد نكره< آمده و داراي نوعي ایهام یا ابهام است. آیا واژه درجه، ناظر به 

اثبات مرتبت و منزلتي ذاتي براي مردان نسبت به زنان آن كه در جریان طالق است 

كه با اعطاء اصالت طالق به مردان، به زنان برتري داده شده است؟ عالمه طباطبایي 

مي فرماید: >منظــور از درجه همان برتري و منزلت اســت< )طباطبایي، 1417ق: ج1، 

ص349(. ولي برخي مفســرین با توجه به ارتبــاط معنایي این واژه با فرازهاي قبل 

معتقد هستند، مراد از درجه، همان طالق رجعي است كه در اختیار مرد بوده و در 

دست زنان نیست )زمخشري،1366: ج1، ص60(. 

3ـ 4( نظرية ايزوتسو

در دانش  جدید زباني به نحوه ارتباط معناي واژه ها توجه مي شود؛ زیرا قلمرو 

کاربرد الفاظ در دانش هاي جدید زباني، همواره بیشتر و وسیع تر از محدوده معاني 

وصفي، مورد توجه قرار مي گیرد و کشف ارتباط واژه ها راهي روشن فراسوي این 

غرض اســت. واژگان در مقام اســتعمال، قابلیت اتصال به یک رشــته ویژگي هاي 

عارضــي مثل >مجاز<، >تخصیص<، >تقدیر< یــا >اضمار< را دارند و در عین حال 

هــر واژه اي در مقام کاربرد، بارهاي معناي خاصي دارد. >ایزوتســو< یکي از قرآن 

پژوهشان شهیر معاصر مي نویسد: 

>شناختن معناي کلمات در واقع، کار چندان ساده اي نیست؛ زیرا این کلمات یا 
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سا تصورات، در قرآن به کار نرفته اند، بلکه با ارتباط نزدیک به یکدیگر مورد استعمال 

قرار گرفته اند. واژه هاي قـرآن برخي از بارهاي معنایي محسوس و مـلموس دقیق 

خود را از مجـموع دســتگاه ارتباطــي اي که با هم دارند به دســت مي آورند. این 

کلـمــات و واژه ها در مـیان خــود، گـروه هاي بزرگ و کـوچکي مي ســازند و این 

گروه ها نیز بار دیگر از راه هاي مختلف با هم پیوند مي شــوند و سرانـجام کل آنها 

نوعـي شبکه پیچیده و به هم پیوسـته از تصـورات فراهـم مي آورند. آن چه که در 

حقیقــت براي منظور خاص ما اهمیت دارد، همین نوع  نظام و دســتگاه تصوري 

اســت که بیش از مفاهیم و تصورات منفرد و جدا از یکدیگر در قرآن اســت، لذا 

براي تجزیه و تحلیل تصورات کلیدي فردي یک واژه هرگز نباید روابط متعددي را 

که هر یک از آنها با کل دستگاه دارد از نظر دور داشت )ایزوتسو، 1361: ص6(. 

1ـ 3ـ 4( معروف

یکي از واژه هایي که در آیات طالق، چند بار وارد شده، واژه >معروف< است. 

براي پي بردن به مفهوم >معروف< نه تنها باید کاربرد این واژه را در آیه و در ارتباط 

با سیاق فرازهاي هم نشین آن و همچنین آیات قبل و بعد در نظر گرفت، بلکه باید 

به نحوه کاربرد واژه در ســایر آیات نیز تأمــل نمود: کلمه معروف در آیات ذیل به 

کار رفته است: 

ـ  >وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا علي  المتقين< )بقره، 242ـ 241(؛ 

ـ  >واذا طلقتم النس�اء فبلغن أجلهن فأمس�کوهَن بمعروف أو س�رحوهن بمعروف و 

التمسکوهن ضراراً< )بقره، 231(؛

ـ  >واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فالتعضلوهن أن ينکحن ازواجهَن إذا تراضوا بينهم 

بالمعروف< )بقره، 232(؛
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ـ  >فال جناح عليکم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقواهلل< )بقره، 233(؛ سا

ـ  >فأمسوکهن بمعروف أوفارقوهن بمعروف< )طالق، 2(؛ 

ـ  >متعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعًا بالمعروف<. )بقره،236(.  

واژه >معروف< در آیات طالق، واژه اي کلیدي است. این واژه به عنوان حال یا 

وصف در موارد ذیل تکرار شده است:

  امســاک)به معروف(؛ تســریح )به معروف(؛ مااتیتم )به معــروف(؛ متاعًا )به 

معروف(؛ تراضي )به معروف(.

راغب اصفهاني معتقد اســت: >معرفت و عرفان به معناي ادراک شــيء همراه 

بــا تفکر و تدبر اســت؛ معرفت، أخص از علم اســت و با مفهــوم >انکار< متضاد 

اســت< )اصفهاني،1412: ص560(. وي درباره مفهوم >معروف< مي نویســد: >معروف 

فعلي است که عقل یا شرع آن را به عنوان امر نیکو و حسنه بشناسد و >منکر< هر 

فعلي اســت که عقل یا شــرع، نیکویي آن را نشناسد. >معروف< در آیه: >للمطلقات 

متاع بالمعروف< )241، بقره( به معناي اقتصاد و احســان اســت و >معروف< در آیه: 

>فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف< به معناي >جمیل< نیز به کار مي رود< )راغب 

اصفهاني، 1412: ص561(. واژه معروف در غیر آیات طالق براي موارد ذیل به صورت 

وصف یا حال قرار گرفته است: 

ـ  >قول معروف< )بقره، 263(؛

ـ  >فليأکل بالمعروف < )نساء، 6(؛

ـ  >وأمر بالمعروف< )لقمان، 17(. 

دقت در همنشین هاي معنایي واژه >به معروف< و همچنین جانشین هاي معنایي 

آن نشــان مي دهــد، این واژه معمواًل در مواردي به کار مــي رود که عالوه بر آن که 
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سا تحسین ذاتي و عقلي معتبر است؛ تعیین مصداق نیز بر حسب عرف است. >امساک 

و تســریح< همســر، همانند قول، اکل و تراضي همه از اموري هستند که بر اساس 

آراء، معمواًل در مســتقالت عقلیه و هم بر اســاس ذوق عــرف فطرت گرا و عرف 

عقالء تعیین مي شود. بنابراین کم و کیف دقیق و تعیین مصداق امساک به معروف یا 

تسریح به معروف نیز از همین زمره است. هویت  دادن به بخشي از تشخیص هاي 

عرفي، مطلبي اســت که از تطابق و چالش اســتعمال واژه هاي معروف در قرآن به 

دست مي آید. 

عالمه طباطبایي1 مي نویسد: >معروف به معناي عملي است که افکار عمومي 

آن را بشناســد و با آن مأنوس باشد و با ذائقه اي که از نوع زندگي به دست مي آید 

سازگار باشد؛ زیرا شریعت بر اساس خلقت است و معروف امري پسندیده است 

که موافق فطرت و عرف سالم باشد< )طباطبایي، 1417ق، ص24(. 

معــروف امري عرفي اســت که انفعاالت نفســاني آن را از طریق فطرت عقل و 

فطرت دل خارج نکرده باشد. شاید این قضاوت درباره واژه >معروف< صحیح باشد: 

معروف ســه خصوصیــت دارد: در دایره گزینش هاي فطري و خواســت هاي 

بشري است. چون بیانگر عموم مردم جامعه است، مقداري تحت تأثیر شرایط زمان 

و مکان نیز هست. >معروف< فراتر از عدالت است و صیغه >فضل< و >رحمت< و 

>احسان< نیز در آن مشاهده مي شود )احمدیه، 1382: ص 28(. 

5( نتايج

هرچند مســئله طالق مربوط به حیطة عمل مكلف اســت و از ابواب ایقاعات 

فقهي به شــمار مي  آید و مهم ترین جریان، بررســي ارتباط معنایي آیات طالق در 

حوزة علم اصول فقه مي  باشد؛ ولي گسترة ارتباط آیات فراتر از حوزة اصولي است 
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و نمي توان بررســي این ارتباط معنایي را منحصر به مواردي دانســت كه در علم سا

اصول فقه، احصا گردیده اند. 

واكاوي  ها در حوزة اصولي بیشــتر به منظور وصول به احكام خمسه مي  باشد؛ 

ولي براي رســیدن به دستاوردهاي بهتر و عمیق تر در زمینة نگرش ها، اخالقیات و 

احكام مستحدثه باید در ابعادي فراتر از ابعاد اصولي نیز تأمل نمود و رابطة پنهان تر 

مفاهیم، تصورات و تصدیقات آیات را نیز كشف نمود.

حركت تفسیر موضوعي در بطن تفاسیر ترتیبي نقطة عطفي براي اقبال به سوي 

دامنه شناسي بیشتر ارتباط معنایي آیات محسوب مي شود. تفسیر موضوعي مانند هر 

روشي، روند تكاملي داشته است. صرف گردآوري آیات طالق و استخراج مفاهیم، 

تفسیر موضوعي در مسئله طالق نیست؛ بلكه مالحظة روش تجزیه اي، ترتیبي و تلفیق 

آن با تفسیر موضوعي و همچنین اتخاذ متدلوژي پیشـرفته اي براي اصطیاد همة روابط 

معنایي در سطـح مفـردات، جمالت و سیاق هاست كه مي  تواند در حوزة تفسیري به 

كشف بیشتر ارتباط معنایي آیات بینجامد. توجه به هم گرایي موضوع طالق با سایر 

موضوعات و مالحظة هم گرایي  الیه  هاي مختلف احكام قرآن در فهم مسئله طالق نیز 

بر وسعت دامنة ارتباط مسئله طالق با سایر مسائل قرآني مي  افزاید. 

در حــوزة دانش  هاي جدیــد زباني مي  توان راهكارهایي براي كشــف ارتباط 

معنایي آیات ارائه نماید. اگر چه در بسیاري از مباحث و مسائل با حوزة علم اصول 

فقه متداخل است؛ ولي به جهت گسترش رشته علم زبان شناسي و تعدد شاخه  هاي 

علمي زیر مجموعة آن، مي  توان با اســتفاده از زوایاي جدیدي از نگرش، به ابعاد 

نوین پنهاني از ارتباط مفاهیم زباني در قرآن پي برد. نتایج این مقاله را مي توان به 

دو بخش نظري و كاربردي تقسیم نمود: 
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سا �ـ 5( نظري

1ـ 1ـ 5( ترابــط معارف و دانش ها علي رغم حدود و ثغوري كه دارند، داراي 

روابط نزدیك و تعامالتي در حل مسائل گوناگون مي باشند. 

2ـ 1ـ 5( در مســائل پیچیده اي  مانند حوزه مسائل زنان به ویژه حوزه طالق و 

ازدواج  كه داري ابـعاد مـنشور گونه مختلفي مي باشد؛ در نظر گرفتن تعامل دانش ها 

اولویت بیشتري دارد و به حل بعضي از معضالت مهم احكام تكلیفیه اولیه و ثانویه 

در این مسئله كمك مي نماید. 

3ـ 1ـ 5( مقتضیات جامعه اسالمي در هنگام حاكمیت قوانین مبتني بر فقه ایجاب 

مي كند كه بسیاري از مسائل فقهي زنان در قالب فقه حكومتي تبیین گردد و تبیین فقه 

حكـومتي مبتني بر فرآیندهاي پیچیده تري در اجتهاد اســت و براي به دست آوردن 

نتـایج كامـل تر از این روش هاي اجتهادي باید به سوي ابداع شیـوه هایي گام برداشت 

كه در طي آن همه ظرفیت هاي دانش ها براي بررسي ابعاد یك مسئله به كار گرفته شود. 

در مسأله طالق نیز باید از همه توان مندي هاي علوم استفاده شود. 

2ـ 5( كاربردي

1ـ 2ـ 5( قوانین مبتني بر فقه در قالب قوانین مدني در همه دستگاه هاي اجرایي 

و دســتگاه هاي قضایي اســتیال و ســیتره مي یابد، باید در این حوزه ها در مصادیق 

جزئي متحقق گردد، تحقق این قوانین منوط به تشخیص مصداق صحیح آن قانون 

توسـط قضـات و مدیـران است، ولي اگر به همراه این قوانین، پیوست هاي فرهنگي 

و نگـرشــي وجود نداشـته باشــد، قـضات و مـدیران در تشخیص مصداق متحیر 

مي شوند و در بسیاري از موارد ممكن است منجر به خطا شوند. 

2ـ 2ـ 5( قوانین مدني نیازمند تشــخیص اهم و مهم در مورد تزاحم هستند و 
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انتخاب اهم توســط قضات و مدیران مبتني بر داشتن نگرش فرافقهي و فراقانوني سا

به مسائلي نظیر طالق الزم است و این نگرش مي تواند از طریق تلفیق رویكردهاي 

مختلف دانش به مسأله طالق در قرآن حاصل شود. 

3ـ 2ـ 5( یكي از معضالت بســیار مهم دســتگاه هاي قضایي كشور مربوط به 

حوزه تفســیر قوانین است. آمار نشــان مـي دهد اختالف قضات در تفسیر قوانین 

چشم گیر اســت، اگر بتوان براي قوانین پیوست هاي نگرشي و فرهنگي تهیه نمود 

و در اختیار آنان قرار داد به همسان سازي تفسیر قانون كمك شایاني شده است و 

رویكرد پیشنهادي مقاله این است كه از زوایاي همه دانش ها به همه ابعاد فقهي و 

فرافقهي طالق توجه شود تا راهي براي رسیدن به این نگرش واحد باشد. طراحي 

این نگرش بر اســاس ترابط آیات قرآن مي تواند محور محكمي براي اســتدالل و 

پذیرش این نگرش قرار گیرد و این پیوست هاي نگرشي مي تواند در تفسیر قانون 

كاربرد و كارایي قابل توجهي داشته باشد. 
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