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Abstract
Islam presents the most complete and comprehensive family system to the
worlds. From the perspective of Islam, family is the main and crucial Foundation of human societies, and thus Islam pay attention to family in legislative system on different occasions, as far as even in the divorce verses, the
establishment and strength of family center are supported, and the principles
and skills of prevention of divorce and dissolution of marriage are explicated.
The aim of this research is to extract the principles and skills of reconciliation
in joint life from the divorce verses commandments and to confirm these
principles and skills to intellectual foundations of the supreme leader of the
Revolution by discourse analysis method. According to the results of this
study, it is important to mention that in spite of the title of the divorce verses
which takes the human mind to the dissolution of divorce, the custody and
protection skills of family center is taught under the principled expression of
God-centered principle and acceptance of the rule of law, respect for mutual
rights, the principle of good companionship, the principle of benevolence,
the principle of no harm and loss.
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چکیده
دین اسالم کاملترین و جامعترین نظام خانواده را به جهانیان معرفی میکند .از منظر اسالم،

71

خانواده رکن اصلی و محوری جوامع بشری است و ازاینرو اسالم ،خانواده را به مناسبتهای
مختلف در سیستم قانونگذاری موردتوجه قرار میدهد؛ تا آنجا که حتی در آیات طالق به حمایت
نکاح را تبیین مینماید .هدف از پژوهش پیش رو این است که بتواند اصول و مهارتهای سازش
در زندگی مشترک را از آیاتاالحکام طالق استخراج کرده و به روش تحلیل گفتمان ،این اصول
و مهارتها را با مبانی فکری رهبر معظم انقالب انطباق دهد .از نتایج این تحقیق این مهم است که
علیرغم عنوان آیات طالق که ذهن هر انسانی را به سمت انحالل نکاح میبرد ،مهارتهای حصانت
و حراست از کانون خانواده ،از طریق بیان اصلهایی چون اصل خدامحوری و پذیرش حاکمیت
حق ،اصل احترام به حقوق متقابل ،اصل حسن معاشرت ،اصل احسان و اصل عدم ضرر و زیان،
آموزش داده میشود.
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خانواده در اسالم ،محور اساسی جامعه و رکن بنیادین تربیت و تعالی انسانهای رشید
است .رهبر معظم انقالب ،خانواده را کلمة طیبه مینامند و میفرمایند« :کلمة طیبه خاصیتش
این است که وقتی جایی به وجود آمد ،مرتب از خود برکت و نیکی میتراود و به پیرامون
خودش نفوذ میدهد( ».بیانات )1379/12/15 ،با این نگاه باید قائل شویم که هستة اصلی
گسترة زندگی اجتماعی ،همین کلمة طیبه است؛ بنابراین اگر همین هستة مرکزی را جدی
گرفته و با آن معاملة سرنوشت اجتماعی کشور و ملتی را صورت دادیم ،نتایج ارزندهای به
دنبال خواهد داشت؛ چنانچه بنیان این هستة مرکزی که همان خانواده است ،مستحکم باشد
و بتوانیم اصول اخالقی و معنوی را در همین جامعة کوچک پایهگذاری کنیم ،میتوانیم
محصول این درخت پربار را در زندگی اجتماعی و جامعة بشری برداشت کنیم.
به شهادت علوم جامعهشناسی و روانشناسی ،امروز بذر و ریشة انواع اختاللهای
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شخصیتی و جنسی ،رذایل اخالقی ،فساد و فحشای رایج در جوامع بشری ،میتواند در همین
جامعة کوچک چندنفری کاشته شود و بعدها در اجتماعات میلیونی با آسیبهای چندبرابر
برداشت گردد .دنیای غرب با گذر زمان و مشاهدة آثار سوء تخریب کانونهای خانوادگی،
به ارزش و اهمیت واالی وجود و تعالی خانواده پی برده و روانشناسان غربی بهدنبال ایجاد
این مأمن عاطفی ،اگرچه بهصورت تصنعی ،جهت آرامش انسانها هستند.
البته حقیقت این است که غرب بر اساس اندیشة آزادی مطلق ،اصول خانوادة سنتی و
حقیقی را به هم ریخته و آیندهای تاریک و وحشتناک فراروی خانوادهها قرار داده است.
اساس تشکیل خانواده که ایجاد امنیت خاطر و تأمین نیازهای عاطفی ،روحی و معنوی
انسانهاست ،دیگر در مغربزمین معنا و مفهومی ندارد .در نگرش غرب ،هدف از بنیان
خانواده جز رسیدن به اغراض مادی و استفادههای جنسی ،چیز دیگری نیست .نقش اصلی
خانواده که تربیت فرزند است بهکلی فراموش شده و عیاشی و هوسرانی جایگزین آن شده
است .همة این نابسامانیها ناشی از آزادی بیحدوحصر غرب است که زنان و دختران را
از فطرت اولیهشان دور ساخته و آنها را به ابزار کسب و تجارت تبدیل کرده و مردان را

به هوسرانی و بیمسئولیتی کشانده است .اوضاع جاری بهگونهای است که مورداعتراض
اندیشمندان و فرهیختگان آن دیار قرار گرفته است( .ر.ک .احمد طه)21 ،2003 ،
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بهطور کلی حتی اگر قائل به وجود کانون خانواده در غرب شویم ،ماهیت این کانون با
فطرت و نیاز بشر ،متفاوت بوده و همین مسئله باعث میشود خانوادهای که از ماهیت حقیقی
خانواده ،فقط نامش را یدک کشیده ،دچار تزلزل باشد و با مفهومی به نام احساس خوشبختی
که همان احساس سعادت ،امنیت و آرامش است ،بیگانه باشد .نکتة موردنظر اینجاست که
جامعهای که اعضای آن احساس خوشبختی و آرامش نداشته باشند باید در انتظار افزایش
آمار روزافزون جرم و جنایت و تسری آن به سنین نوجوانی باشد.
اگر فرض را بر این بگذاریم که ما برخالف دنیای غرب در اصل ازدواج و تعهد به این
پیمان الهی دچار هیچ مشکلی در جامعة اسالمی نیستیم ،بازهم نمیتوانیم منکر عدم توانمندی
در رفع مشکالت رفتاری و ضعف سازگاری در روابط خانوادهها شویم؛ هرچند ما در اصل
تعهد به ازدواج که در اسالم با عنوان «میثاق غلیظ» از آن نام برده میشود نیز دچار مشکل
بهآسانی از آن چشمپوشی کرده و خانواده را به اضمحالل میکشانند .در حالی که از منظر
قرآن کریم ،ازدواج میثاقی است الهی و عهد و پیمانی است که از منظر الهی اهمیت بسیار
زیادی دارد.
ْ
َ َ ُ ُ
َْ
آیة  21سورة نساء از ازدواج با عنوان «میثاق غلیظ» یاد میکندَ  :و کیف َتأخذ َون ُه َو قد
ََ ْ َ ُ
ُ ُ
ًَ ً
َْ
ی َب ْعضک ْم ِإل 
أفض 
ی َب ْعض َو أخذن ِم ْنک ْم میثاقا غلیظا( چگونه آن را بازپس مىگيريد در حالى
ٍ
كه شما [با تماس جسمى و روحى] به يكديگر رسيدهايد و آنان از شما پيمانى محكم [به
وسيله عقد ازدواج] گرفتهاند؟)
وجه اشتراک کاربردهای مختلف میثاق غلیظ در آیات مختلف قرآن کریم ،اهمیت
فوقالعاده زیاد آن در مقابل خداوند و آسمانیبودن آن ،در کنار ارزش باالی وفاداری و
رعایت حدود منظورشده در این تعهد است .بهعبارتی درمجموع ،میثاق غلیظ در قرآن کریم
پایة پیوستگی اجتماعات بشری است؛ از خانواده گرفته که عنصر محوری جامعه و هستة
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هستیم و متأسفانه این تعهد در بسیاری از موقعیتها به رسمیت شناخته نمیشود و طرفین تعهد
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اصلی و مرکزی آن به شمار میآید تا بعثت انبیا که علت پیوستگی و ثبات جوامع انسانی
در سایة تدین و یکتاپرستی -است.این آیه در میان طرح بحث رعایت تقوا ،پایبندی به میثاق غلیظ را مطرح کرده و
میخواهد با یادآوری روابط دوستانه و بر محور محبت زن و مرد در خانواده ،مانع از ظلم آن

دو در حق یکدیگر شده و پایههای خانوادهای که در معرض متالشیشدن است را مجددا ً

بازسازی نماید .بنا بر تعهد میثاق غلیظ که به فرمودة باریتعالی پراهمیتترین تعهدات میان
ابناء بشر است و بنا به قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» ،زن و مرد جواز شرعی برای بههمزدن
نکاح و پیکرة خانواده ،به هر بهانة واهی و امیال نفسانی را ندارند و نیز در هر لحظه از زندگی
مشترک در کانون خانواده ،باید متعهد و پایبند باشند که این بنیان عظیم و تعهد و میثاق غلیظ
الهی را با رعایت حدود ،پابرجا و بهدور از ظلم و ستم نگه دارند.
آنچه نیاز به تبیین ندارد این مهم است که حرکت در جهت پابرجایی و استقرار این کانون
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الهی که توسط چنین تعهدی موردتوجه شارع قرار گرفته ،نیاز به رشد مهارت دارد .اگر نباشد
اصولی که به زنان و مردان آموزش سازگاری ،احترام متقابل ،پذیرش حاکمیت حق بهجای
حاکمیت نفس در زندگی مشترک و ...را بدهد ،نتیجه همان چیزی خواهد بود که متأسفانه
سالهاست در جوامع بشری شاهد آن هستیم؛ تزلزل بنیانهای خانوادگی که در ابتدا با تعهد
دو طرف و آرمانها و آرزوها تشکیل شده ،ولی بهدلیل عدم وجود مهارتهای زندگی
مشترک بهراحتی و در مدت کوتاهی به قفسی تنگ تبدیل میشود که زندگی برای طرفین
و فرزندان احتمالی را بسیار سخت و طاقتفرسا کرده است.
بنابراین آنچه امروز در جوامع مختلف بشری گریبان خانواده را گرفته ،عدم وجود
توانایی و مهارت همزیستی مسالمتآمیز در محیطی به نام خانواده است .متأسفانه جوانان
امروز برخالف نسلهای گذشته و علیرغم رشد امکانات مادی و رفاهی ،دارابودن مدارک
و مدارج عالی علمی و ...از مهارتهای رفتاری و هنر حل مسئله و سازش با افراد خانواده
بیبهره یا کمبهرهاند .باید اعالم کرد که مشکالتی چون عدم اعتماد متقابل ،فقدان صداقت
و مشورت در میان اعضای خانواده ،فقدان انس و الفت ،اختالط فرهنگ بیگانه و عناوین

بیشمار دیگری ،امروزه عرصة زندگی خانوادگی را برای عدة کثیری از جوانان تنگ کرده
است.
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به نظر میرسد معضل اساسی خانوادهها ،عالوه بر عدم وجود مهارتهای درک متقابل
و سازش مسالمتآمیز ،سرنهادن به خواستههای نفس سرکشی است که بهطور مداوم بر
اثر تبلیغات رسانهای دنیای غرب ،فریاد زندگی بر مبنای حقوق فردی ،سر داده و انسانها
را به زندگی بر مبنای اومانیسم و فردگرایی تشویق میکند .روشن است که زندگیای که
سنگ بنای اولیهاش بر اساس فرد ،فردگرایی و مطالبة حقوق طرفین گذارده شود ،نهتنها دوام
و استحکام نخواهد داشت ،بلکه نیاز مهم بشر که تأمین آرامش و سکونت است را تأمین
نخواهد کرد.
در حقیقت حلقة مفقودة اصول و مهارتهای حفظ زندگی خانوادگی و سکونت،
مودت و رحمت برای بشر امروز ،فقط و فقط اصل خدامحوری و پذیرش حاکمیت حق
بهجای نفس است؛ چراکه تا وقتی انسان سر تعظیم در برابر وجودی باالتر و برتر فرود نیاورد
بکوبد ،نمیتواند به مهارتهای سازش در زندگی مشترک دست پیدا کند.
غرض ،اینکه همة مسائل و مشکالتی که پیش روی خانواده قرار دارد با توانایی حل مسئله
و یادگیری روشهای صحیح تعامالت درونخانوادگی که از منبع وحیانی سرچشمه گرفته
باشد ،حلشدنی ،بلکه قابلپیشگیری است .همان طور که هدف کالن قوای قانونگذاری،
اجرا و نظام قضایی جامعة اسالمی ،سازماندهی و مدیریت این هستة مرکزی است؛ ولی به
نظر میرسد علیرغم وجود مشکالت و وضع قوانین و تالش جهت رفع آنها ،آنچه در
حوزة خانواده مغفول واقع شده ،مهارتهای سازش در زندگی خانوادگی است.
دین مبین اسالم در جایجای دستورات و رهنمونهای خود در راستای زندگی خانوادگی
سعادتمند جوامع مسلمان ،به تبیین روشها ،اصول و مهارتهای سازش و گذشت در زندگی
مشترک پرداخته و پازل جامعة خدامحور را که از تجمیع چنین خانوادههایی به ثمر مینشیند،
با شفافیت تمام به تصویر کشیده است .دین مبین اسالم در کتاب آسمانی خود ،قرآن کریم،
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که دستورات زندگی سعادتآمیز را برایش تبیین نموده ،تا وقتی که همواره بر طبل «أنا الحق»
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نهتنها در آیات حین و قبل نکاح بنا را بر سازگاری و تحکیم بنیان خانواده گذاشته ،بلکه
در آیات طالق ،آنجا که قواعد و احکام جداییِ اخالقمدار را مطرح میکند نیز بنا را بر
پیشگیری از طالق و ازهمپاشی کانون خانوادگی گذاشته و به آموزش مهارتهای حفظ و
رشد زندگی خانوادگی پرداخته است.
این تالش مقدس گاه در قالب اصول سازش در خانواده و گاه در قالب قواعد یا احکام،
در میان آیات طالق به چشم میخورد .نکته روشن این است که در زندگی اجتماعی ،در هر
موقعیتی که با عنوان طالق روبهرو میشویم ،بهدنبال آن ،عداوت و کینه بین زوجین و حتی

خانوادهها و اقوام آنها مطرح میشود؛ حال اینکه روش قرآن دقیقاً در تضاد با این عرف
غلط است .قرآن حتی در آیات طالق و در بیان احکام بعد از اجرای صیغة طالق ،دست
از حمایت از زنان و بهرسمیتشناختن این قشر آسیبپذیر برنمیدارد و در این مسئله تا مرز
«فاحشه مبینه» پیش میرود و در کنار آن ،اصول بازسازی همین خانوادة ازدسترفته را همراه
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با تبیین مهارتها بیان میکند.
آیات طالق در سورههای مبارکة :طالق ( 5 ،2 ،1و  ،)6بقره (237 ،236 ،231 ،230 ،229
و  ،)241احزاب ( )49و نساء ( 20و  )21بیان شده است.
با توجه به طرح مسئلة موردنظر ،سعی بر این است که در این کار تحقیقی ،به سؤاالت
زیر پاسخ داده شود:
 .1اندیشة توحیدی و اصل خداباوری ،چه نقشی در حفظ کانون خانواده و استحکام آن
دارد؟
 .2اصول سازش در زندگی مشترک ،چگونه در آیات طالق ،تبیین میشود؟
 .3مهارتهای زندگی که در آیات طالق آمده با چه اصول و قواعدی منطبق است؟
 .4اصول و مهارتهای سازش در زندگی مشترک ،چگونه در منظومة فکری رهبر معظم
انقالب ،تعریف میشود؟

 -1اصل خدامحوری و پذیرش حاکمیت حق بهجای نفس در روابط
خانوادگی
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بحث خدامحوری و رعایت تقوا و حدود الهی در  4آیه از آیات طالق بهصراحت ذکر
شده است:
َ
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ِّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
ساء فطلق ُ
 .1آیة  1سورة مبارکه طالق :یا أ َیها َّالنبی إذا طلق ُت ُم ِّالن َ
وه َّن ِل ِعد ِت ِه َّن َو أ ْح ُصوا
ِ ِ
ْ ْ َ َّ َ ْ ْ
َ َُ َ َ ْ َ
ْالع َّد َة َو َّات ُقوا َّالل َه َر َّب ُک ْم ال ُت ْخر ُج ُ
َ
وه َّن م ْن ُب َّ َ
ُ
فاحش ٍة مبین ٍة و ِتلک
یوت ِهن و ال یخرجن ِإال أن یأتین ِب ِ
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ُ
ُحدود الل ِه َو َم ْن َیت َعد ُحدود الل ِه فقد ظل َم َنف َس ُه ال َتدری ل َعل الل َه ْیح ِدث َب ْعد ِذلک أمرا( اى
پيامبر ،هنگامى كه خواستيد زنها را طالق دهيد آنها را به وقت عده طالق دهيد [در زمانى
كه شروع به عدّه ممكن باشد؛ يعنى از حيض پاك شده و با شوهر همبستر نشدهاند] و حساب
عدّه را نگه داريد و از خدا و پروردگارتان ،پروا كنيد؛ آنها را [در دوران عدّه] از خانههايشان
بيرون نكنيد و آنها نيز بيرون نروند ،مگر آنكه عمل زشت آشكارى مرتكب شوند .اينها
حد و مرزهاى خدا است و هركس از ح ّد و مرزهاى خدا تجاوز كند ،ح ّقا كه بر خويشتن

نظر صلح طرفين] پديد آورد).
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یئات ِه َو
 .2آیة  5سورة مبارکة طالقِ  :ذلک أمر الل ِه أنزله ِإلیکم و من یت ِق الله یکفر عنه س ِ
َ َ ً
ْیع ِظ ْم ل ُه أ ْجرا( اين [احكام ،همه] حكم خداوند است كه بهسوى شما فرو فرستاده و هركه از
خدا پروا كند ،خدا گناهان او را مىزُدايد و پاداش او را بزرگ مىدارد).
َ
َّ ُ َ َّ َ ْ ٌ
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وه َّن شیئا ِإال أن یخافا أال یقیما ُحدود الل ِه ف ِإن ِخفتم أال
یحل لکم أن تأخذوا ِمما آتیتم
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ُ
ولئک ُه ُم الظ ِال ُمون * ف ِإن طلقها فال َت ِحل ل ُه ِم ْن َب ْعد َح َّتی َت ْن ِک َح َز ْوجا غ َیر ُه ف ِإن طلقها فال
الل ِه فأ ِ
َ
َ
ّ
ُ َ َ
َ َ
ْ َ َ ْ َ ْ
َ
ّ ْ َ ُ
ُ
راجعا ِإن ظ َّنا أن یقیما ُحدود الل ِه َو ِتلک ُحدود الل ِه َیب ُینها ِلق ْوٍم ْیعل ُمون( طالق
ناح َعل ِیهما أن یت
ج
[رجعى كه شوهر در آن حق رجوع دارد] دو بار است؛ پس [در هر بار بر شوهر است يا در
عده رجوع کند و او را] به نيكى نگه دارد و يا [رجوع نکند و او را] با خوشى و احسان رها
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ستم كرده؛ تو [اى مرد] نمىدانى [و آن زن نمىداند] شايد خدا پس از آن [طالق] كارى [از
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کند .براى شما جايز نيست از آنچه به آنها [بهعنوان مهر] دادهايد چيزى را پس بگيريد؛
مگر آنكه هر دو بترسند كه حدود خدا را برپا ندارند؛ پس اگر [شما ّ
حكام شرع ]،بيم آن
داشتيد كه آن دو ،حدود خدا را برپا ندارند [در صورتى كه هر دو يكديگر را نمىخواهند،
يا زن كراهت شديد دارد ،به آنها اعالم كنيد كه] گناهى بر آنها نيست در آنچه زن [براى
رهايى خود بعضى از مهر يا همه آن يا بيشتر از آن را بهعنوان عوض طالق] فديه دهد .اينها
مرزهاى خداوند است ،از آنها تجاوز نكنيد و كسانى كه از مرزهاى خدا تجاوز كنند ،حقيقتا
ستمكارند ]229[ .پس اگر [بار سوم] او را طالق داد ،ديگر آن زن بر وى حالل نخواهد بود
تا آنكه با شوهرى غير او ازدواج كند و اگر [شوهر دوم] او را طالق داد ،گناهى بر او و شوهر
ا ّول او نيست كه به يكديگر بازگردند؛ در صورتى كه اميدوار باشند كه حدود الهى را برپا
مىدارند و اينها حدود و احكام خداوند است كه براى گروهى كه مىدانند [و عمل مىكنند]
بيان مىنمايد).

 -1-1معنای تقوا
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تقوا از نظر لغوی از ریشة «وقی» است و «وقایه» عبارت است از محافظت از چیزی در
برابر آنچه به آن ضرر میرساند .تقوا در عرف شرع ،بهمعنای نگهداری نفس از آنچه انسان
را به گناه میکشاند نیز آمده است .اگر بگویند کسی باتقواست ،بهمعنای این است که از
نفس خود محافظت کرده است( .راغب اصفهانی )862 :1404 ،در میان لغویان کسی مدعی
نشده که معنای تقوا ،ترس یا پرهیز یا اجتناب است؛ بلکه چون دیده شده الزمه صیانت خود

از چیزی ،ترک و پرهیز است و همچنین غالباً صیانت و حفظ نفس از اموری ،مالزم است با
ترس از آن امور ،چنین تصور شده که این ماده در بعضی موارد بهمعنای پرهیز و در بعضی
دیگر ،بهمعنای خوف و ترس استعمال شده است؛ (مطهری )16 :1379 ،چنانکه در برخی
لغتنامهها «وقی» را بهمعنای خشیت و امتثال اوامر خدا و اجتناب از نواهی الهی آوردهاند.
(صعیدی و موسی)1261 :1410 ،
پس میتوان اینگونه گفت که تقوا در نگاه کلی بهمعنای خودنگهداری و مراقبت و
ضبط نفس است .اگر بخواهیم تقوا را در اصطالح فقها و مرتبط با بحثی معنا کنیم که در این

نوشتار به آن اشتغال داریم ،باید متذکر شویم که بنا به فرمودة مرحوم آیتاهلل مجتبی تهرانی،
ملکة قدسیة تقوا که آن را تعریف نمودیم ،محصول ایمان مستمر و عمل مکرر است؛ همان
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طور که در شرایط مختلف در میان آیات طالق ،امر به تقوا و رعایت حدود الهی به چشم
میخورد.
تا وقتی که این ملکة قدسیه ،یعنی ایمان مستمر ،عمل مکرر به موازین واالی اخالقی
و واجبات فقهی ،خودنگهداری و مراقبت از نفس ،برای فردی که در شرایط طالق قرار
دارد ،حاصل نشده ،چگونه میتوانیم او را ملزم به رعایت این حدود نماییم؟ چگونه ممکن
است فردی که به این ملکة قدسیه دست یافته ،در خالل رعایت تقوا و حدود الهی و در این
امر مهم که موردتأیید مکرر پروردگار است ،دست به خطا و اشتباه بزند؟ جای ابهامی باقی
نیست که خویشتنداری و حفاظت نفس در اثر تقوا از جمله مهارتهای مهمی است که جز
با خدامحورشدن و خدامحورزیستن حاصل نمیشود .خدامحورشدن نیز اصلی است که تنها
با پذیرش حاکمیت حق بهجای نفس بروز میکند.
روابط اجتماعی و مهمتر از آن در روابط خانوادگی ،بندة نفس خویش نخواهد بود و نتیجة
بندگی حق و اولویتدادن به دستورات شریعت و خواستههای شارع مقدس توسط چنین
شخصی ،سازش و گذشت و پیشگیری از اتفاقات ناگوار در روند روابط زوجین و زندگی
خانوادگی خواهد بود .شهید مطهری میفرمایند:
«تقوا یکی از حقایق زندگی است .بهدلیل اینکه چیز دیگری نمیتواند
جای آن را بگیرد ...البته شکی نیست که قانون نیز بهنوبة خود از حقایق
زندگی است؛ ولی آیا میتوان تنها با وضع و تکثیر قانون ،جامعه را اصالح
کرد؟ قانون ،حدومرز معین میکند؛ پس باید قوه و نیرویی در خود مردم
باشد که این حدود و مرزها را محترم بشمارد و آن همان است که تقوا نامیده
میشود ...اینقدر میدانم که عامل اصلی افزایش طالقها ،ازبینرفتن عنصر
تقوا است .اگر تقوا در میان مردم کم نشده بود و مردان و زنان بیبندوبار
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انسانی که خداوند و دستوراتش را مبنای زندگی فردی و اجتماعی خویش قرار داده ،در
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نشده بودند ،اینقدر طالق زیاد نمیشد ...حاال میخواهیم بهزو ِر افزودن
قیدوبند قانون برای مردان یا زنان و بهزور مقررات ،از عدد طالقها بکاهیم».
(مطهری)34 :1379 ،
در حالی که آنچه باید زن و مرد را متعهد به کانون خانواده و پایبند به ارزشهای آن نگه
دارد ،قانون بهصورت انفرادی و با فشار از بیرون نیست؛ بلکه عنصر نگهدارندهای از درون
است که باید هر لحظه و بهطور دائمی بر روابط خانوادگی احاطه و نظارت داشته باشد ،تا زن
و مرد و حتی سایر اعضای خانواده از حدود الهی تجاوز نکنند.
 -2-1تفسیر تقوا و حدوداهلل در آیات طالق

در بررسی تفاسیر ،جهت تفهیم بحث حدوداهلل در آیات طالق به این نکته میرسیم که
قرآن ،کتاب علمی نیست که فقط قواعد و احکام را بیان کند؛ بلکه وقتی احکام طالق را بیان
میکند در کنار آن ،مباحث مربوط به تهذیب و اخالق را هم بیان مینماید (طباطبائی:1417 ،
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 )317/4و در کنار طرح حقوق زن و مرد در بحث طالق ،توجه به قداست کانون خانواده را
مطرح میکند .بعد از هشدار به حدوداهللبودن و اینکه اگر کسی بیراهه برود به خودش ظلم
ْ َ َّ
کرده نیز حکمت این حدوداهللبودن و تقوا را ذکر میکند؛ آنجا که میفرماید :ال َتدری ل َعل
َ َ ً
َّ
ُ َ
الل َه ْیح ِدث َب ْعد ِذلک أ ْمرا( طالق( )1 ،شاید دوباره بافت فرسودة این خانواده اصالح شود).
پس فلسفة رعایت تقوا و حدود الهی ،بهرسمیتشناختن حاکمیت حق و جایگزینی
درخواستهای نفس سرکش بشری با اوامر الهی در جریان طالق ،عالوه بر اقامة حقوق و
جلوگیری از تضییع حقوق طرفین ،تحکیم بنیان خانواده و دمیدهشدن روح دوباره به جسم

ِ
طرف
بیجان زندگی مشترک است؛ چراکه با غفلت از حدود الهی بیم آن میرود که دو

دعوای طالق هر لحظه بیش از پیش بر طبل خودرأیی و منافع یکطرفه بکوبند و همین
امر ،خطر بزرگی ،چه در شرایط طالق ،چه پیش و پس از آن بوده و از آسیبهای زندگی
خانوادگی به حساب میآید.
قرآن کریم بحث عدم خروج زن مطلقة رجعی از منزل همسر را که پیش از این به آن
پرداخته شد ،از مصادیق همین اصل خدامحوری میشمارد و رعایت تقوای الهی را در این

مسئله الزم میداند .یا در بحث جواز طالق خل ِع رجوعناپذیر و بازگرفتن همه یا بخشی از
مهریه زوجه ،تنها در صورتی اجرای این حکم را مطابق با حدود الهی میشمارد که خود
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دو نفر یا جمعی از مسلمانان ،ترس این را داشته باشند که وضع زندگی خانوادگی آن دو
دوامپذیر نباشد و اطمینان عرفی به افتادن در گناه و عدم رعایت حدود الهی وجود داشته
باشد؛ زیرا اگر این ترس وجود نداشته باشد و بهانههای واهی و هوای نفس زوجین باعث این
اقدام باشد ،بازگرفتن این مهریه و طالق خلع ،حالل نیست و رعایت این نکته جزء حدود
الهی و از واجبات اخالقی این حکم است( .ر.ک .طباطبائی)234/2 :1417 ،
این حصار و چهارچوب برای طالق خلع و گرفتن مهریه و پرداخت آن نیز ناظر بر اهمیت
بنیان خانواده است .از آنجا که تشکیل و حفظ کانون خانواده از اهمیت باالیی برخوردار است
و زندگی خانوادگی در حقیقت ،پیوند دو خانواده با یکدیگر است ،نهتنها اساس خانواده نباید
ک اختالفی میان زن و شوهر فروبپاشد ،بلکه در صورت تصمیم زن و شوهر بر جدایی
با اند 
باید حدود مظنة وقوع گناه از طرف زوجین و بستگان آنها رعایت شود (جوادی آملی،
که به انجام وظایف متقابل همسری اطمینان داشته باشند.
پس شرط پیوند مجدد نیز رعایت حدود الهی است .البته فقها این شرط را دارای مفهوم
ندانستهاند ،بلکه از عبارت «تلک حدود اهلل» هشدار و نوعی ضمانت اجرایی برداشت کردهاند.
تفسیر صافی این عبارت را مبالغه در تهدید معرفی کرده (فیض کاشانی )258 :1415 ،که در
حقیقت میخواهد اهمیت بحث را نشان دهد .گویا در این احکام بیانشده ،مرز رعایت یا
عدم رعایت تقوا و حدود الهی بهحدی باریک است که الزم است خداوند بعد از بیان هر
قسمت از احکام طالق ،این مسئله را یادآوری کند که اگر حکم به جواز طالق داده شده،
ولی کراهت شدید این مسئله نزد قانونگذار باقی است و اگر فقط کمی لغزش در رعایت
آداب و اخالق جداییناپذیر از احکام ،صورت بگیرد ،حدود الهی جابهجا شده و افراد،
مرتکب گناه و عدم رعایت تقوا خواهند شد.
آیة  5سورة مبارکه طالق نیز بحثهای فقهی طرحشده را «امراهلل» میداند که بهسوی
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 )309 :1387و وقتی میتوانند بعد از ایجاد محلل ،دوباره رجوع نموده و با هم ازدواج کنند
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بندگان نازل شده و اینطور نیست که اجرای این احکام بهطور کامل به مکلفان تفویض شده
باشد؛ بلکه اهمیت بحث تا حدی است که باید بگوییم این احکام همچون طنابی است که
یک طرف آن به دست خداست؛ پس در هر لحظه از اجرای این احکام ،مکلف باید امر الهی
را بر امیال نفسانی خود مقدم بدارد.
با توجه به مجموع آیات طالق ،هرکس تقوای الهی در امر طالق پیشه کند ،بهعبارت
دیگر از خدا بترسد و قدمی فراتر از حد و حدودی که خداوند تعیین کرده ،برندارد،
حاکمیت حق را بهجای حاکمیت نفس خویش بپذیرد ،جانب احتیاط نگه دارد و نیز تا جایی
که میتواند مطابق با اصل احسان و نیکی رفتار کند ،خداوند با حق رجوع در طالق و بازیابی
هویت خانوادة ازدسترفتهاش ،در کار او آسانی قرار میدهد( .قرطبی)165 :1364 ،

 -3-1آثار پذیرش حاکمیت حق و رعایت حدود الهی در روابط خانوادگی

از منظر رهبر معظم انقالب
دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

رهبر معظم انقالب ،آیتاهلل سیدعلی خامنهای ،پایبندی به حدود شرعی ،احکام و
تقیدات دینی در خانواده و سایر دستوراتی که در شرع مقدس در روابط بین زوجین وارد
شده ،مثل حیا و عفاف را عامل حفظ و پایداری خانواده میدانند؛ زیرا کانون خانواده نیز
بهسان سایر جوامع بشری برای بقا و تعالی خود نیازمند قانون است .اگر پایبندی به دستور و
قانون میان اعضا وجود داشت ،بهدنبال آن عاطفه و محبت نیز سیر صعودی در پیش خواهد
گرفت و روزبهروز افزوده خواهد شد؛ ولی اگر پایبندی به این چهارچوب وجود نداشت و

یا اص ً
ال چهارچوب و قانونی نبود که روابط زوجین بر اساس آن تعریف شود ،مسلماً منیتها
و فردنگریها ،جدایی میان اعضا را گستردهتر خواهد کرد.
معظمله ،دینداری را رمز مانایی و استحکام خانواده دانسته و میفرمایند:
«در بنا و تشکیل خانواده و در حفظ خانواده ،باید این احکام اسالمی
را رعایت کرد تا خانواده باقی بماند؛ لذا شما در خانوادههای متدین که زن
و شوهر به این حدود اهمیت میدهند ،میبینید که سالهای متمادی با هم
زندگی میکنند ،محبت زن و شوهر به یکدیگر باقی میماند و جداییشان

از هم سخت است و دل در گرو محبت یکدیگر دارند .این حسن و این
محبتهاست که بنای خانواده را ماندگار میکند و لذا اسالم به این چیزها

83

اهمیت داده است( ».بیانات)1379/12/23 ،
همچنین در جای دیگری میفرمایند:
«اگر روشهای اسالمی رواج پیدا کند ،خانوادهها مستحکم خواهد شد.
همچنان که در گذشتههای ما ـ نه در دوران منحوس پهلوی ـ آنوقتهایی
که هنوز ایمان مردم سالمتر و کاملتر و دستنخوردهتر بود ،در زمان قدیم،
خانواده مستحکمتر بود ،زن و شوهر به هم عالقهمندتر بودند ،فرزندان در
محیطهای امنوامان بیشتری پرورش پیدا میکردند .حاال هم راه همین

است .آن خانوادههایی که جهات اسالمی را رعایت میکنند ،اینها غالباً

خانوادههایی محکمتر ،بهتر ،قویتر و محیط امنتری برای فرزندان و
کودکان خواهند بود( ».بیانات)1378/1/15 ،

ایشان در کنار مباحث مذکور از دستورات دین مبین اسالم ،به مهارت حفظ نگاه و
عفت جهت پایداری خانواده و عدم سوءظن میان زوجین هم اشاره میکنند و قائل به این
هستند که این امنیت روانی از عدم ارتباط همسران با مرد و زن دیگر ،خود از نمونههای
اصل خدامحوری و از مهارتهای حفظ و بهبود روابط در زندگی خانوادگی است .ایشان
میفرمایند:

نين
«این محرم و نامحرمها ،این حجاب و حفظ زن ،این ق ُ ْل لِل ْ ُم ْؤمِ َ
ُضوا مِ ْن أَبْصا ِر ِه ْمَ ...و ق ُ ْل لِل ْ ُم ْؤمِ ِ
يَغ ُّ
نات يَغ ُْض ْض َن مِ ْن أَبْصا ِر ِه َّن( ،نور 30 ،و

( )31چشمهایتان را به هر منظرهای باز نکنید و به هر چیزی نگاه نکنید تا به
هر طرفی کشانده نشوید) این برای چیست؟ این برای این است که این زن و
شوهر به هم مهربان و وفادار بمانند .آن مردی و آن زنی که در جوامع فاسد
دنیا به هر جا رسیدند ،به هر گذرگاهی که رفتند ،هرطور دلشان خواست
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 -1-3-1مهارت عفتورزی و ممانعت از نگاه نامشروع
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سوءاستفاده کردند و اختالط پیدا شد ،دیگر برای آنها محیط خانوادگی
چقدر اهمیت پیدا خواهد کرد؟ هیچ .اسمش را هم گذاشتند آزادی؛ که اگر
این آزادی باشد ،بزرگترین بلیههای بشر محسوب میشود .آن مردی که
هرطور دلش بخواهد ،به هرطرف متمایل باشد ،بهطرف زنهاِ ،عنانی ندارد،
حفاظی ندارد و آن زنی که با حیا و عفاف و حجاب انسانی آراسته نیست،
حفاظی ندارد؛ چنین زن و مردی برای زن خودشان ،برای شوهر خودشان،
احترامی و اهمیتی قائل نیستند .در اسالم یک زن و مرد در مقابل هم مسئول
هستند ،به هم عالقهمندند ،به هم محتاج و وابستهاند .یک سلسلة عظیم و
طوالنی که از احکام ناشی میشود از چیست؟ از اینکه میخواهند این
خانواده محکم بمانند و این زن و شوهر به هم خیانت نکنند و با هم باشند».
(بیانات)1377/9/12 ،
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ممکن است عدهای مباحث حجاب ،محرم و نامحرم و ...را از مصادیق محدودیت برای
زن و مرد در خانواده به شمار آورند؛ ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که شارع مقدس
از اعمال این محدودیتها در حوزة خانواده اغراض و اهداف بزرگی مدنظر دارد و دستیابی
به این اهداف و اغراض که تحکیم بنیان خانواده ،یکی از مهمترین آنهاست ،بدون رعایت
این مرزها و حدود شرعی حاصل نخواهد شد؛ حال چه موقعیت دوام زندگی مشترک در
پیش باشد ،چه شرایط طالق و جدایی.

 -2-3-1مهارت وفاداری به همسر و خانواده
ایشان از وفاداری بهعنوان یکی دیگر از مهارتهای زندگی خانوادگی نام میبرند که از

اصل خدامحوری سرچشمه میگیرد و میتواند تحکیم بنیان خانواده را سبب شود .در این
مورد میفرمایند:
«...اینها مسائل ارتجاعی نیست .اینها جزء دقیقترین مسائل انسانی
و بشری است .یکی از مهمترین آن ،این است که بنیان خانواده مستحکم

میماند؛ چون زن و شوهر به هم احساس وفاداری میکنند ،در ِ
موضع حسادت

قرار نمیگیرند .این خیلی مسئله مهمی است( ».بیانات)1379/10/15 ،
هرچند ممکن است عدهای به اهمیت این مسائل و تأثیر شگرف آن بر کانون خانواده
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آگاه نباشند و یا حتی منافع سیاسی و اجتماعیشان در این باشد که این مباحث اخالقی و
حدود الهی را نادیده گرفته و در میان اعضای خانوادهها کمرنگ کنند و افراد خانواده را
بهسوی مطالبهگری حقوق خود سوق دهند:
«...یک عده آدم کوتهبین و کوتهنظر خیال میکنند اینها یک حرفهای
قشری است .نه! اینها عمیق است .این ،برای این است که خانوادهها و دلهای
زوجین ،در جای خود بماند ،این خانواده مستقر بماند .این برای اینهاست؛
محرم است ،نامحرم است ،نگاه نکن ،معاشرت نکن ،دست نده ،نخند،
جلوهگری نکن ،جلوی دیگران آرایش نکن؛ این حرفهایی که اسالم
میزند ،دین میگوید ،فقه به ما میگوید ،این برای این است که اگر اینها
را رعایت کردید ،این خانوادة کوچک شما ،این کانون کوچکی که حاال به
مرد احساس میکنند که سروکارشان با یکدیگر است ،با این خانواده است.
زن احساس نمیکند که خانه برای او یک وسیلة دستوپاگیر است ،یا مرد
احساس نمیکند که خانه و زن برای او یک وسیلة مزاحم است( ».بیانات،
)1379/12/15

 -3-3-1مهارت سازگاری در روابط زوجین
سازگاری میان زوجین ،بهمعنای سازش و صرفنظر از حقوق فردی در شرایطی که
استحکام یا ازهمپاشیدگی بنیان خانواده به گذشت و چشمپوشی نیاز دارد ،از مصادیق پذیرش
حاکمیت حق بهجای نفس است .زن یا مرد تا وقتی نگاه فردگرایانه ،حقمدارانه و بر محوریت
اومانیسم به زندگی خانوادگی داشته باشد ،یقیناً نخواهد توانست در مواقع سرنوشتساز از
عیوب و اشکاالت ،گذشت نماید و بنا را بر سازش و اصالح روابط خانوادگی بگذارد .در
مقابل آن ،انسانی که حاکمیت حق را پذیرفته و دستورات الهی را مبنای تمام اقدامات و
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وجود آمده است ،مستحکم خواهد ماند و از آن بالیا فارغ خواهد شد .زن و
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مجوز اخالق و اعمال خویش میداند ،بنا بر دستورات الهی میتواند بهراحتی ن ْفس خود
را کنترل نموده و قبل از انجام درخواستهای نفس ،اولویت را به اوامر الهی دهد؛ بنابراین
سازش در زندگی مشترک نیز در سایة اصل خدامحوری و رعایت تقوا و حدود الهی به ثمر
خواهد نشست.
رهبر معظم انقالب در بیانات خود به بحث سازگاری زوجین اشاره کرده و میفرمایند:
«سازشکاری در محیط خانواده جزء واجبات است .نبایستی زن و
شوهر ،تصمیم بگیرند که خودشان هرچه گفتند همان شود .آنچه خودشان
میپسندند و آنچه راحتی آنها را تأمین میکند ،همان بشود .نه ،اینطور نباید
باشد .باید بنا داشته باشند که با هم سازگاری کنند .این سازگاری الزم است.
اگر دیدید مقصود شما تأمین نمیشود ،مگر با کوتاهآمدن ،کوتاه بیایید».
(بیانات)1378/4/9 ،
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این مهم ،میسر نخواهد شد ،مگر در صورتی که نگاه ما به کانون خانواده و زندگی
مشترک ،نگاه میثاق غلیظ ،تعهد الهی و بنیان مقدس باشد .در غیر این صورت اگر با نگاه
مطالبهگری حقوق ،پا به زندگی مشترک بگذاریم و نکاح را نه بهعنوان تعهد الهی ،بلکه با
عنوان زندگی مشترک موقتی ببینیم که در صورت ازدسترفتن کوچکترین حق شخصی،

متزلزل خواهد شد ،قطعاً بحث سازگاری و چشمپوشی از خطاها و حقوق شخصی صرف،
راهگشا نخواهد بود.
همان طور که آیتاهلل خامنهای در خالل بیانات خود به این نکته اشاره میکنند که حضرت
امامخمینی نیز پس از مراسم عقد زوجهای جوان ،تنها جملهای که در خصوص زندگی
مشترک فرمودند ،همین سازگاری بود« :بروید با هم بسازید».؛ (ر.ک .بیانات)1370/4/20 ،
بنابراین سازگاری عنوانی کلی در زندگی مشترک و راهحلی برای حل اختالفات است:

اساس ِ
ِ
بقای زندگی است و همین است که محبت میآفریند؛ همین
«سازگاری در زندگی،
است که موجب برکات الهی میشود؛ همین است که دلها را به هم نزدیک کرده و پیوندها
را مستحکم میکند( ».بیانات)1377/11/19 ،

 -2اصـل احتـرام به حقـوق متقابل ،عـدم تعدی مالی بـه مالکیت زوجه
و مهـارت پیشـگیری از انحالل نـکاح بعد از طالق
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این بحث ذیل بحث عدم خروج زن مطلقة رجعی از منزل همسر ،در آیة اول سورة
طالق مطرح شده است .مفسران قرآن کریم با توجه به متن آیه و روایاتی که در این زمینه از
معصومین وارد شده ،بر این امر تأکید دارند که زن مطلقة رجعی ،مادامی که در عده به
سر میبرد ،اجازه ندارد از خانة همسرش -که در آیه با عبارت خانههایشان یاد شده -خارج
شود .خانههایشان بهمعنای همان خانهای است که قبل از طالق در آن ساکن بودهاند( .ر.ک.
طباطبائی)121/3 :1417 ،
عالوه بر خروج خود زن ،بر مردان ،یعنی همسران آن زنها ،تأکید شده است که زنان
معتده را از منزل خودشان خارج نکنند؛ البته فقها ذکر کردهاند که مسئلة ترک خانه اگر برای
ضرورت باشد ،مانعی ندارد؛ ولی بیدلیل یا بهصورت آوارهشدن زن معتده ،نباید صورت
بگیرد .مگر اینکه این زن دچار فاحشه ،یعنی امر سیئه و زشتی شود؛ یعنی شارع مقدس چتر
گسترده میدارد.
البته با توجه به تنوع روایات در این امر ،نظر فقها نیز متفاوت است؛ زیرا برخی روایات
فاحشه را بهمعنای عمل قبیح زنا و برخی دیگر آن را به ناسازگاری ،فحاشی و اذیت و آزار
اهلخانه معنا کردهاند .در ادامة آیة شریفه علت این حکم فقهی نیز بیان شده است .در تفسیر
المیزان علت حکم اینگونه بیان شده است« :خداوند میفرماید :تو نمیدانی ،چهبسا خدای
تعالی بعد از این امری پدید آورد؛ یعنی امری که وضع این زن و شوهر را عوض کند و رأی
شوهر در طالق همسرش عوض شده ،به آشتی با وی متمایل شود؛ چون زمام دلها به دست
خداست ،ممکن است محبت همسرش در دلش پیدا شود و به زندگی قبلی خود برگردد».
(طباطبایی)121/3 :1417 ،
این بیان مقدس به این جهت است که هرچند صیغة طالق جاری شده و علقة زوجیت
روبهزوال است ،ولی امید است با عدم خروج زن از منزل و حمایت الهی از او ،مودت و
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حمایت خود را تا این مرحله ،حتی بعد از اجرای صیغة طالق ،بر سر جنس آسیبپذیرتر
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رحمتی که بین زن و مرد وجود داشت ،مجددا ً ترمیم شده و کانون خانواده دچار فروپاشی
نشود.
البته الزم به تذکر است که این مسئله ،مباحث فقهی متعددی را نیز در بر دارد؛ مثل
وجوب نفقه ،ارث برای زن در ایام عده ،وجوب زینت زن مطلقة رجعی برای همسر ،حرمت
خواستگاری از زن معتده ،حرمت ازدواج با خواهر زن معتده و...؛ پس اگر الزم باشد که زن
بعد از اجرای صیغة طالق همچنان در منزل همسر سکونت کند و قائل به اثرگذاری صیغه
پس از پایان مدت عده باشیم ،بنا بر قول برخی از فقها« ،مطلقة رجعی زوجة حقیقی است».
(طوسی217 :1351 ،؛ خوئی ،بیتا)74 :
البته با اندکی اختالف برخی میگویند« :مطلقة رجعی در حکم زوجه به حساب میآید».؛
(محقق حلی526 :1409 ،؛ عالمه حلی )635 :1388 ،پس حقوق او پابرجاست ولی احکامی
مثل وجوب زینت و یا برقراری زوجیت بین آن دو ،بدون قصد رجوع ،جاری نیست.

دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

این بحث بهدلیل اهمیت بسیار زیاد در مباحث خانواده ،بهصورت قاعدة فقهی درآمده و
تحت عنوان «مطلقة الرجعیه» نامگذاری شده است .واضح است که قصد ما از بیان این قاعده،
تفسیر قاعده و بیان احکام ،وظایف و حقوق زن و مرد در دوران عدة طالق رجعی نیست؛
بلکه میخواهیم با شفافسازی بیان آیة شریفه نشان دهیم که حتی بعد از اجرای صیغة طالق،
مقصود شارع ،حفظ بنیان این خانواده است و این مهم و اصل پیشگیری از انحالل را حتی در
چنین شرایطی به رسمیت میشناسد.
قانونگذار ،بحث عدم خروج زن از منزل را نیز -همان طور که اشاره شد -با امید به
حلول مجدد مهر و محبت و پیوند دوبارة این شکاف عاطفی میان زن و مرد ،تدبیر نموده و
مرد را موظف به حقوقی کرده که از سوی شارع برای زوجه قرار داده شده است .همچنین با
اینکه در ظاهر ،صیغة طالق جاری شده ،ولی حق مسکن او را برای مدت معلومی به رسمیت
شناخته است.
پس همان طور که روشن شد ،قرآن کریم ذیل طرح قاعدة عدم خروج مطلقة رجعی
از منزل همسر ،قصد دارد که عالوه بر آموزش احترام به حقوق متقابل زوجین که نمونة آن

ذکر شد( ،حق مسکن در ایام عده) مهارت چگونگی پیشگیری از انحالل بنیان خانواده را بیان
کند و همان طور که رهبر معظم انقالب معتقد هستند ،پیشگیری از طالق و انحالل را در گرو
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احترام متقابل و رفتار و کردار نیکو تعریف مینماید .بعد از مهارتآموزی به حمایت خود تا
مرحلة صورتگرفتن فاحشة مبینه ،ادامه داده و تنها در صورت بروز چنین رفتاری است که
به زوج اجازه میدهد ،حقوحقوق زوجه را نادیده بگیرد.
 -3اصل حسن معاشرت و مهارت «امساک بمعروف» در خانواده

در تهذیب اللغه ذکر شده است« :امساک از مادة مسک ،بهمعنای نگهداشتن از روی بخل
و نگهداشتن آنچه نزد اوست ،میباشد( ».االزهری)52 :2001 ،
در زبان فارسی ،معروف ،امری است که میان مردم ،معمول و متداول باشد( .عمید،
)1200 :1363
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بحث «امساک بمعروف» در سه آیه از آیاتاالحکام طالق مطرح شده است:
وه َّن َبم ُعروف َأ ْو فار ُق ُ
 .1آیه  2سوره طالقَ  :فإذا َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َف َأ ْمس ُک ُ
وه َّن َبم ُعروف َو
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ
کان ْیؤم ُن ب َّالله َو ْال ْیوم اآلخر وَ
أش ِهدوا ذوی عد ٍل ِمنکم و أقیموا الشهادة ِلل ِه ِذلکم یوعظ ِب ِه من
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َ ْ َّ َّ َ ْ ْ َ ْ ً
من یت ِق الله
یج َعل ل ُه َمخ َرجا
َ
ُّ
َّ ُ
ْ َْ ٌ
ریح بإ ْح َ
الق َم َّر َ ْ ٌ َ ُ
یحل
 .2آیة  229سورة بقره :الط
سان و ال ِ
تان ف ِإمساک بمعروف أو تس ِ ِ
ٍ
ِ
ّ َ ْ ْ ُ ْ َ َّ
َ َّ
ّ
َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ ُ ُ َّ َ ً َّ َ ْ
ُ ُ
ُ ُ
لکم أن تأخذوا ِمما آتیتموهن شیئا ِإال أن یخافا أال یقیما حدود الل ِه ف ِإن ِخفتم أال یقیما حدود الل ِه
َ ُ َ ََ
ّ َُ َ
َ َ ْ َ َ َّ ُ ُ
َ ََْ ْ ْ َ ُ ُ ُ ّ َ ََُْ
ولئک ُه ُم
فال جناح عل ِیهما فیما افتدت ِب ِه ِتلک حدود الل ِه فال تعتدوها و من یتعد حدود الل ِه فأ ِ
َّ
الظ ِال ُمون
وه َّن َبم ُعروف َأ ْو َس ِّر ُح ُ
ساء َف َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َف َأ ْمس ُک ُ
 .3آیة  231سورة بقرهَ  :و إذا َط َّل ْق ُت ُم ِّالن َ
وه َّن
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ
َّ
ً ََُْ َ َ ْ ْ َْ
َ ُ ْ ُ ُ َّ
َ ُ
آیات الل ِه
بمعروف و ال تم ِسکوهن ِضرارا ِلتعتدوا و من یفعل ِذلک فقد ظلم نفسه و ال تت ِخذوا ِ
ُ ُ
ْ ْ
ُ ُ ً َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ
ُ َّ
تاب َو ال ِحک َم ِة ِیعظک ْم ِب ِه َو َّاتقوا الل َه َو
ک
ال
هزوا و اذکروا ِنعمت الل ِه علیکم و ما أنزل علیکم ِمن
ِ
ِ
ْاع َل ُموا َأ َّن َّالل َه ب ُک ِّل َشیء َع ٌ
لیم
ٍ
ِ
 -1-3معنای لغوی امساک بمعروف

واژة معروف از ریشة عرف ،بهمعنای چیزی است که بین صاحب عقول پسندیده است.
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(زبیدی )375 :1414 ،همچنین بهمعنای هر چیزی است که در شرع به آن امر شده -واجب یا
مستحب -و آنچه عقل سالم به آن امر میکند .این واژه در جمیع موارد خیر و صالح ،فالح
و مستحسن ،فریضه و جمیل استفاده میشود( .مصطفوی)119 :1430 ،
 -2-3معنای اصطالحی امساک بمعروف

مراد از امساک بمعروف این است که مرد در زندگی با همسرش به وظایف زناشویی و
حقوق خانوادگی عمل کند که مهمترین این حقوق ،حسن معاشرت است( .بحرانی:1405 ،
356؛ نجفی676 ،ق )1417 :این حسن معاشرت و امساک بمعروف ،بنا به نظر فقها واجب
شرعی است( .حلی)130 :1430 ،
تفسیر المیزان در مورد معنای اصطالحی امساک میآورد:
«در اینکه در آیاتاالحکام طالق ،امساک را مقید به قید «معروف» کرده،
عنایت لطیفی است که بر خواننده پوشیده نیست؛ برای اینکه چهبسا میشود
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که امساک همسر و نگهداری او در حباله زوجیت (پیوند زنوشوهری)
بهمنظور اذیت و اضرار او باشد و معلوم است که چنین نگهداری ،نگهداری
منکر و زشتی است ،نه معروف و پسندیده .آری ،کسی که همسرش را طالق
میدهد و همچنان تنهایش میگذارد تا نزدیک تمامشدن عدهاش شود و
آنگاه به او رجوع نموده ،بار دیگر طالقش میدهد و بهمنظور اذیت و اضرار
به او ،این عمل را تکرار میکند ،چنین کسی ،امساک و زنداری او ،منکر
و ناپسند است و از چنین زنداری در اسالم نهی شده است .آن زنداری در
شرع جایز و مشروع است که اگر بعد از طالق به او رجوع میکند ،بهنوعی از
انواع التیام و آشتی رجوع کند .طوری رجوع کند که آن غرضی که خدای
تعالی در خلقت زن و مرد داشته ،یعنی سکون نفس و انس بین این دو حاصل
گردد .این درباره امساک بود که گفتیم دو جور است و اسالم ،امساک
بمعروف را جایز دانسته و آن نوع دیگر را جایز ندانسته است( ».طباطبائی،
)233 :1417

البته ممکن است در بررسی مفهوم و اثرگذاری امساک بمعروف با این استدالل روبهرو

شویم که ِ
آیات دربرگیرندة این مفهوم ،در مورد طالق رجعی و شرایط زندگی پس از آن
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سخن میگویند .روشن است که میتوان شرایط مسالمتآمیز پس از طالق رجعی را به
زندگی قبل از طالق تسری داد و چهبسا زندگیای که هنوز درگیر طالق و جدایی نگشته
نیاز بیشتری به مهارت امساک و حسن معاشرت جهت حفظ زندگی داشته باشد؛ زیرا عقل،

حکم به پیشگیری قبل از درمان میکند .قاعدتاً میتوان این استدالل را پذیرفت که فلسفة
طالق رجعی این است که خدا میخواهد این بنیان و این خانواده حفظ شود و محفوظ بماند.
در معنای لغوی امساک بمعروف ذکر کردیم که معروف چیزی است که عقل آن را به
رسمیت بشناسد .این مهم که ادب ،احسان ،احترام متقابل و حسن معاشرت از اموری است که
عقل و عقال آن را به رسمیت میشناسند ،نیازی به استدالل منطقی ندارد .اموری که نزد قرآن
کریم و پیامبر اکرم و اهلبیتش شناخته شد ه است و عالوه بر تأکیدات دینی ،بهتجربه نیز
میتوان دریافت که زندگی خانوادگی جز به رعایت این آداب ،پابرجا نخواهد ماند و روشن
همان طور که قرآن کریم در طرح بحث طالق رجعی و بازسازی کانون خانواده ،این امور
را از واجبات شرعی برشمرده است.
ذکر این نکته ضروری است که« :همة آیاتی که قرآن کریم در آنها بحث امساک

عروف( نساء )19 ،است که
بمعروف را مطرح میکند ،زیرمجموعة آیه و َعا ِش ُرو ُه َّن ب ِال َم ُ
در آن خدای سبحان به مردها دستور میدهد با زنان خود همواره رفتار پسندیده داشته باشند
و بیان مسئلة رفتار پسندیدة مردان با همسران خود در موارد متعدد ،نشان اهمیت وجود رابطة
معقول میان زن و شوهر است( ».جوادی آملی)303 :1387 ،

 -3-3فلسفة تقدم «امساک بمعروف» بر «تسریح» و رهاسازی زوجه در

منطق قرآن کریم
در بحث بعدی به بیان تفصیلی عبارت «تسریح باحسان» در آیاتاالحکام طالق خواهیم
پرداخت؛ اما آنچه در اثنای بحث ضرورت دارد ،توجه به این نکته است که چرا امساک در
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است که در بسیاری از کانونهای خانوادگی ،اجرای این مهارتها نیاز به آموزش دارد؛
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همه آیات ،بر تسریح مقدم شده است .فلسفة مقدمشدن امساک بر تسریح ،حفظ و صیانت
از کانون خانواده است.
مبنی بر نظر مفسران قرآن کریم شاید بتوان از این تقدیم لفظی ،تقدّم معنوی امساک
بر تسریح را فهمید؛ زیرا حفظ خانواده از انهدام ،جزء مهمترین اهداف نظام اسالمی است.
هرچند آیه ،دربارة آخرین لحظة مدت عده و رجوع در آن سخن میگوید و پیامش به
شوهران این است که آخرین فرصت را برای حفظ خانواده دریابید؛ بهطوری که بتوانید
بدون عقد مجدد ،همان وضع پیشین را ادامه دهید .البته تسریح ،همیشه ممکن خواهد بود؛
زیرا گاهی برخی افراد ،روح سازگاری با بعضی دیگر را ندارند( .جوادی آملی)343 :1387 ،
به هر حال این تقدیم ،نشانگر اولویت امساک بر تسریح است ،که خود دلیلی محکم بر
اهمیت و ارزش استحکام بنیان خانواده بهواسطة سازوکار و روش و مهارتی است که خود
آیات تبیین میکنند.
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 -4اصل احسان و مهارت رفتار محبتآمیز در روابط خانوادگی
 -1-4واژة احسان
واژة احسان در کنار بحث تسریح در آیة  229سورة مبارکة بقره از آیاتاالحکام طالق،
به کار رفته است.
 -1-1-4معنای لغوی احسان

واژة احسان مصدر اِفعال از ریشة «ح س ن» است« .حسن» در مقابل «سوء» ،بهمعنای بدی

و زشتی است و در معنای مصدری ،مفهوم زیبایی و خوبی میدهد( .زبیدی)140 :1414 ،
 -2-1-4معنای اصطالحی احسان
احسان در اصطالح لغویان بهمعنای انعام به غیر و نیکدانستن کار خیر و انجام آن است.
(زبیدی )143 :1414 ،البته برخی ،انجام کار خیر یا انجام هر کاری بهنیکویی را در معنای
اصطالحی احسان ذکر کردهاند (مصطفوی )260 :1430 ،و عدهای احسان را اعم از عمل
نیک واجب و غیرواجب دانستهاند( .عسکری)188 :1400 ،

مفسران قرآن کریم در معنای اصطالحی احسان ،بحث حسن فعلی و حسن فاعلی را

شرط دانسته و بدون این دو شرط ،عملی را مصداق احسان نمیدانند؛ یعنی احسان حتماً باید
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با انگیزة الهی و بدون کوچکترین چشمداشتی جهت جبران یا پاداش باشد( .آلوسی:1415 ،
48؛ طباطبایی)20 :1417 ،
فقها نیز عالوه بر حسن فاعلی و انگیزة الهی ،کاری را که شایستة ستایش و تمجید بوده و
نفع و فایدهای به دیگری برساند را در کنار اینکه عملی با آگاهی کامل انجام شود ،در معنای
احسان آوردهاند( .طوسی ،بیتا153 :؛ طبرسی)248 :1372 ،

 -2-4رهاسازی زوجه در آیات طالق و ارتباط آن با اصل احسان
قرآن کریم در یکی از آیات طالق ،بعد از بیان نوع معاشرت با زنان که «امساک

بمعروف» ذکر شده بود ،بحث «تسریح باحسان» را مطرح میکند .البته در آیات دیگر،
وف أَ ْو َس ِّر ُحو ُه َّن ب ِ َم ْع ُر ٍ
عباراتی مثل فَ َأمْ ِس ُكو ُه َّن ب ِ َم ْع ُر ٍ
وف( 1بقره )231 ،و یا عباراتی چون
وف أَ ْو فَا ِرقُو ُه َّن ب ِ َم ْع ُر ٍ
فَ َأمْ ِس ُكو ُه َّن ب ِ َم ْع ُر ٍ
احا
وف( 2طالق )2 ،و فَ َمت ِّ ُعو ُه َّن َو َس ِّر ُحو ُه َّن َس َر ً
آنچه از مجموع این بیانات روشن میشود این است که خداوند در فرض رهاکردن زن،

نخواسته است بهصرف معروفبودن آن اکتفا کند؛ بلکه خواسته عالوه بر معروفبودن،
احسان هم بوده باشد .پس این فرض غلط است که در مورد نگهداری زن ،همین مقدار که
نگهداری به شکل معروفش باشد ،کافی است؛ ولی در مورد رهاکردن زن ،معروفبودن
شکل آن کافی نیست؛ چون ممکن است مردی به همسرش بگوید :بهشرطی تو را طالق
میدهم و آزادت میکنم که فالن مقدار از مهریهای که از من گرفتهای را برگردانی؛ همسر
هم راضی شود و این شکل طالقدادن چهبسا از منظر افکار عمومی ،طالق معروفی باشد و
 .1با آنان به نيكى معاشرت كنيد.
 .2پس آنها را [با رجوع به زوجيت] با نيكى [و عمل به وظايف همسرى] نگه داريد و يا از آنها [با تمامشدن
عدّه] با خوشى [و ادای مهر و حقوق واجب] جدا شويد.
 .3پس آنها را [به دادن نصف مهر در صورت تعيين مهريه و به دادن مبلغى درخور شأن آنها در صورت عدم
تعيين مهريه] برخوردار نماييد و آنها را به بهترين شيوه رها سازيد.
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کسی آن را منکر و ناپسند نداند؛ ولی مصداق احسان نخواهد بود؛ زیرا در این شرایط ،نیکی،
لطف و محبتی به زن صورت نگرفته است؛ پس قید معروف بهتنهایی کافی نیست و به همین
جهت در اینجا قید دیگری آورده و حکم را مقید به احسان کرده است( .ر.ک .طباطبائی،
)351 :1417
مفسران قرآن کریم تسریح را بهمعنای برداشتن قیدوبند و رهاکردن میدانند و ذکر
میکنند که امساک و تسریح شوهر درباره همسرش باید بهصورت معروف و احسان باشد.
همچنین مصادیقی برای این تسریح ذکر کرده و میگویند:
«جداشدن توأم با احسان و نیکی ،این است که حقوق آن زن را بپردازد
و بعد از جدایی ،ضرر و زیانی به او نرساند و پشت سر او سخنان نامناسب
نگوید و مردم را به او بدبین نسازد و امکان ازدواج مجدد را از او نگیرد؛
بنابراین همان گونه که نگهداری زن و آشتیکردن باید با معروف و نیکی و
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صفا و صمیمیت همراه باشد ،جدایی نیز باید توأم با احسان گردد( ».مکارم
شیرازی)165 :1374 ،
البته با توجه به آیات ذکرشده ،نمیتوانیم بحث روش امساک و نگهداری را چیزی جدا
از روش تسریح و رهاکردن زن بدانیم؛ زیرا همواره رجوع و نگهداری از زنان یا رهاساختن
آنان باید پسندیده و مطابق موازین شناختهشده دینی (عقلی و نقلی) باشد؛ پس در همة شرایط
زندگی مشترک ،مردان باید با زنان خود ،رفتار معروف و البته همراه با احسان داشته باشند.

 -3-4گفتمان فراجنسیتی مبتنی بر احسان و آثار آن بر تحکیم بنیان خانواده
الزم به ذکر است ،بحث احسان در محیط خانواده فقط برای شرایط طالق ،مطرح

نشده است؛ بلکه قرآن کریم در موارد متعدد و با بیانات متعددی ،احسان در حوزة روابط
اعضای خانواده را مطرح کرده است .عالوه بر نمونهای که در آیات طالق ذکر شد ،در آیة
 128سورة نساء که بنا به نظر برخی از علما ،آیة مربوط به نشوز مرد است ،میفرماید... :
َوإِ ْن ت ُْح ِسن ُوا َوتَتَّ ُقوا فَإ َِّن َّ
الل َكانَ ب ِ َما تَ ْع َملُونَ خَ ب ًِيرا( اگر نيكويى كنيد و تقوا ورزيد ،حتما
خداوند به آنچه مىكنيد آگاه است ).شرایط آیة مذکور دقیقاً تأکید بر تحکیم بنیان خانواده

و ضرورت احسان جهت حفظ زندگی خانوادگی است.
عالوه بر این آیات ،در پنج آیة مختلف ،بحث احسان به والدین مطرح شده است( .بقره،
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 36و 83؛ انعام151 ،؛ اسراء23 ،؛ احقاف )15 ،از این فروانی درمییابیم که اصل احسان ،چتر
گستردهای در خانواده دارد و روابط همة اعضا با هم در خانواده ،باید بر اساس الگوی احسان
برقرار شود .با توجه به منطق قرآن کریم در حوزة روابط خانواده و آیات طالق ،درمییابیم
که بحث احسان ،اختصاصی به شرایط تسریح و جدایی در طالق سوم و فروپاشی زندگی

خانوادگی ندارد .وقتی در چنین شرایطی قانونگذا ِر هستی ،مرد را ملزم به رعایت معروف
کرده ،ولی به آن بسنده نمیکند ،قدمی پیشتر رفته و احسان و نیکی و بخشش به زن را از
وظایف مرد میشمارد؛ عقل سلیم حکم میکند همان طور که در آیة مربوطه ذکر شد ،مرد
بهطریق اولی موظف به رعایت احسان و نیکی به همسر در طی زندگی مشترک و جهت
حفظ کانون خانواده است.
طرح بحث احسان در میان آیاتاالحکام طالق ،نشان از این مهم دارد که حتی در
اخالقی که ماهیتی جدای از احکام فقهی ندارد نیز غفلت نکرده و زوجین را در این شرایط
موظف و ملزم به اخالقیات میکند .در همة آیات طالق در کنار احکام ،مباحث اخالقی و
درس چگونهزیستن در کنار هم نیز مطرح شده است.
نمیتوانیم به مردی که در تمام دوران زندگی مشترک ،نیکی ،احسان و رفتار شایسته و
زیبا با همسر را نیاموخته ،در هنگام طالق و جدایی ،دستور به احسان دهیم؛ بنابراین از مجموع
آیات طالق و طرح احسان در این آیات به این نتیجه میرسیم که خداوند با طرح این بحث
در آیات طالق ،یکی از روشها و مهارتهای حفظ و تحکیم خانواده را مطرح کرده و مرد
را برای حفظ زندگی خانوادگی به آن دعوت نموده است.
از آنجا که منطق قرآن کریم ،فراتر از جنسیت زن و مرد است اینگونه نیست که فقط
مردان را در زندگی زناشویی ،ملزم و موظف به احسان و نیکی کرده باشد .در آیة  60سورة
حسان...؛ (آیا پاداش نیکی ،جز
حسا ِن َّال االِ َ
مبارکة الرحمن میفرمایدَ ... :هل َج َزا ُء االِ َ
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نیکی است؟) بنابراین اصل احسان در خانواده ،اصلی همهگیر است و همان طور که مرد
موظف به احسان به زوجه ،جهت تحکیم بنیان خانواده است ،زن نیز موظف است در زندگی
خانوادگی ،خود را مقید به احسان و نیکی به همسر دانسته و در جهت تحکیم و رشد خانواده
تالش کند.

 -4-4فلسفة وجوب محلل بعد از طالق سوم در کنار اصل احسان
البته طرح احسان در کنار بحث طالق سوم و عدم امکان رجوع به همسر ،نوعی تهدید را

نیز برای مرد در بر دارد و آن اینکه اگر اقدام به طالق سوم زن کند ،عالوه بر دستور به احسان
و نیکی به زن ،باید او را رها سازد و اذیت و آزاری برایش نداشته باشد .این تهدید ،خود
نوعی از روشهای تحکیم خانواده است که مرد را ملزم به نگهداری پسندیده از زن کرده
و بهنحوی وی را به سازش با همسر دعوت میکند و مانعی بر سر راه طالقهای بیدلیل و
هوسمآبانه است که بنیان خانواده را متزلزل میکنند؛ بنابراین وجوب محلل ،حکمی تحذیری
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است ،نه اینکه راه چارهای برای بازگشت زندگی خانوادگی باشد .این حکم درصدد است
تا با تحذیر زوجین از عدم امکان رجوع و بازگشت به زندگی مشترک ،آنها را از انحالل
کانون خانوادگی بازدارد.
شاهد این استدالل ،روایتی است از حسن بن علی بن فضال که گفت:
از حضرت رضا سؤال کردم :از چه سبب است که زن مطلقه به طالق عدی ،برای
شوهر خود حالل نیست ،مگر آنکه به غیر او شوهر کند و بعد از آن حالل خواهد شد؟

فرمود :حقتعالی طالق را دو مرتبه قرار داد ال َّط ُ
الق َم َّرتا ِن و در مرتبه سوم فرمود :یا او
ِیح
را نگاه دارد و با یکدیگر سازش کنند و یا او را طالق دهد فَإِمْساک بمعروف أَ ْو تَ ْسر ٌ
بِإ ِْحسا ٍن که دیگر نتواند او را بگیرد و چون در طالق سومی وارد شود که حقتعالی آن را
ناخوش دارد ،پس بر وی حرام شود و بعد از آن بر او حالل نشود ،مگر آنکه شوهری غیر از
او تزویجش کند تا مردم طالق را خفیف نشمارند و به زنان ،ضرر و اذیت نرسانند( .ابنبابویه،
)85 :1378
همان طور که مشاهده شد ،حضرت ،دلیل این حکم و عدم رجوع در طالق سوم را

درسگرفتن مردم و عدم خفیفشمردن طالق بیان میکنند تا از اذیت و آزار زنان جلوگیری
شود و انسانهای متشرع ،به خود اجازة طالق و تجری در این حکم که موردکراهت
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حقتعالی است را ندهند.

 -5-4احسان ،نیکی و محبت در خانواده از دیدگاه رهبر معظم انقالب
واژه احسان در حوزة خانواده ،معنای گستردهتری از نیکی دارد و هر نوع زیبایی رفتاری

و اظهار محبت از سوی اعضای خانواده به یکدیگر را میتوانیم از مصادیق احسان به شمار
آوریم .یکی از این مصادیق ،عنوان مودت است که خداوند از آن بهعنوان قانونی کلی در
ُ
َ َ
ً
...و َج َعل َب ْي َنك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َمة ،21( روم) (ميان
روابط درون خانواده یاد کرده و میفرماید :
شما [شوهر و زن يا افراد نوع انسانى] عالقه دوستى و مهر باطنى نهاد).
رهبر معظم انقالب در ذیل این آیة شریفه به رابطة عاشقانه و بامحبت زن و مرد با یکدیگر
اشاره کرده و آرامش هرکدام از این دو را در سایة همین مهربانیهای همراه محبت میدانند.
همچنین ذکر میکنند که این محبت ،همان مودتی است که خداوند در دل زوجین قرار داده
به هم محبت داشته باشند و همین محبت ،همزیستیِ آنها را آسان خواهد کرد .عامل محبت
هم به پول و تشریفات و این چیزها بستگی ندارد( ».بیانات)1375/9/4 ،
نکتة مهم در این میان این است که منظور از محبتی که نتیجهاش همزیستی آسان است،

تنها محبت قلبی و درونی نیست؛ بلکه به گفتة مفسران ،مودت تقریباً بهمعنای محبتی است که
اثرش در مقام عمل ظاهر باشد (طباطبائی )166 :1417 ،و در این صورت است که محبت،
مشکالت زندگی مشترک را آسان خواهد کرد.
رهبر معظم انقالب معتقد هستند که «محبت ،خانواده را پایدار میکند .محبت مایة آبادی
زندگی است .کارهای سخت به برکت محبت برای انسان آسان میشود .در راه خدا هم اگر
انسان با محبت وارد شود ،همه کارها آسان خواهد شد»( .بیانات )1376/7/30 ،این سخنان در
میان بیانات معظمله و نمونههای بسیار دیگری با همین مضامین ،نمایشگر اهمیت بسیار زیاد
بحث محبت در اندیشة ایشان و کلیدیبودن این مفهوم در تحکیم بنیان خانواده است.
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از دالیل اهمیت زیاد بحث محبت در تحکیم بنیان خانواده از منظر ایشان این است که
طبق آیة شریفه ،خداوند خود ،این نوع از محبت را میان زن و مرد قرار داده است و ودیعهای

الهی در زندگی مشترک به حساب میآید؛ پس اوالً محبتی که در آیه ادعاشده قابلجمع
با خشونت و نامهربانی نیست؛ زیرا در این صورت معنای مودت نخواهد داد و دوماً این
مخزن فیض الهی که با مودت و رحمت سیراب گشته ،نیاز به مراقبت و رسیدگی دارد.
چهبسا زوجهایی که ابتدا این مودت را دریافت کرده و در طی سالهای زندگی مشترک
با نامهربانیها ،خشونتها و سردی عاطفی ،این سرمایة عظیم زندگی مشترک و این هدیة
الهی را نابود میکنند؛ ولی اگر مودت در معنای درستش به کار برده شود ،یعنی محبتی که
آثارش در عمل ظاهر میشود ،بیشک در طی زندگی مشترک به میزان آن افزوده شده ،این
سرمایة عظیم الهی پرورش پیدا میکند و عامل مهم استحکام زندگی مشترک خواهد بود؛
پس مهارت حفظ مودت و رحمت در زندگی مشترک از مسائل مهمی است که دین مبین
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اسالم بر آن تأکید دارد.
 -5اصل عدم ضرر و زیان زوجین در خانواده و قاعدة «الضرر»
بحث عدم ضرر و زیان زوجین به یکدیگر که از مصادیق قاعدة «الضرر» 1است ،یکی
از ارکان تحکیم بنیان خانواده و از مهارتهایی است که جهت حفظ زندگی خانوادگی و
سازش با یکدیگر ،در آیات و روایات متعدد بر آن تأکید شده است .این مهم در میان آیات
طالق نیز موردتوجه قرار گرفته است.
َ
َ
ُ
ُ
آیة  6سورة مبارکة طالق میفرماید :أ ْسک ُن ُ
وه َّن ِم ْن َحیث َسک ْن ُت ْم ِم ْن ُو ْج ِدک ْم َو ال
ِ
ُ ُّ ُ َّ ُ َ ُ َ َ َّ َ ْ ُ َّ ُ
َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َّ َ
یض ْع َن َح ْم َل ُه َّن َفإ ْن َأ ْر َض ْعنَ
ی
ت
ح
ن
یه
ل
ع
وا
ق
ف
ن
أ
ف
ل
م
ح
والت
أ
تضآروهن ِلتضیقوا عل ِیهن و ِإن کن
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْ
َ ُْ َ ُ ُ ُ
ُ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُْ ُ َُ ُ ْ
وه َّن أ ُج َور ُه َّن َو أ َتم ُروا َب َینک ْم ب َم ُ
وف و ِإن تعاسرتم فستر ِضع له أخری( آنها [زنان
عر
لکم فآت
ٍ
ِ
ِ
مطلّقه] را در آنجا كه ساكن هستيد از مقدار توانتان سكونت دهيد و به آنها [از ناحيه مسكن

و انفاق و غيره] آسيب نرسانيد تا [زندگى را] بر آنها تنگ نماييد [و مجبور به رفتن شوند]
 .1ال ضرر و ال ضرار فی االسالم.

و اگر باردار باشند هزينه آنها را تا آنگاه كه وضع حمل كنند بدهيد و اگر براى شما بچه را
شير دادند اجرت آنها را بپردازيد و در ميان خود [راجع به حال طفل] با نيكى به مشورت و
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قبول گفتار يكديگر بپردازيد و اگر با يكديگر سختگيرى كرديد ،زن ديگرى آن بچه را شير
دهد[ .مرد بايد براى طفل دايه بگيرد])

همچنین در آیة  231سورة مبارکة بقره که از آیات طالق است خداوند میفرمایدَ  :و
ً
وه َّن ب َم ُعروف َو ال ُت ْمس ُک ُ
وه َّن ب َم ُعروف َأ ْو َس ِّر ُح ُ
ساء َف َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َف َأ ْمس ُک ُ
إذا َط َّل ْق ُت ُم ِّالن َ
وه َّن ِضرارا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ
َّ ُ ُ ً َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ
ََُْ َ َ ْ ْ َْ
یکمْ
آیات الل ِه هزوا و اذکروا ِنعمت الل ِه عل
ِلتعتدوا و من یفعل ِذلک فقد ظلم نفسه و ال تت ِخذوا ِ
َ
ُ
َ ََْ َ َ َ ُ
یک ْم م َن ْالکتاب َو ْالح ْک َمة یع ُظ ُک ْم به َو َّات ُقوا َّالل َه َو ْاع َل ُموا أ َّن َّالل َه بک ِّل َشیء َع ٌ
لیم
و ما أنزل عل
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(چون زنها را طالق داديد و به انتهاى عدّه خود نزديك شدند ،پس [يا دوباره رجوع كنيد
و] آنها را بهخوبى و خوشى نگه داريد و يا [به ترك رجوع] بهخوبى و خوشى رها سازيد و
هرگز آنان را براى آزار و زيان نگه نداريد تا به آنها تعدى و ستم روا داريد و هركه چنين
كند پس حتما به خويشتن ستم كرده است .آيات خدا را به مسخره نگيريد و نعمت [بىحد]
فرستاده كه شما را بدان پند مىدهد به ياد آريد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خداوند به
همه چيز داناست).
مفسران ،معنای ضرر و زیان در این آیات را عرفی دانستهاند .هرچند مطابق ظاهر آیات
به مواردی از مصادیق ضرر و زیان اشاره کردهاند :اینکه واجب است زن مطلقة رجعی را در
مسکن مناسب سکونت دهید و باید مسکن ،مناسب شأن زن باشد و برای (نیازهای) او کفایت
کند ،تا ضرری که در آیه از آن نهی شده ،منتفی گردد( .فاضل مقداد )706 :1419 ،همچنین
تذکر این نکته که :حق ندارید ضرری متوجه آنان کنید تا ماندن در آن مسکن برایشان دشوار
شود و از نظر لباس و نفقه در مضیقه قرارشان دهید( .طباطبائی)317 :1417 ،
اگر در مورد آیه ،قائل به اثر حداقلی شده و آن را تنها محدود به شرایط طالق بدانیم
و بگوییم که این امور در مورد زن معتده و زندگی او که در شرایط طالق و فروپاشی قرار
گرفته ،مطرح میشود ،مهمترین اثر آن ،بازگشت این زندگی به شرایط سلم و دوستی و
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خدا را بر خودتان و آنچه بر شما از كتاب و حكمت [احكام شرعى و معارف عقلى] فرو
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جلوگیری از فروپاشی کانون این خانواده است.
هرچند به این دلیل که بحث نهی از ضرر و زیان بالفاصله پس از امر به امساک بمعروف
آمده ،در واقع میتوان گفت که این نهی ،همان تکرار امر به امساک بمعروف است (جوادی
آملی )345/11 :1387 ،که میتوان آن را به همة مسائل مربوط به حوزة خانواده تسری داد؛
بحث سکونتی که با شأن زن همخوانی داشته باشد ،نفقه مناسب ،پوشش و لباس مناسب و...
که همه از لوازم حسن معاشرت و حقوق زوجه در خانواده به حساب میآیند و کوتاهی در
هریک از آنها میتواند از مصادیق ضرر و زیان به حساب آید.
پس این نکته که آیه در خصوص شرایط طالق رجعی و زن معتده بحث میکند ،دلیل
نمیشود که فقط بحث مسکن و سکونتی که موجب آزار و اذیت زن شود را از مصادیق
ضرر و زیان به حساب آوریم؛ بلکه آیه خواستار بیان این معناست که حتی در شرایط طالق،
معاملة با زن در جمیع جهات باید مثل معامله در شرایط قبل از طالق باشد (سبحانی تبریزی،
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 )333 :1414تا او را به بازسازی بنیا ِن در حال فروپاشی ،ترغیب نماید .امامخمینی کلمة ضرار
را در قاعده ،بهمعنای قراردادن در فشار و مضیقه و مکروه روحی دانستهاند و تنها زیان مالی و
جانی را از مصادیق آن نشمردهاند؛ (محقق داماد )182 :1406 ،بنابراین نمیتوانیم نهی از ضرر
را فقط در حوزة مسکن ،نفقه و لباس جاری کنیم.
الزم به ذکر است که حرف «ال» در قاعدة الضرر ،از نظر فقها دارای وحدت معنا نیست؛
بلکه عدهای آن را بهمعنای نفی حکم ضرری (انصاری )457 :1424 ،و عدهای دیگر آن را
بهمعنای نهی از ضرر و زیان که منتج به تحریم اضرار میشود ،گرفتهاند( .اصفهانی:1410 ،
 )19اگر مستند به نظر حضرت امام ،ال را بهمعنای نهی از ضرر بگیریم (خمینی)86 :1414 ،
میتوانیم بگوییم :این قاعده در حقوق خانواده جریان داشته و اجرای صحیح آن میتواند
موجب استحکام بنیان خانواده شود.
با بهرهگیری از قاعدة الضرر در تفسیر معنای ضرر و زیان و آموزش مهارت عدم ضرر
و زیان زوجین به یکدیگر در آیاتی که بیان شد ،درمییابیم که در هر رابطة دو یا چندنفره
هیچکس حق ندارد باعث ضرر و زیان دیگری شود؛ حتی اگر عملش منطبق با حکمی

شرعی باشد که اصالتاً ضرری نیست ،ولی بنا به شرایط خاصی که دو طرف در آن قرار
گرفتهاند ،باعث ضرر و زیان یکی از آن دو میشود؛ هرچند که الضرر ،حقوق زوجین را
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نسبت به هم محدود و مضیق میکند؛ ولی بدون آن شیرازة نظام خانواده از ه م میپاشد و
هریک از اعضای خانواده برای رسیدن به منافع و مطامع شخصی خود ممکن است به اعمالی
دست بزند که به ضرر سایر افراد تمام شود.

 -1-5مدیریت نظام خانواده و مهارت پایداری بر عدم ضیق و ضرر
حال ممکن است این اشکال به وجود آید که چرا آیة کریمه در بحث نهی از ضرر و

زیان ،تنها مردان را مخاطب قرار داده است؟

الر َج ُ
ال قَ َّوامُونَ َعلَی الن َِّسا ِء( نساء)34 ،
باید به این نکته اشاره کرد که به شهادت آیة ِّ 

و مدیریت مردان بر خانواده ،زمینة ایجاد ضرر و زیان از طرف آنها برای همسر و خانواده
بیشتر مهیاست؛ ازاینرو آیه مردان را مخاطب خود قرار داده است .همان طور که در روایتی

امیر مؤمنان علی خطاب به مردان میفرمایند« :ان النساء عند الرجال ال یملکن النفسهن
مردان است .بهدرستی که آنان امانت خدا نزد شما هستند؛ پس به آنان ضرر وارد نسازید و از
روی ظلم آنان را محبوس نکنید( ).نوری )251 :1408 ،بنابراین ضعف جسمانی جنس زن و
محدودبودن ارادة وی در مدیریت کالن زندگی مشترک در بسیاری از مواقع میتواند زمینة
ظلم و تعدی را برای مردانی که پیرو هوای نفس خود هستند فراهم کند .از آنجا که منطق
قرآن کریم بهدور از جنسیتانگاری و بر مبنای عدم استضعاف و مبارزه با ظلم است ،در این
موقعیت حساس و در قلب نظام خانواده ،مردان را موردخطاب قرار میدهد.
البته روشن است که نهی از ضرر و زیان اختصاص به مردان ندارد و در صورت
مهیابودن شرایط در حوزة روابط خانواده ،دوطرفه معنا میشود؛ چنانکه ممکن است در
شرایط خانوادگی خاصی زمینة ظلم ،تعدی و ضرر و زیان زن به مرد بیشتر فراهم باشد و این
استضعاف بهصورت معکوس رخ دهد؛ بنابراین اصل عدم ضرر و زیان در صورتی موجب
تحکیم بنیان خانواده خواهد شد که به همة روابط زوجین تسری پیدا کرده و زوجه را نیز
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ضرا ً و ال نفعاً و انهن امانة اهلل عندکم فالتضاروهن و ال تعضلوهن»؛ (سود و زیان زنان در اختیار

102

مخاطب قرار دهد .پس بنا بر قاعده الضرر ،زوجه نیز از ایجاد ضرر و زیان ،هرچند روحی
و روانی در محیط خانواده نهی شده و این اقدام وی همچون ضرر و زیان از طرف زوج ،بر
تزلزل کانون خانواده ،اثرگذار خواهد بود.

 -2-5مهـارت رازداری ،یکـی از مصادیـق «الضرر» در خانـواده از منظر

رهبر معظـم انقالب
قاعدة الضرر در حوزة خانواده ،مصادیق بسیار زیادی دارد و در موقعیتهای مختلفی در
ارتقای روابط خانوادگی راهگشا خواهد بود .از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی ،رازداری
و حفظ امور خصوصی زندگی خانوادگی یکی از این مصادیق است که میتواند از عوامل
استحکام زندگی باشد .ایشان میفرمایند« :زن و شوهر باید راز هم را حفظ کنند ،زن نباید راز
ال نرود پیش رفقایش در باشگاه یا مث ً
شوهرش را پیش کسی بازگو کند ،مرد هم مث ً
ال فالن
مهمانی و ...راز همسرش را بازگو کند .حواستان جمع باشد ،اسرار هم را محکم نگه دارید تا
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زندگی انشاءاهلل شیرین و مستحکم شود( ».بیانات)1378/1/24 ،
بحث رازداری و حفظ اسرار زندگی خانوادگی که معظمله به آن اشاره کردهاند ،ریشة
َ
َ ٌ
ُ َ ٌ
...ف َّ
الص ِال َحات ق ِان َتات َح ِافظات
قرآنی دارد .خداوند در آیه  34سورة مبارکه نساء میفرماید :
َ َّ
َْ
ِللغ ْي ِب ِب َما َح ِفظ الل ُه( ...پس زنان شايسته ،مطيع و فرمانبرند و بهپاس آنكه خداوند [حقوق

آنها را] نگه داشته آنها هم [در غياب شوهر حقوق و اسرار و اموال او را] نگه میدارند).
این مهم در تفسیر نمونه موردمالحظه قرار گرفته و زنان صالح و درستکار را زنانی برشمردهاند
که مرتکب خیانت از نظر مال و ناموس ،همچنین از نظر شخصیت شوهر و اسرار خانواده در
غیاب او نمیشوند؛ البته همان طور که ذکر شد ،رهبر معظم انقالب امر رازداری و حافظ
غیب بودن در مورد اسرار خانوادگی را فقط مخصوص زنان صالح و درستکار ذکر نکردهاند
و این عامل را امری مشترک بین زن و مردی دانستهاند که خواستار حفظ و استحکام زندگی
مشترک خود هستند.
واضح است که عدم رازداری افراد در روابط خانوادگی میتواند زمینة ایجاد ضرر و زیان
شخصی و خانوادگی را ایجاد نماید؛ زیرا زن و مرد بهدلیل پیوستگی روابط و قرب روحی

ممکن است از بسیاری از اسرار و روابط ناگفته یا پنهانی یکدیگر آگاه باشند ،که بعضاً این
روابط میتواند در صورت افشا ،در شرایط خاص خانوادگی ،زمینة ضرر و زیان را برای یکی
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از طرفین و یا بهطور کلی در جهت ازبینبردن منافع خانوادگی ،ایجاد نماید.
البته بحث رازداری تنها با مسائل و اسرار پنهانی معنا پیدا نمیکند؛ بلکه بسیاری از روابط
و مسائل درون خانواده که متأسفانه امروزه بهصورت عادی در جمعهای مختلف توسط زنان
یا مردان بازگو میشود و نادانسته زمینه تزلزل بینیان خانواده را ایجاد میکند نیز مشمول این
حکم میشود .چهبسا عدم بیان مسائل و روابط درونخانوادگی بین زوجین حتی در مقابل
نزدیکترین الیههای مرتبط با خانواده ،مثل خانوادههای زن یا مرد ،بتواند کمک زیادی
به حفظ و پایداری خانواده نماید و زمینههای دخالت اطرافیان و نظرات غیرتخصصی در
مشکالت خرد و کالن زندگی مشترک را از بین ببرد و از ضرر و زیانهای شخصی و
خانوادگی جلوگیری کند.
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نتیجهگیری
104

مهمترین یافتههای حاصل از این پژوهش عبارت است از:
روح کلی آیات طالق ،جلوگیری از ازهمگسیختگی پیوند واالی ازدواج و میثاق غلیظ
است .همچنین این هدف مهم در اثنای طالق با ندامت زوج و زوجه از انحالل نکاح محقق
میشود و باید در سایة اصول و مهارتهایی خاص رخ دهد .مهمترین این اصول در نظام
خانوادة مسلمان ،اصل خدامحوری و پذیرش حاکمیت حق بهجای نفس است.
صدر تا ذیل آیات طالق به آموزش اصول و مهارتهای سازش در زندگی مشترک
پرداخته است؛ اما به نظر میرسد در مسیر قانونگذاری جهت حفظ بنیانهای خانوادگی ،این
اصول موردغفلت واقع شد ه است؛ هرچند که بحث تحکیم بنیان خانواده ،بحثی فقهیحقوقی
است و قانونگذار شریعت در این حوزه با استشهاد آیاتاالحکام طالق ،چهارچوب روابط
و چگونگی آن را جهت حفظ و استحکام همراه با تعالی خانواده ،بیان کرده است.

دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

شارع مقدس در آیات طالق ،اصولی چون احترام به حقوق متقابل ،حسن معاشرت،
احسان ،عدم ضرر و زیان زوجین و در رأس همة آنها ،اصل خدامحوری و پذیرش حاکمیت
حق بهجای نفس را تبیین نموده و مهارتهایی چون تقوامداری ،رفتار محبتآمیز و حسن
معاشرت در خانواده و رعایت و حمایت از حقوق اعضای خانواده را آموزش داده است.
اصول و مهارتهای حفظ زندگی خانوادگی و رشد اخالق و معنویت در خانواده در
منظومة فکری رهبر معظم انقالب با جایگاهی ویژه تبیین و تفسیر شده است .در اندیشة
معظمله با آموزش ،اجرا و مداومت بر رعایت اصول و مهارتهای رفتاری ،خانوادة مسلمان
میتواند منشأ و منبع آرامش ،معنویت و رشد و بالندگی جامعة اسالمی باشد.
چنانچه در مباحث حوزة خانواده بهویژه بحث طالق ،قائل به عمل به ظواهر دین باشیم که
همان صورت ظاهری احکام فقهی است و از رعایت موازین اخالقی که در حقیقت ،روح
و جان آن مباحث است ،غافل شده و میان این دو فراق ایجاد کنیم ،حقیقتاً مصالح موردنظر

شریعت حق و قرآن کریم را باطل کردهایم.
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* قرآن کریم.
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