
علل طالق و راهبردهای کاهش آن 
از دیدگاه قرآن 

با روش ترتیب نزول

حجه االسالم والمسلمین سید منذر حکیم1٭                      بتول زاهدی فر2 ٭ ٭

چكیده
علل طالق را می توان با ترتیب نزول آیات، تحلیل کرده و بر اساس آراء مفسرین، 
مسبوق  طالق  مسئله ی  به  رویکردی   چنین  یافت.  آن  کاهش  برای  را  راهبردهایی 
اولویت و  ترتیب  به  ُنه عامل طالق  مقاله  این  نیست. در  پیشینه و زمینه ای  به هیچ 
استخراج شده  نزول،  ترتیب  بر  مبتنی  تفسیر موضوعی  نظیر روش  قالب سبکی  در 
است. مخدوش بودن روابط جنسی، هم کفو نبودن، ضعف و فقدان اعتقادات، درک 
متقابل نداشتن، اختالالت اخالقی و رفتاری، اضطرارهای موردی، بی عالقگی، وجود 
همسر دیگر و تهمت های ناروا به ترتیب، برخی از آسیب های زمینه ساز جریان طالق 
اولویت  و  اهمیت  ترتیب  از  که  است  این  مقاله  این  نوآورانه ی  فرضیه ی  می باشند. 
عوامل، براساس اشاراِت  منطوق و مفهوم مخالِف آیات، می توان راهبردهایی را نیز 

برای کاهش طالق به دست آورد.

کلید واژه
قرآن، طالق، ترتیب نزول، علل، راهبرد

٭ ـ استادیارحوزه علمیه قم و مدیرگروه فقه خانواده دانشگاه المصطفی العلمیه
٭ ـ کارشناس ارشد فقه و اصول, دانش آموخته سطح چهار

تاریخ دریافت:  89/7/20 تایید نهایی:  89/10/5 )با همکاری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم(
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بیان مسئلهسا

ــئله ی طالق در قرآن کریم با رویکرد ترتیب نزول، جامع ترین  طرح مس

ــالم با ترتیب نزول  ــم می کند زیرا تحوالت اجتماعی صدر اس نگاه را فراه

آیات و سوره های قرآن پیوند جزئی داشته و با زمینه های فرهنگی و اعتقادی 

ــت و می تواند نشان گر روش قرآن در  آن در آیات قرآن کریم تجلی یافته اس

برنامه ریزی و مدیریت این تحوالت اجتماعی و سیر تحول احکام شرعی در 

بستر این تحوالت باشد.

با توجه به این دو نکته می توان از روش برخورد قرآن کریم با پدیده های 

اجتماعیـ  از جمله پدیده ی طالق در جامعه ی اسالمی به رویکرد تربیتی قرآن 

کریم و استنباط مواضع آن در مسئله ی طالق و به دست آوردن روش کاهش 

طالق در جامعه ی اسالمی که مطلوب شارع استـ  از راه تتبع در آیات طالق 

و آیات مرتبط با آنـ  با توجه به چینش آنها به ترتیب نزول، بهره ی فراوان برد. 

و با توجه به موفقیت های قرآن کریم در معالجه ی پدیده های ناهنجار و 

ــیدن به یک جواب روشن در نوع  تبدیل آن به هنجارهای مقبول، امکان رس

تعامل صحیِح مردم مسلمان با طالق و کاهش دادن آن در جامعه ی اسالمی، 

صحت نتایج بحث فوق، ضریب باالیی پیدا می کند.

تفاسیر  گران قدر شیعه، آیات طالق را به روش تفسیر ترتیبی مورد مالحظه 

قرار داده اند، ولی رویکرد ترتیب نزول را در آن دخیل ننموده اند؛ اما در این مقاله 

ــده است مسئله ی تشریع و علل و عوامل طالق با این رویکرد مورد  سعی ش

ــیری آیات، راهبردهایی در رابطه با  مالحظه قرار گیرد و با تحلیل نکات تفس
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سا کاهش علل و عوامل آن استخراج و ارائه گردد. علل طالق در این مقاله همان 

گونه که در آیات مطرح شده، با تکیه بر نظرات مفسرین ارائه گردیده است.

بررسی های مفهومی 

بررسی مفهوم رویکرد ترتیب نزول

ــده است و این واقعیت  ــال در مدینه نازل ش قرآن به تدریج و طی 23 س

در رویکرد ترتیب نزول کاماًل مشهود است که هدایت به طور مطلق نیازمند 

ــالوده فکری و  ــان، ابتدا ش ــت. در خصوص هدایت انس پیش زمینه هایی اس

ــود تا صبغه و تربیت الهی  ــته می ش اعتقادی وی، به طرز صحیحی بنا گذاش

ــپس در او نهادینه شود. در  ــان بیابد و س جایگاه خود را در وجود و نهاد انس

روش ترتیب نزول، ابتدا آیات مکی بررسی می شود که بیش از همه مبحث 

توحید و سپس معاد و نبوت را بسیار زیبا و مؤثر بیان می کند و سپس آیات 

مدنی که به بیان احکام تکلیفی و آداب ظاهری می پردازد.

ــه این روش )ترتیب نزول(، الزم بلکه  ــی آیات االحکام ب بنابراین، بررس

ضروری است زیرا تشریعیات قرآن در بسیاری از مواقع به صورت تدریجی 

و درجه بندی انجام می گرفته و فرهنگ حاکم بر جامعه عرب در زمان نزول 

کامال مراعات می شده است. 

ــا به منظور تعلیم یا آموزش مجموعه ای از معارف و بیان  »نزول قرآن تنه

دستورات الهی نبود. نزول قرآن با انگیزه تربیت و تغییر و تحوّل مثبت مخاطبان 

انجام گرفت ]...[ در کنار حادثه ها نشستن در بسیاری از آیات، ورود به چالش ها 
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با اصحاب عقاید، راهبری اجتماعی و تدریجی مسلمانان تا تشکیل حکومت و سا

آسیب شناسی مسائل حکومت دینی نشان از انگیزه ای تربیتی دارد که با »نزول 

ــد و با لحاظ این حکمت، نزول تدریجی قرآن به وقوع  تدریجی« تأمین می ش

پیوست )بهجت پور 1378: ج1، ص37( »و قرآنا فرقناه لتقرأه علي الناس علي مکث و 

نزلناه تنزيال«؛ و قرآنی ]با عظمت را ]بخش بخش[بر تو[ نازل کردیم تا آن را به 

آرامی بر مردم بخوانی  و آن را به تدریج نازل کردیم ) اسراء: 106(.

ــه های مشروعیت این سبک تفسیری را باید در نزول قرآن بر همین  ریش

منوال و آموزش و تعلیم مفادش توسط پیامبر اکرم )ص( جست وجو کرد.

ــه در محتاطانه ترین تحلیل، در چینش  ــر مؤمنان علی )ع( ک مصحف امی

آیاتش دخل و تصرفی صورت نگرفته و تنها زمان و محل و مورد نزول، عام و 

خاص و ناسخ و منسوخ آیات توضیح داده شده و شرح گشته بود، شاهد نیکو 

بودن تفسیر آیات با نگاه به ترتیب زمان نزول می باشد )بهجت پور، همان: ص64(.

بررسی مفهوم طالق در لغت و اصطالح

مفهوم طالق از دیدگاه لسان العرب و برخی از کتب لغت به صورت زیر 

بیان شده است:

در لسان العرب طالق را به معنای ترک کردن، رها شدن، فرستادن و جدایی 
مطرح کرده است )ابن منظور 1408: 189؛ شهید ثانی 1416: ج9، ص9؛ الحارثی1417: 539(.

قاموس المحیط نیز طالق را به معنای جدایی زن از شوهرش بیان نموده 
است )فیروز آبادی1420: 814(.

ِطلق در عربی به معنی حالل می باشد که در برابر حرام است و به معنی 
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سا آزاد هم هست که در مقابل بنده می باشد )تبریزی 1376: ج3، ص1358(.

راغب اصفهانی در کتاب مفردات خویش چنین می فرماید: »أصل الّطالق: 

الّتخليه من الوثاق« یعنی نداشتن عهد و پیمانی )راغب اصفهانی1416: 523(.

در لغت نامه دهخدا نیز »َطلق« به معنی رها شدن زن از عقد نکاح می باشد 
)دهخدا 1335: 304(.

فرهنگ معین طالق را رها شدن از قید نکاح )طبق شرایط مقّرر در دین( 
می داند )همان(. 

صاحب جواهر در این باره می فرماید: گفته شده است که طالق لغًة به معنای 

»حّل عقد« است و به »ارسال و تبرک« هم طالق می گویند )نجفی 1366: ج32، ص3(.

ــت  ــده اس ــت در تعاریفی که درباره ی طالق ارائه ش بحرانی معتقد اس

اختالفاتی وجود دارد )بحرانی1421: ج25، ص145(.

ــت که در عقود و ایقاعات )طالق نیز یکی از  صاحب جواهر معتقد اس

ایقاعات است به معنای لفظی که داللت می کند بر إنشاء خاصی، از یک طرف 

نه از دو طرف مانند بیع( حقیقت شرعیه وجود ندارد، به دلیل اینکه در زمان 

قبل از پیامبر اکرم )ص( در همین معانی موجود، استعمال می شده اند و فقط 

ــت لذا اصحاب  ــه خاطر اینکه در عقد و ایقاعات صحیح، اموری معتبر اس ب

ــرعی برای آنها قرار دادند. به  ــه همین دلیل در مقابل معنی لغوی، معنی ش ب

ــمی است برای انشاء فراق و جدایی زن از مرد با صیغه  هر حال »طالق« اس

مخصوص»أنت طالق« )نجفی: همان(.

بعضی از صاحب نظران معتقدند: »نکاح عقد بین زوجین است و طالق 
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حل و گشودن آن عقد است« )سبحانی1385: 9(.سا

 محقق داماد نیز می نویسد: اصطالح شرعی طالق عبارت است از: »إزاله 

ــد النکاح بصیغه مخصوصه« طالق زائل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه  قی

مخصوصی است. ذکر قید »صیغه مخصوص« در تعریف فوق به این جهت 

است که تعریف فسخ نکاح از تعریف طالق خارج شود )محقق داماد 1386: 380(.

الزم است در همین جا فرق بین طالق و فسخ، بیشتر روشن شود:

ــدن قرارداد همسری و زوجیت است بدون اینکه نیاز به  »فسخ« زائل ش

سیر مراحل و شرایط طالق باشد.

ــخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طالق  ماده 1132 قانون مدنی: »در فس

مقرر است شرط نیست« )کماالن1387: 331(.

مفهوم طالق در قانون مدنی

ــه بذل مدت در عقد  ــخ یا ب ــاده 1120 قانون مدنی: »عقد نکاح به فس م

انقطاع منحل می شود« )همان: 327(. 

ــود از انحالل، قطع رابطه ی زوجیت  ــت: »مقص اما محقق داماد معتقد اس

ــت، در محلی که اقتضای ادامه داشته باشد؛ لذا این نظر که عقد انقطاعی  اس

ــرا در عقد مدت دار و  ــت، زی نیز با پایان مدت منحل می گردد، صحیح نیس

ــع، زوجیت از اول محدود بوده و پس از انقضای مدت دیگر زوجیتی  منقط

وجود ندارد تا منحل گردد. قانون مدنی در موارد مشروحه آتی تنها متعرض 

موارد فسخ شده و موارد انفساخ را مطرح ننموده است. منظور از انفساخ آن 

است که نکاح خود به خود منحل گردد« )محقق داماد 1386: 337؛ امامی1377: 529(.
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سا مفهوم طالق در عرف عام 

عرف عام دیدگاهی شبیه شرع دارد اما مسبوق به ذهن، بیزاری و جدایی است.

مفهوم طالق در زبان قرآن

ــده است، به قطع و یقین حمایت و  ــر نازل ش قرآن کریم برای هدایت بش

جانبداری از زنان، متناسب با روح حاکم بر آیات قرآنی مربوط به طالق است.

پیش زمینه ی طرح مسئله ی طالق به ترتیب نزول

خداوند متعال به عنوان پیش زمینه ی طرح مسئله ی طالق می فرماید: »... 

هّن لباس لکم و أنتم لباس لهّن...«؛ ...آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها... 

)بقره: 187(.

ــیاء به  ــرما و گرما و خطر برخورد اش ــان را از س ــو انس »لباس از یک س

ــاند و از سوی سوم  ــوی دیگر عیوب او را می پوش بدن حفظ می کند و از س

زینتی است برای تن آدمی. این تشبیه که در آیه فوق آمده اشاره به همه این 

ــت. دو همسر یکدیگر را از انحرافات حفظ می کنند، عیوب را هم  نکات اس

ــیله ی راحت و آرامش یکدیگرند و هر یک زینت دیگری  ــانند، وس می پوش

محسوب می شوند« )مکارم شیرازی1374: ج1، ص250(.

اولین تعبیر و تجویز قرآنی از مسئله ی طالق به ترتیب نزول

ــميع عليم«؛ و اگر تصمیم به جدایی گرفتند  »و إن عزموا الطالق فإّن الل س

)آن هم با شرایطش مانعی ندارد( خداوند شنوا و داناست )بقره: 227(. خداوند 

سخنان شما را می شنود و از انگیزه ی طالق و جدایی آگاه است و شما را بر 
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طبق آن جزا می دهد )مکارم شیرازی همان: ج2،ص152(.سا

ــتین مرحله در طالق، عزم به طالق است و طالق نخست  بنابراین، نخس

در مرحله ی اراده و عزم متعلق تفکر و اندیشه قرار می گیرد و پس از آن در 

ــود. در اینجا دیگر سخن از رحمت و مغفرت  مرحله ی عمل پیگیری می ش

نیست و چقدر زیبا خداوند متعال، در بیان طالق مخاطب شناسی را رعایت 

کرده است.

دومین تعبیر و تعیین وظیفه ی زن نسبت به مسئله ی طالق به ترتیب نزول

ــده را با صیغه  خداوند در قرآن، با بیان لطیفی وظایف زنان طالق داده ش

ــن« مطرح می کند و در این آیه »... و ال يحّل لهّن أن يکتمن...«؛  مضارع »يترّبص

...برای آنها حالل نیست که آنچه را خدا در رحم هایشان آفریده کتمان کنند... 

)بقره: 228( نمی فرماید: حرام است، بلکه می فرماید: حالل نیست برای آنان که ... 

سومین تعبیر حمایت از زن با بیان الفاظ لطیف در مسئله ی طالق به ترتیب نزول

در آیه ی بعدی خداوند طالق را تحت عنوان »تسريح بإحسان« یعنی رها 

کردنی که توأم با نیکی و بدون إضرار به زن باشد، مطرح می کند )بقره: 229(.

ــات بعدی نیز با بیانات لطیف تر دیگری قضیه را پی می گیرد، مانند:  در آی

»...سّرحوهّن بمعروف...« ؛...به طرز پسندیده ای آنها را رها سازید... )بقره: 231( یا 

»... و اسّرحکّن سراحًا جميال«؛ ...و شما را با طرز نیکویی رها سازم )احزاب: 28(.

بنابراین مشهود است طالقی که مد نظر خداوند متعال است دارای ویژگی های 

مطرح شده فوق می باشد تا ضمن رهایی زن، کرامت وی نیز مخدوش نگردد.
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سا چهارمین تعبیر و بیان تعریف روشن تری از مسئله ی طالق به ترتیب نزول

قرآن کریم در ادامه ی آیات با تعابیر دیگری که بسیار روشن است، معنی 

طالق را بیان کرده است.

»و إن يتفّرقا يغن الل کاّل من سعته...«؛ و اگر از هم جدا شوند خداوند هر 

ــاء: 130(. در سوره ی   کدام از آنها را با فضل و کرم خود بی نیاز می کند... )نس

ــت:  ــا وصف زیبای »بمعروف« تکمیل کرده اس ــالق نیز این جدایی را ب ط

ــس آنها را به طرز  ــروف َأو فارقوهّن بمعروف...«؛ ...پ ــکو هّن بمع »....فأمس

شایسته ای نگه دارید یا به طرز شایسته ای از آنان جدا شوید... )طالق: 2(.

طالق به معنی جدایی مطلق نیست، بلکه مقید به قید »معروف« است. همان 

ــاهده می شود در تمامی آیات مربوط به مسئله ی طالق )به ترتیب  طور که مش

ــی کاماًل رعایت  نزول( از صدر تا ذیل و با عنوان های مختلف، مخاطب شناس

شده است؛ زیرا لطافت روحی زن بر کسی پوشیده نیست و در مسائلی از جمله 

مسئله ی طالق، بیش از مرد آسیب می بیند. بنابراین چنین مخاطبی، به چنین بیان 

آرام بخشی نیاز دارد تا در ضمن آگاهی یافتن نسبت به جایگاه و وظایف خود 

نسبت به مسئله ی طالق، آرامش و اعتماد به نفس خود را نیز حفظ نماید.

علل و انگیزه های طالق و راهبردهای کاهش طالق

ــه بنیان گذار آن پیامبر اکرم )ص(  ــالمی ک یکی از پایه های مهم تمدن اس

ــان های با فضیلت و  ــگاه خانواده به عنوان مهد پرورش انس ــود، تبیین جای ب

کانون مهر و محبت توأم با عفاف و پاکدامنی است.

در اسالم تشریع طالق نه تنها تهدیدی برای خانواده نیست، بلکه قدمی 
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در جهت استحکام آن است؛ اما با مشاهده ی طالق های روزافزون و خارج از سا

محدوده ی شرع، الزم است پس از دست یابی به نسخه ی قابل اعتماد سوره های 

ــای طالق و راهبردهای  ــه روش ترتیب نزول،1علل و انگیزه ه قرآن کریم ب

ــتخراج و با  ــرآن کریم با رویکرد ترتیب نزول اس ــش طالق، از آیات ق کاه

ــود، »زیرا به نظر می رسد عدم ترتیب  ــیر مختلف تبیین ش ــتفاده از تفاس اس

نزول سوره ها، فهم مراد جدی خداوند را با دشواری مواجه می سازد. سخن 

ــل از تفصیل، عامش قبل از خاص،  ــه، اقتضا می کند که اجمالش قب حکیمان

مطلقش قبل از مقید، منسوخش قبل از ناسخ و... باشد. به طور کلی کالمی که 

بخشی از آن ناظر به بخش دیگر و بعضی از آن مفسر  بعضی دیگر می باشد، 

آن گاه به خوبی فهمیده می شود که در سیر کالم به همان سبک و اسلوبی که 

گوینده ادا کرده مورد مطالعه و تأمل قرار گیرد )بهجت پور: همان(.

اول؛ عدم توجه یا کم توجهی به نیاز جنسی همسر به طور مطلق

ــی، نیازی غریزی است که بر اساس حکمت الهی در نوع بشر  نیاز جنس

قرار داده شده است تا در ضمن بقای نسل، در اثر رفع آن نیاز توسط یکدیگر 

مهر و محبت در بین زن و شوهر، ماندگار و بیشتر شود.

ــت و در شش مورد ارضای غریزه  قرآن کریم به این مهم توجه کرده اس

جنسی و در شش مورد دیگر انحراف جنسی را به ترتیب و رعایت تقدم و 

1ـ  ترتیب سوره ها ]که به مسئله ی طالق پرداخته است[ طبق روایت ابن عباس و تکمیل آن مطابق 
روایت جابر بن زید، با تصحیح از نسخه های متعدد قابل اعتماد، عبارت است از: »بقره، احزاب، 

ممتحنه، نساء، طالق، نور، مجادله و تحریم« )معرفت: 90 و 91(. 



303

 علل طالق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن کریم
13

89
ز  

یی
 پا

 / 
49

ره 
شما

 / 
هم

زد
سی

ل 
سا تأخر با روش ترتیب نزول مطرح می کند و در آیات اولیه ی طالق، مجامعت 

را تحت عنوان »الّرفث« حتی در شب های ماه مبارک رمضان حالل می شمارد 

و تحت عنوان حدود الهی از آن نام می برد. 

قبل از نزول آیه ی 187 سوره بقره، آمیزش جنسی با همسر در شب های 

ماه مبارک جایز نبود، ولی با نزول آیه فوق، ممنوعیت برداشته شد. با توجه 

به این که اولین آیه از آیات طالق به روش ترتیب نزول، جواز آمیزش را حتی 

در شب های ماه مبارک رمضان مطرح می کند، می توان به اهمیت توجه به نیاز 

مذکور پی برد؛ در نتیجه بی توجهی به آن می تواند نقش بزرگ تری نسبت به 

سایر عوامل در گسست روابط زن و شوهر داشته باشد. 

آیاتی که به مسئله ی ارضای غریزه ی جنسی اشاره می کند عبارت اند از: 

ــائکم هّن لباس لکم و أنتم لباس  ــل لََکم ليلة الّصيام الّرفث الي نس 1 ـ »أح

ــروهّن و انتم عاکفون في المساجد تلک  ــروهّن و ... و التباش لّهن ... فاالن باش

ــرانتان در شب روزهایی که  ــی با همس حدودالل فال تقربوها...«؛ آمیزش جنس

روزه می گیرید حالل است. آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها ... اکنون 

با آنها آمیزش کنید... و در حالی که در مساجد به اعتکاف پرداخته اید با زنان 

آمیزش نکنید. این مرزهای الهی است، پس به آن نزدیک نشوید )بقره: 187(؛

2 ـ »... فاعتزلوا الّنساء في المحيض و ال تقربوهّن حّتي يطهرن فإذا تطّهرن 

فأتوهّن من حيث أمرکم الّل...«؛ در حالت قاعدگی از زنان کناره گیری کنید و با 

آنها نزدیکی ننمایید تا پاک شوند و هنگامی که پاک شدند از طریقی که خدا 

به شما فرمان داده با آنها آمیزش کنید... )همان: 222(؛
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شاید به علت اینکه زن در حالت حیض، بیمار است و نمی تواند به خوبی سا

ــرش باشد و در نتیجه زن و شوهر ناخشنود از  در امر مقاربت پذیرای همس

ــوند و همچنین ایجاد عوارض نامطلوب بر نطفه و... می کند،  مجامعت می ش

نزدیکی در این ایام حرام شده است.

3ـ  »نساوکم حرث لکم فأتوا حرثکم أّني شئتم...«؛ زنان شما محل بذرافشانی 

شما هستند، پس هر زمان که بخواهید می توانید با آنها آمیزش کنید... )همان: 223(؛

ــاس احکام  ــود، بر اس ــخ کامل داده ش در زمان طهر اگر به این نیاز پاس

ــوارض نا مطلوب  ــد و در نتیجه جلوی ع ــد مجامعت نماین ــی می توانن اله

ناسازگاری های ناخواسته بعدی را بگیرند.

4ـ  »للذين يؤلون من نسائهم ترّبص أربعة أشهر....«؛ کسانی که زنان خود را 

»ایالء« می نمایند، حق دارند چهار ماه انتظار بکشند... )همان: 226(؛

ــده است،  ــوهر در ترک مجامعت اذن داده ش مدت زمانی که به زن و ش

ــد. خداوند متعال بیش از چهار ماه، تحیر و بال تکلیفی زن  چهار ماه می باش

و همسرش را در پاسخ به این نیاز غریزی اجازه نداده است و مرد، در ایالء 

پس از چهار ماه باید یا زنش را طالق دهد یا به او رجوع نماید.

ــيئًا اال ان يخافا اال يقيما  ــّل لکم ان تاخذوا مّما آتيتموهّن ش 5ـ  »... و ال يح

حدود الل...«؛ ... و برای شما حالل نیست که چیزی از آنچه به آنها داده اید پس 

بگیرید، مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را بر پا ندارند... )همان: 229(؛

مراد از »حدود الل« همان حقوقی است که هر یک از زن و شوهر بر عهده ی یکدیگر 

دارند )مغنیه1383: ج1، ص609(، زیرا یکی از حقوق مهم زن و شوهر، رفع نیاز غریزی می باشد.
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سا ــي المضاجع  ــوزهّن فعظوهّن واهجروهّن ف ــون نش ــي تخاف 6 ـ »... والاّلت

واضربوهّن...«؛ آن دسته از زنانی را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند 

و اندرز دهید )و اگر مؤثر واقع نشد( در بستر از آنها دوری نمایید، )سپس( 

آنها را تنبیه کنید... )نساء: 34(؛

ــت.  ــویی اس ــوز زن، انجام ندادن وظیفه ی خاص زناش مهم ترین مصداق نش

تأثیرات منفی این ترک وظیفه آن قدر مهم است که جهت حفظ نظام خانواده، به مرد 

پیشنهاد نصیحت کردن زن، ترک هم خوابگی و تنبیه بدنی زن ناشزه داده شده است.

اّما شش موردی که به ترتیب نزول، به انحراف اخالق زوج و زوجه در 

زمینه ی مسائل جنسی اشاره شده است عبارت اند از:

1ـ  »والاّلتي ياتين الفاِحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهّن أربعة منکم...«؛ و 

زنانی از شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد 

بر آنها بطلبید... )همان: 15(؛

فاحشه به معنی زنا می باشد. زنانی که زناکارند، با کار پلید خود، خانواده 

خود و طرف مقابل را به نابودی می کشانند.

2 ـ »... وال تعضلوهّن لتذهبوا ببعض ما آتيموهّن ااّل ان يأتين بفاحشة مّبينة 

...«؛ ... و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را به آنها داده اید 

تملک کنید، مگر آن که آنها عمل زشت آشکاری انجام دهند... )همان: 19(؛

ــه )زنا(، زن از حیثیت و اعتبار می افتد و مورد سخت گیری  با انجام فاحش

دیگران قرار می گیرد؛ در نتیجه پایه های زندگی که باید بر اعتماد مبتنی باشد، 

دچار تزلزل می گردد.
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3 ـ »والمحصنات من الّنساء اال ما ملکت أيمانکم...«؛ و زنان شوهردار )بر سا

شما حرام است( مگر آن که آنها را )از راه اسارت( مالک شده اید... )همان: 24(؛ 

ــوهردار را بر مردان دیگر بیان می کند و  آیه ی فوق حکم حرمت زنان ش

خطاب به مردان هشدار می دهد که مبادا با زنان محصنه، آمیزش داشته باشید، 

زیرا اگر جرم آنان ثابت شود حیات مادی خود را از دست می دهند و اگر هم 

ثابت نشود، حیات معنوی خود و خانواده ی خود را که مهم تر از حیات مادی 

است به مخاطره انداخته اند و به مرور دچار از هم گسیختگی خواهد شد.

ــة...«؛ ... و از منزل خارج  ــة مبين ــن ااّل ان يأتين بفاحش 4ـ  »... وال يخرج

نشوند مگر اینکه )در دوران عّده( کار زشت آشکاری انجام دهند... )طالق: 1(؛

ــت، از جمله  ــا راه کارهایی که ارائه داده اس ــالق رجعی خداوند ب در ط

سکونت زن در منزل قبلی خود، سعی در فرو نپاشیدن خانواده دارد، اّما اگر 

زن دچار انحراف جنسی شد اولین حامی که از دست می دهد خداوند متعال 

است، سپس همسرش بر طالق دائمی او همت می گمارد.

5ـ  »الّزانية و الّزاني فاجلدوا کّل واحد منهما مائة جلدة...«؛ هر یک از زن و 

مرد زناکار را صد تازیانه بزنید... )نور: 2(؛

ــا اال زانٍِ او  ــرکة و الّزانية ال ينکحه ــة او مش ــح ااّل زاني ــي ال ينک 6ـ  »الّزان

مشرک...«؛ مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار 

را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد... )همان: 3(.

زن و مرد زناکار حرمتی ندارند و باید از آنان کناره گرفت تا مورد رأفت 

و مهربانی قرار نگیرند؛ به دلیل اینکه زندگی با آنان ثبات ندارد، چرا که آنان 
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سا ــند )در مجموع 12 آیه گویای یکی از علل  خائن اند و مورد اعتماد نمی باش

طالق ـ مراعات نکردن حدود شرعی ارضای غریزه جنسی بین زن و شوهر 

ـ می باشد(.

با توجه به آنچه بیان شد به نظر می رسد اولین آیات اختصاص داده شده 

ــوع و بعد تکرار آن در آیات دیگر و همچنین واقعیت خارجی  به این موض

همگی مؤید آن است که این عامل از اهمیت باالیی در بین سایر علل طالق 

برخوردار است؛ لذا لزوم آگاهی بخشیدن به زن و شوهر به ویژه به زنان بیش 

از پیش احساس می شود.

»ناتوانی جنسی« در مرد و »سرد مزاجی« در زن به نوبه ی خود می تواند 

ــروزه تحقیقات  ــی ایفا کند. ام ــون خانواده نقش مهم ــم زدن کان ــه ه در ب

روان شناسی نیز گواهی می دهد که زنان در برابر غریزه جنسی بسیار مقاوم 

هستند، به عکس، مردان، به سرعت و به شدت در برابر مناظر تحریک آمیز 

ــت  ــوند و عنان صبر و مقاومت خویش از دس ــهوانی می ش دچار طغیان ش

می دهند و تسلیم تندباد هوس شده، به هر طریقی سعی می کنند خود را از 

انرژی فشرده و قدرتمند شهوت جنسی برهانند. 

ــئله ی فوق رسول اکرم )ص( به زنان توصیه می کند:  در مقام اهمیت مس

ــنّ لتمنعن ازواجکّن« یعنی زنان نباید نماز خود را طوالنی  »ال تطّو لن صالتک

ــابق 1397: ج2، ص9؛  ــوهر شوند )حرعاملی: ج3، ص115؛ سید س کنند تا مانع حق ش
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 هاشمی رکاوندی 1370: 90(.سا

راهبردهای کاهش طالق

راهبرد اول

ــی در ایران« دکتر کاظم  ــه ی »عامل بازدارنده ی آموزش جامع جنس مقال

ــبت به افزایش نقش مشکالت  ــالمت خانواده، نس فروتن رئیس کلینیک س

ــت. وی در اوایل آذر 1386 و در جریان  ــدار داده اس ــی در طالق هش جنس

ــزاری کنگره ی »همایش خانواده و باروری« اعالم کرده بود که بین50 تا  برگ

60 درصد طالق های صورت گرفته در ایران، به علت مشکالت و اختالالت 

جنسی است و همچنین حدود 30 درصد زنان و 30 درصد مردان به نوعی، 

دچار یکی از اختالالت جنسی هستند.

ــزال زودرس در مردان« و  ــی و ان ــان کنگره از »ناتوانی جنس وی در هم

ــایع ترین اختالالت جنسی نام برده و  ــی در زنان« به عنوان ش »بی میلی جنس

گفته بود بسیاری از خانواده ها از وجود این مشکالت آگاهی ندارند و همین 

امر موجب مشاجرات و اختالفات خانوادگی می شود که در نهایت به طالق 

ــتردگی، هیچ برنامه ای در کشور  ــکلی به این گس ــود و برای مش منجر می ش

ــوری برای کنترل آن نداریم در  ــورای کش ــتگاه یا ش وجود ندارد و هیچ دس

حالی که برای مسئله ای مانند دیابت که حداکثر 7 درصد مردم جامعه را متأثر 

می کند این همه برنامه و شورای کشوری داریم1. 

با توجه به مشکالت فوق، راه کارهای قرآنی براساس ترتیب نزول که به 

http://negahcno.wordpress.com/2008/04/07/10ame1 ـ 1
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سا نظر می رسد می توان مطرح کرد عبارت اند از:

ــار مختلف جامعه، به ویژه  1ـ  تقویت روحیه ی دین باوری در میان اقش

نوجوانان و جوانانی که آینده سازان جامعه هستند؛ در این صورت است که 

خواست خدا را بر خواست خود مقدم می کنند »... وابتغوا ما کتب الل لکم...«؛ 

...آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب نمائید ... )بقره: 187(؛ 

2ـ  آموزش احکام و معارف اسالمی به ویژه احکام زناشویی به جوانانی 

که در شرف ازدواج هستند؛ »... تلک حدودالل فال تقربوها...«؛ ... این مرزهای 

الهی است، پس به آن نزدیک نشوید ... )همان(؛ 

3ـ  تغییر دیدگاه زن و شوهر به ویژه زن نسبت به عمل مقاربت از دیدگاه 

ــی و عاملی برای  ــادی و حیوانی به دیدگاهی الهی، تکلیف ــًا غریزی، م صرف

استحکام خانواده و ایجاد آرامش؛ »نساوکم حرث لکم فأتوا حرثکم أّني شئتم و 

قّدموا ألنفسکم واتقوا الل و اعلموا أنّکم مالقوه و بّشر المؤمنين«؛ زنان شما محل 

ــتند، پس هر زمان که بخواهید می توانید با آنها آمیزش  بذر افشانی شما هس

کنید و )سعی نمایید از این فرصت بهره گرفته با پرورش فرزندان صالح( اثر 

ــتید و از خدا بپرهیزید و بدانید او را مالقات  نیکی برای خود از پیش بفرس

خواهید کرد و تو ای پیامبر به مؤمنان بشارت ده )همان: 223(.

دوم؛ هم کفو نبودن

یکی دیگر از عوامل مهم طالق، هم کفو نبودن زن و شوهر است. اگر در 

مرحله ی همسرگزینی به سفارشات اسالم توجه نشود و تحت تأثیر احساسات، 

همسر آینده انتخاب شود، پس از گذشت مدتی با واقعیت های آن مواجه شده، 
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در نتیجه ناسازگاری ها آغاز می شود و در بیشتر مواقع نیز به طالق می انجامد.سا

آیات طالق به ترتیب نزول در پنج مورد، کفویت را به عنوان شرط اصلی 

انتخاب همسر مطرح می کند:

ــما لباس  ــما و ش 1ـ  »...هّن لباس لکم وأنتم لباس لهّن...«؛ ...آنان لباس ش

آنان هستید... )همان: 187(؛

ــبیه همسر به لباس نکات و لطائف بسیاری است، از جمله لباس  در تش

باید متناسب با تن انسان باشد. لباس تنگ و گشاد، نه تنها انسان را به خوبی 

از سرما و گرما محافظت نمی کند، بلکه باعث سلب آرامش انسان و در نتیجه 

تعویض لباس می شود. 

2 ـ »...وألمة مؤمنة خير من مشرکه...و لعبد مؤمن خير من مشرک...«؛ کنیز 

با ایمان از زن آزاد بت پرست بهتر است... یک  غالم با ایمان از یک مرد آزاد 

بت پرست بهتر است... )همان: 221(؛ 

ــی انتخاب همسر است؛ چرا که  ــرط اصلی و اساس کفویت در ایمان ش

بی ایمانی زندگی انسان را به هالکت می کشاند و چیزی از آن باقی نمی گذارد.

ــّن مؤمنات فال ترجعوهّن إلي الکّفار  ــم بإيمانهّن فإن علمتموه 3ـ  »الّل أعل

ــکوا بعصم الکوافر...«؛ خداوند به  الُهّن حّل لّهم و ال هم يحّلون لهّن...و التمس

ــان آگاه تر است. هرگاه آنان را مؤمن یافتید به سوی کفار بازنگردانید،  ایمانش

ــا... و هرگز زنان کافر را در  ــرای کفار حالل اند و نه کفار برای آنه ــه آنها ب ن

همسری خود نگه ندارید... )ممتحنه:10(؛

در این آیه، مجدداً کفویت در ایمان با تأکید بیشتری مطرح شده است.  
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سا ــرک و کفر  ــت که ظهور این دو آیه در ش البته ذکر این نکته ضروری اس

ــت که بدون طالق از هم جدا می شوند یعنی اگر هر کدام از زن و شوهر  اس

مسلمان یا کافر شود زندگیشان با فسخ نه با  طالق، خاتمه می یابد.

4 ـ »الّزاني الينکح إاّل زانية او مشرکة و الّزانية ال ينکحها إاَل زان او مشرک 

ــرک ازدواج  ــّرم ذلک علي المؤمنين«؛ مرد زناکار جز با زن زناکار یا مش و ح

نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد 

و این کار بر مؤمنان حرام شده است )نور: 3(.

ــادی، کفویت اخالقی را نیز  ــه ی فوق عالوه بر کفویت ایمانی و اعتق آی

مطرح می کند. عدم توجه به این گونه هم شأن بودن ها، خانواده را با مشکالت 

اساسی روبه رو می کند و پایان غالب آنها جدایی است.

ــات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و الّطيبات للّطيبين و الطيبون  5ـ  »الخبيث

ــاک از آن مردان ناپاک و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک  ــات...«؛ زنان ناپ للّطيب

ــاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاک اند...  ــق دارند و زنان پ تّعل

)همان: 26(.

این آیه کفویت را روشن تر از قبل و با تفصیل بیشتری بیان می کند. ممکن 

است مراد آیه هم سویی فکری، عقیدتی و اخالقی در انتخاب همسر باشد.

ــب نزول اولین آیه ی مربوطه،  ــوع می توان گفت: با رعایت ترتی در مجم

ــات بعدی جزئی تر به موارد  ــت را به طور مطلق بیان می کند، اما در آی کفوی

اشاره می نماید، از جمله کفویت در ایمان که در سه آیه و کفویت در اخالق 

ــده است. بنابراین توجه الزم نداشتن به این عامل، آمار  نیز در دو آیه بیان ش
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طالق را روز افزون خواهد کرد.سا

»برخالف اندیشه ی کسانی که رفتار انسان ها در جامعه ی صنعتی را عاری 

ــت که اعتقادات دینی از  ــده اس ــخص ش از پارامتر دین می دانند، امروز مش

مهم ترین عوامل مؤثر بر رفتار انسان هاست. تأثیر شگرف مذهب بر گزینش 

همسر، مخصوصًا از آن روست که با نوع اعتقاد، جهان بینی انسان ها مشخص 

ــود و اعتقاد مذهبی تنها در محدوده ی روابط انسان و خداوند و حیطه  می ش

اعمال دینی مؤثر نیست« )ساروخانی1386: 67(.

راهبرد دوم

همان طور که از آیات مطرح شده به روش ترتیب نزول پیرامون موضوع 

کفویت، برداشت می شود، باید به مسئله ی همسرگزینی اهمیت ویژه ای داده 

شود، از جمله:

1 ـ تقویت جایگاه خانواده در امر همسرگزینی برای فرزندان و مراعات 

شأنیت آنان؛

ــرگزینی و ارائه ی مشاوره های  ــترش مراکز مشاوره در امر همس 2ـ  گس

الزم پیرامون »همسان همسری«؛ 

ــودن زوج هایی که  ــی از هم کفو نب ــات و عوارض ناش ــه اطالع 3ـ  ارائ

زندگیشان به طالق کشیده شده است.

سوم؛ ضعف یا فقدان مبانی اعتقادی و مذهبی زن و شوهر

ــی روز به روز  ــرفت علم و صنعت، مبانی اعتقادی و ارزش علی رغم پیش

کم رنگ تر می شود و به همان نسبت مشکالت و گرفتاری ها افزایش می یابد.
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سا ــک خود محور خواهد شد و در  ــد، بدون ش ــان، خدا محور نش اگر انس

ــی که منافع و لذت جویی اش اقتضا کند  ــترکش تا زمان ارتباط با زندگی مش

می ماند. در غیر این صورت به اندک بهانه ای صحنه را ترک می کند و بساط 

کامجویی اش را در جای دیگری پهن می نماید.

در آیات مربوطه به روش ترتیب نزول، دوازده مورد به انحاء مختلف به 

تقوا و مراعات آن اشاره شده است، از جمله:

1 ـ »... لعّلکم يّتقون«؛ ... شاید پرهیزکار گردند )بقره: 187(؛

2 ـ »... واّتقوا الل ...«؛ ...از خدا بپرهیزید... )همان: 223(؛

این دو تقوا در ارتباط با مراعات حقوق زناشویی )غریزه ی جنسی( است.

ــيء عليم«؛ ...از خدا بپرهیزید و  ــوا الل و اعلموا أّن الل بکّل ش 3ـ  »... واّتق

بدانید خداوند از هر چیزی آگاه است )همان:231(؛ 

این آیه مطلقًا امر به خوش رفتاری با زنان می کند.

4ـ  »... وأن تعفوا اقرب للّتقوي وال تنسوا الفضل بيَنکم...«؛ و گذشت کردن 

ــما به پرهیزکاری نزدیک تر است و گذشت و نیکوکاری را در میان خود  ش

فراموش نکنید )همان: 237(؛

ــي المّتقين«؛ و برای زنان مطّلقه  ــات متاع بالمعروف حّقًا عل 5ـ  »و للمطّلق

هدیه ی مناسبی الزم است؛ این حّقی است بر مردان پرهیزکار )همان: 241(؛

ــرت را نگاه دار و از  ــک عليک زوجک و اّتق الل...«؛ ... همس 6ـ  »... أمس

خدا بپرهیز... )احزاب: 37(؛

ــذي انتم به مؤمنون«؛ ... و از )مخالفت( خداوندی که  ــوا الل اّل 7ـ  »... واّتق
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همه به او ایمان دارید بپرهیزید... )ممتحنه: 11(؛سا

مراعات حقوق مالی زن و شوهر، مورد خواست و توجه خداوند متعال است.

8 ـ »... و ان تحسنوا و تّتقوا فإّن الل کان بما تعملون خبيرا«؛ ... و اگر نیکی 

ــازید، خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است  ــه س کنید و پرهیزکاری پیش

)نساء: 128(؛

9ـ  »... و ان تصلحوا و تّتقوا فإّن الل کان غفوراً رحيمًا«؛ ... و اگر راه صالح 

و پرهیزکاری پیش گیرید، خداوند آمرزنده و مهربان است )همان: 129(؛

دو مورد فوق نیز، فرمان به رعایت تقوا در خصوص فراهم نمودن زمینه 

ــت که در صورت عدم رعایت تقوای فوق،  ــده اس ــازش داده ش صلح و س

ناسازگاری ها بیشتر و عمیق تر می شود و نهایتًا منجر به طالق می گردد.

ــه  10 ـ »... و من يّتق الل يجعل له مخرجا«؛ ... و هر کس تقوای الهی پیش

کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند )طالق: 2(؛

ــرا«؛ ... و هر کس تقوای الهی  11 ـ »... و من يّتق الل يجعل له من امره يس

پیشه کند، خداوند کار را بر او آسان می کند )همان: 4(؛

12 ـ »... و من يّتق الل يکّفر عنه سيئاته و يعظم له اجرا«؛ و هر کس تقوای 

الهی پیشه کند، خداوند گناهانش را می بخشد و پاداش او را بزرگ می شمرد 

)همان: 5(. 

ــوا در زمینه ی مراعات احکام طالق  ــه مورد، امر به رعایت تق در این س

ــت »خدا ترسی و تقوا پیشگی مردان و  ــده اس رجعی به ویژه در ایام عّده، ش

ــکالت زناشویی و آسان شدن زندگی  زنان مطّلقه، موجب رهایی آنان از مش
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سا برای آنها می گردد« )رفسنجانی 1381: ج19، ص140(. 

عالمه طباطبایی )ره( در ذیل آیه ی پایانی می فرماید: »مخالفت با احکامی 

که خدای تعالی درباره ی طالق و عّده ی نازل فرموده، از گناهان کبیره است، 

ــائل مذکور نیز  ــتمل بر مس ــده مش ــریفه ذکر ش چون تقوایی که در آیه ی ش

ــائل خود آیه را شامل نگردد. پس مخالفت  ــود و ممکن نیست که مس می ش

مذکور جزء سیئات قابل تکفیر نیست وگرنه نظم و معنای آیه مختل می شود« 

)طباطبایی1383: ج19، ص32(.

بنابراین، با رعایت تقدم و تأخر آیات به روش ترتیب نزول، عدم مراعات 

تقوا در امور مربوط به زناشویی، حقوق مالی زن و شوهر، صلح و سازش و 

کل احکام مربوط به طالق و عّده، زندگی را به طوفانی بنیان برانداز می سپارد 

که نتیجه ای جز خسران و زیان برای زن و شوهر نخواهد داشت.

راهبرد سوم

دین می تواند عاملی در راه جلوگیری از طالق به حساب آید و نتیجه ای 

که »اودری1« در همین باب به دست می آورد، حائز اهمیت است. او می گوید:

ــالق روی می آورند تا آنان که  ــان مذهبی دارند کم تر به ط ــان که ایم »آن

چنین ایمانی ندارند. بی هیچ شبهه، علت این امر آن است که معمواًل در لوای 

دین و اعتقادات مذهبی طالق ُبعدی اخالقی می پذیرد. ایمان، به تداوم حیات 

خانواده کمک می کند« )ساروخانی 1376: 97(.

Udry ـ 1
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ــاء مختلف )خانواده، سا ــل زندگی باید به انح ــن به عنوان برنامه ی کام دی

ــه، دانشگاه، وسایل ارتباط جمعی، کتاب و...( تبلیغ شود، تا با اقبال به  مدرس

دین، مشکالت که یکی از آنها ناسازگاری زن و شوهر است، به خوبی حّل 

و فصل گردد.

چهارم؛ عدم شناخت متقابل جایگاه یکدیگر و وظایف خود نسبت به دیگری

ــر، تبیین  اگر قبل از ازدواج جایگاه تکوینی زن و مرد، برای دختر و پس

ــود که به طور کامل هماهنگ با  ــریعی خ گردد و به دنبال آن به وظایف تش

ــیاری از اختالفات، زمینه ای برای ظهور پیدا  ــت، آشنا گردند، بس تکوین اس

ــن آنان حکم فرما  ــش از پیش محبت و مودت در بی ــد، در نتیجه بی نمی کنن

می شود و به دنبال آن خانواده ای با ثبات خواهند داشت. قرآن کریم در چند 

مورد به روش ترتیب نزول، این مهم را مطرح نموده است. از جمله:

1ـ  »... هّن لباس لکم و انتم لباس لهّن ...«؛ ... آنان لباس شما و شما لباس 

آنها هستید ... )بقره: 187(؛

ــرم خانواده به طور  ــه یکدیگر را برای حفظ کانون گ ــد خدمت ب خداون

ــت؛ یعنی به همان میزانی که مرد نقش دارد زن نیز  ــاوی تبیین نموده اس مس

ــود، افراط و تفریط ها،  نقش دارد. بنابراین اگر به این جایگاه توجه الزم نش

ــپارد و نتایج ناخوشایندی در انتظار  نظام خانواده را به طوفان حوادث می س

آنان خواهد بود.

2ـ  »نساوکم حرث لکم...«؛ زنان محل بذر افشانی شما هستند... )همان: 223(؛

»بذر و زمین هر دو، در تولید نقش مهمی دارند و زن و مرد نیز در نسل 
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سا آینده نقش دارند« )قرائتی 1378: ج1، ص449(.

ــل و در نتیجه در آبادانی و تداوم تاریخ هم  نقش زن و مرد در بقای نس

ــتی ها و نقص های موجود در نسل،  ــتن کاس ــد؛ لذا مرتبط دانس وزن می باش

خانواده و جامعه به زن، گناهی نابخشودنی است و تداعی ظلم و ستم دوران 

جاهلیت است. 

ــروف و للرجال عليهّن درجة و الل عزيز  ــّن مثل الذي عليهن بالمع 3ـ  »... و له

حکيم«؛ ... برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته ای قرار 

داده شده و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است )بقره: 228(؛

»برای زنان است بر شوهران از حقوق مانند آنچه شوهران بر آنان دارند. 

ــیار جالب قرآن است که جامع فواید زیادی است  این بیان از جمله های بس

ــت که زنان بر شوهران دارند از قبیل نیکی معاشرت با  و منظور، حقوقی اس

ــاوات در قسمت بیتوته، نفقه و لباس. همان طور  آنان، ضرر نزدن به آنها، مس

ــان حقوقی دارند مانند لزوم اطاعت زن از مرد  که متقاباًل مردها بر همسرانش

ــت )مانند حق آمیزش، عدم خروج از  در چیزهایی که خدا واجب کرده اس

منزل بدون اجازه ی شوهر( و اینکه کسی را به خود راه ندهد و نطفه و فرزند 

شوهر را به طور صحیح رعایت کند« )طبرسی 1374: ج3، ص8(.

ــاء بما فضل الل بعضهم علي بعض و بما انفقوا  4ـ  »الرجال قوامون علي النس

ــظ الل والالتي تخافون  ــم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حف من امواله

ــع و اضربوهن فان اطعنکم فال تبغوا  ــوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاج نش

ــبيال...«؛ مردان، سرپرست و نگهبان زنان اندبه خاطر برتری هایی که  عليهن س
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ــبت به بعضی دیگر قرار داده سا خداوند ]از نظر نظام اجتماع[ برای بعضی نس

ــان صالح، زنانی  ــان می کنند و زن ــت و به خاطر انفاق هایی که از اموالش اس

هستند که متواضع اند و در غیاب ]همسر خود[ اسرار و حقوق او را در مقابل 

حقوقی که خدا برای آنان قرار داده حفظ می کنند و ]اّما[ آن دسته از زنان را 

ــان بیم دارید، پند و اندرز دهید ]و اگر مؤثر واقع  ــی و مخالفتش که از سرکش

ــپس آنها را تنبیه کنید و اگر از شما  ــتر از آنها دوری نمایید. س ــد[ در بس نش

پیروی کردند راهی برای تعّدی بر آنها نجویید... )نساء: 34(؛

در این آیه به مدیریت و سرپرستی شوهران نسبت به همسران خویش به 

ــر برتری هایی از جمله عقل معاش، قدرت و توان مالی که جهت امرار  خاط

معاش خانواده دارند، اشاره شده است.

اگر به هر دلیلی، مرد به لحاظ مدیریتی در خانواده تضعیف گردد و شعار 

ناصحیح همسان گرایی زن )حتی در صحنه مدیریتی اجرایی( بلند شود، امید 

چندانی به تداوم و بقاء چنین زندگی نخواهد بود؛ چرا که نقش ها جا  به جا 

می شود، تداخل وظایف پیش می آید و در نتیجه نظم و انسجام خانواده به هم 

می ریزد و لذا شاهد فروپاشی چنین خانواده هایی خواهیم بود.

در ادامة آیه, وظایف زنان را در قبال همسرانشان تحت عنوان »زنان صالح« 

مطرح می کند، از جمله اینکه آن زنان، در مقابل همسرانشان متواضع اند. اگر 

زنی به هر دلیلی )ثروت، تحصیالت، زیبایی و ...( بر شوهر خود فخرفروشی 

ــد، زندگی مشترکش دوامی نخواهد  ــته باش کند و حالت خود   برتر  بینی داش

ــاختار روحی ـ روانی مرد، چنین حالتی را بر نمی تابد. لذا  ــت؛ زیرا س داش
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سا خداوند متعال به لحاظ تکوین، در جهت ثبات زندگی مشترک، تواضع را به 

ــت. وظیفه ی دیگری  که با همین هدف در این آیه به  زنان توصیه نموده اس

آن اشاره شده است، حفظ اسرار و حقوق شوهر به ویژه در زمان غیبت وی 

می باشد که ارتباط مستقیم این وظیفه با ثبات زندگی بر کسی پوشیده نیست.

ــوهر به ویژه در امور  در ادامه، آیه به وظیفه ی اطاعت و پیروی زن از ش

مربوط به زناشویی )غریزه ی جنسی( اشاره می نماید که  در صورت تخّلف، 

زن »ناشزه« نامیده می شود. نشوز زن، تأثیر بسیار مخربی در روابط بین زن و 

شوهر می گذارد که اگر اصالح نشود، این زندگی یا با طالق از هم می پاشد و 

یا بدون طالق، آن قدر روابط، سرد و بی روح می شود که کرامت زن مخدوش 

می گردد و طالق خوش تر می نماید تا ادامه زندگی با چنین وضعیتی.

ــکاف میان آن دو  ــقاق بينهما...«؛ و اگر از جدایی و ش 5 ـ »و ان خفتم ش

)همسر( بیم داشته باشید ...)همان: 35(؛

عدم اصالح رفتار زن در مقابل حقوق همسرش، تبدیل به شقاق می شود 

که ایجاد شکاف عمیقی در روابط آن دو است.

...«؛  6ـ  »و ان امراة خافت من بعلها نشوزا او إعراضًا... و احضرت االنفس الشحَّ

و اگر زنی از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهرش بیم داشته باشد... اگر چه 

مردم )طبق غریزه حب ذات در این گونه موارد( بخل می ورزند ... )همان: 128(.

تذکر این نکته الزم است که نشوز مختص به زن نیست، بلکه مرد نیز در 

اثر انجام ندادن وظایف در قبال همسرش عنوان نشوز به او تعلق می گیرد.

ــت و در مرد  ــوب و ترک آرایش اس ــیدن لباس خ ــّح« در زن، نپوش »ُش
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نپرداختن مهریه، نفقه و نشان ندادن عالقه )قرائتی 1378: ج2، ص399(. این مقاله سا

ــت، ولی اگر زن و مرد به تفاوت های  در پی بیان حقوق کامل زن و مرد نیس

ــند، قطعًا به وظایفی که بر اساس همان تفاوت هاست  طبیعی خود واقف باش

گردن می نهند و به جای اعتراض به قضا و قدر و سرنوشت، وقت و انرژی 

خود را برای هر چه بهتر انجام دادن تکالیف خود در قبال یکدیگر ـ جهت 

رسیدن به خانواده ای با ثبات ـ مصروف خواهند کرد.

راهبرد چهارم 

یکی از عوامل بسیار مهم که مانع شناخت واقعی زن و شوهر و کاًل زن و 

مرد است، برخی تشّکل های فرهنگیـ  اجتماعی است که در جوامع وجود دارد.

ــعی  آنها عالمانه یا جاهالنه به انگیزه نجات مرد یا زن ـ به ویژه زن ـ س

ــاندن  ــد یکی را ظالم و دیگری را مظلوم جلوه دهند و به جای شناس می کنن

ــا )خصوصیات و وظایف یکدیگر بدون هرگونه افراط و تفریطی(  ویژگی ه

به طلبکار کردن آنها از هم، دامن می زنند. از جمله جریان فمینیسم در قرون 

اخیر، به بهانه ی مسدود کردن راه ظلم بر زنان و نجات آنان از چنگال ظالمانه 

ــد و تعالی آنان  مردان، بیش از پیش زنان را از منازل که محل امنی برای رش

ــیده و تا حدودی از زیر چتر حمایتی شوهران که خداوند به  بود بیرون کش

ــته بود، خارج نموده است. بنابراین بهترین راه، تعدیل و  عهده ی آنان گذاش

ــالمی می باشد و در  کنترل این گونه جریانات در جوامع به ویژه جامعه ی اس

کنار آن گسترش تعالیم حیات بخش اسالم و قرآن اهمیت به سزایی دارد.

ــوهر به یکدیگر، نگرش اسالمی  در واقع اگر نگرش هر کدام از زن و ش
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سا باشد، بسیاری از مشکالت رفتاری حل خواهد شد.

»به خاطر اهمیتی که نگرش ها در زندگی افراد دارند، بعضی از روان شناسان 

ــی اجتماعی دانسته اند، از این  اجتماعی نگرش را موضوع اصلی روان شناس

لحاظ که به نظر آنها نگرش ها تعیین کننده رفتارها هستند« )کریمی 1379: 25(.

پنجم؛ سوء خلق

با توجه به اینکه حسن خلق، زمینه را برای گفت وگوی مسالمت آمیز و تبادل 

احساسات مثبت و عاطفی و احترام متقابل، فراهم می کند، سوء خلق بالعکس، 

راه تفهیم و تفاهم منطقی را می بندد، احساسات و عصبانیت ها، مدیریت عقل 

ــویم که امکان  را مخدوش می کند و در نتیجه با خانواده بی ثباتی مواجه می ش

فروپاشی آن تحت شرایط نه چندان طاقت فرسا، وجود دارد.

ــا روش ترتیب نزول، در دوازده  ــه لحاظ اهمیت موضوع، قرآن کریم ب ب

مورد در منطوق و مفهوم آیات به این مهم پرداخته است تا سرلوحه کار زن 

و شوهر به ویژه شوهر قرار گیرد؛ چرا که میزان قابل توجهی از خطاب های 

دوازده گانه ی قرآنی متوجه مردان است.

ــانی که زنان خود را »ايالء«  ــائهم ...«؛ .... کس 1 ـ »... للذين يؤلون من نس

می نمایند... )بقره: 226(؛

ــان را ایالء می کردند، با  ــم خود، زنانش مردانی که در اثر عدم کنترل خش

این عمل، عالوه بر اینکه زنان را بالتکلیف می گذاشتند، شخصیت آنها را نیز 

تحقیر می کردند. در نتیجه چنین مردانی قابلیت اعتماد نداشتند و زنان از روی 

میل و رغبت مایل به ادامه زندگی با آنان نبودند.
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ــه و ال سا ــکوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلک فقد ظلم نفس 2ـ  »... و التمس

تتخذوا آيات الل هزوا...«؛ و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعّدی کردن آنها 

را نگاه ندارید و کسی که چنین کند به خویشتن ستم کرده است و آیات خدا 

را به استهزاء نگیرید... )همان: 231(؛

3 ـ »... فان اطعنکم فال تبغوا عليهن سبيال ان الل کان عليا کبيرا«؛ ... اگر از 

ــر آنها نجویید، خداوند بلند مرتبه و  ــما پیروی کردند راهی برای تعدی ب ش

بزرگ است )نساء: 34(؛

ــان بیرون  ــن...«؛ ... آنها را از خانه هایش ــن بيوته ــن م 4ـ  »... ال تخرجوه

نکنید... )طالق: 1(؛

...«؛ .... و به آنها زیان نرسانید تا کار  5 ـ »... و ال تضاروهّن لتضيقوا عليهنَّ

را بر آنان تنگ کنید... )همان: 6(؛

ــائهم.... و إنهم ليقولون منکرا من القول و  6 ـ »الذين يظاهرون منکم من نس

زورا...«؛ کسانی که از شما نسبت به همسرانشان »ظهار« می کنند... آنها سخنی 

زشت و باطل  می گویند... )مجادله: 2(.

ــان را از  ــرار داده و آن ــردان را مورد خطاب ق ــه ی فوق، م ــش آی در ش

ــت انجام دهند برحذر می دارد؛ زیرا بداخالقی،  بداخالقی هایی که ممکن اس

ــکیل  ــت و آرامش را نابود می کند و این بر خالف حکمت و هدف تش امنی

ــت. الفاظی که  ــت که به دنبال خود مودت و رحمت آفرین اس خانواده اس

ــیری مبین  ــت بدون هیچ توضیح و تفس ــده اس در این آیات به کار برده ش

ــی از سوء خلق است، مانند: ضراراً، لتعتدوا، هزواً، ال تخرجوهن،  رفتاری ناش
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ــوند، در واقع به خود  ــتم هایی آلوده ش ــوهرانی که به چنین ظلم و س ش

ستم کرده اند؛ زیرا از هم گسیختگی خانواده بیش از همه، آنها را ناراحت و 

پریشان می کند.

ــتوراتی نیز به ترتیب نزول،  ــد متعال عالوه بر نهی های فوق، دس خداون

ــت تا با عمل به آنها، پایه های  ــرت به مردان داده اس ــن معاش پیرامون حس

خانواده را بیش از پیش مستحکم نماید، از جمله:

1ـ  »... و لهّن مثل الذي عليهّن بالمعروف ...«؛ ... و برای زنان همانند وظایفی 

که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته ای نیز قرار داده شده... )بقره: 228(؛

ــاک بمعروٍف...«؛ ... به طور شایسته همسر خود را نگاه داری  2 ـ »... فامس

کند... )همان: 229(؛

ــکوهّن بمعروف...«؛ ... به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید...  3 ـ »... فامس

)همان: 231(؛

ــي أن تکرهوا شيئًا و  ــروهن بالمعروف فان کرهتموهّن فعس 4 ـ »... و عاش

ــته ای رفتار کنید و اگر از آنها  يجعل الل فيه خيرا کثيرا«؛ ... با آنها به طور شایس

ــتید )فوراً تصمیم به جدایی نگیرید( چه بسا چیزی  )به جهتی( کراهت داش

خوشایند شما نباشد و خداوند خیر فراوانی در آن قرار دهد )نساء: 19(؛

5 ـ »... و ان تحسنوا و تّتقوا فان الل کان بما تعملون خبيرا«؛ ... و اگر نیکی 

ــازید، خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است  ــه س کنید و پرهیزکاری پیش

)همان: 128(؛
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ــان الل کان غفورا رحيمًا«؛... اگر اصالح و سا ــوا و تّتقوا ف 6 ـ »... و ان تصلح

پرهیزکاری پیش گیرید خداوند آمرزنده و مهربان است )همان: 129(؛

ــته ای نگاه  ــکوهّن بمعروف...«؛ ... پس آنها را به طرز شایس 7 ـ »... فامس

دارید... )طالق: 2(؛

8ـ  »اسکنوهّن من حيث سکنتم من وجدکم.... و ان کّن اوالت حمل فانفقوا 

ــّن اجورهّن و اتمروا بينکم  ــّن حتي يضعن حملهّن فإن ارضعن لکم فاتوه عليه

ــت  ــکونت دارید و در توانایی شماس ــروف...«؛ آنها را هر جا خودتان س بمع

سکونت دهید.... و اگر باردار باشند نفقه ی آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند 

و اگر برای شما شیر می دهند پاداش آنها را بپردازید و )درباره ی فرزندان( به 

شایستگی میان خود مشورت کنید )همان: 6(؛

ــعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مّما آتاه الل ال  ــعة من س 9 ـ »لينفق ذو س

يکّلُف الل نفسًا االَّ ما آتاها...«؛ آنان که امکانات وسیعی دارند باید از امکانات 

ــت هستند از آنچه خدا به آنها داده  ــیع خود انفاق کنند و آنها که تنگ دس وس

انفاق نمایند. خداوند هیچ کسی را جز به مقدار توانایی که به او داده تکلیف 

نمی کند )همان: 7(. 

در ُنه آیه فوق به خوبی ارائه ی رفتاری، انسانی ـ اسالمی مشخص است 

و این نشان دهنده ی کرامت و شخصیت زن است که این چنین احترام برانگیز 

است. بنابراین به مردان توصیه های زیادی مبنی بر معاشرت و خلق و خوی 

نیک و معروف را با زن  کرده است.

بر اساس بررسی هایی که بر روی آیات طالق، انجام گرفت هشتاد مورد 
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سا ــت و مکّرر به مراعات کرامت، شخصیت و حفظ  ناظر به حمایت از زن اس

حقوق او توسط شوهر توصیه شده است. اگر مردان خواهان زندگی با ثباتی 

ــتند باید به رفتار خود نسبت به زنانشان بنگرند تا در صورت خروج از  هس

ــده ی قرآنی، به آن بازگردند. راه کارهایی که بر اساس الگوی  الگوی ارائه ش

قرآنی می توان پیشنهاد داد عبارت است از:

الف( همان طور که به استیفای حقوق خود توجه دارند، در جهت استیفای 

حقوق همسرشان نیز کوشا باشند.

ب( در صورت طالق رجعی، رفتاری مطلوب و پسندیده با مطّلقه رجعی 

داشته باشند، آنان را از منازلشان بیرون نکنند، نفقه ی آنها را بپردازند، به میزان 

ــیر دادن به کودک را تقدیم نمایند و نیازهای مالی آنان را بر  توان، اجرت ش

آورده کنند.

ــد توأم با تکریم  ــدن زن را به زندگی دارند، بای ــد بر گردان ــر قص ج( اگ

شخصیت او باشد.

ــند و با نیکی و احسان، مسیر رفع  ــازگاری ها باش د( درصدد اصالح ناس

نامالیمات فیمابین را هموار کنند.

ــروهن بالمعروف«، »با آنها به طور شایسته ای  ــاتر از »عاش و( جمله ای رس

ــرتان  ــذا در ادامه ی آیه می فرماید: اگر از همس ــد« وجود ندارد؛ ل ــار کنی رفت

ــا از  ــرعت درصدد جدایی از او بر نیایید( بلکه چه بس کراهت دارید )به س

چیزی کراهت دارید، ولی خداوند در آن خیر کثیری قرار می دهد.

ــوء خلق و  در مجموع پانزده مورد به روش ترتیب نزول در خصوص س
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حسن خلق، مطرح گردید که این حاکی از اهمیت موضوع کاهش یا افزایش سا

میزان طالق است و قضیه خارجیه بهترین گواه و شاهد مدعاست.

البته الزم به ذکر است که یک آیه ی دیگر در خصوص سوء خلق زوجه 

نیز وجود دارد: 

ــک تبتغي مرضات َازواجک...«؛ ای  رم ما َاحّل الل ل ــا ايها الّنبي لم ُتحِّ  ـ »ي

ــر جلب رضایت  ــو حالل کرده به خاط ــزی را که خدا بر ت ــر چرا چی پیامب

همسرانت بر خود حرام می کنی ... )تحریم: 1(.

شأن نزول این آیه مربوط به زمانی است که برخی از زنان پیامبر اکرم )ص( 

با طرح نقشه ای حساب شده، جهت ارضای حس حسادت خود، پیامبر اکرم )ص( 

ــوء خلقی  را آزار می دادند که خداوند متعال با نزول این آیه، در برابر چنین س

مجوز طالق را صادر نمود.

همان طور که نمایان است بیشترین آیات در مسئله ی طالق درخصوص 

ــوهران از اقتدار خود  ــت و این حاکی از سوءاستفاده برخی ش ــوهران اس ش

می باشد. بنابراین مسئله سوءخلق بیشتر از همه متوجه مردان است تا زنان و 

از این ناحیه آنان بیش از زنان آمار طالق را باال می برند. 

راهبرد پنجم 

1ـ  باید فرهنگ خودسازی و اصالح رذایل اخالقی، در خانواده و جامعه 

حاکم شود.

ــاوره، از ازدواج با  ــرگزینی با انجام تحقیقات و مش 2 ـ در مرحله همس
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سا صاحبان اخالق سیئه خودداری گردد.

ــوءخلق دیگران به ویژه زن و شوهر در مقابل سوءخلق  3 ـ در مقابل س

ــته باشند. گاهی اوقات نیز بیماری باعث ایجاد  دیگری حالت اصالحی داش

سوءخلق می شود که با درمان، مرتفع می گردد.

ــبب بعضی از امراض آدمی را کج  ــاهده می شود، به س »همچنان که مش

خلقی به هم می رسد« )نراقی1387: 147(.

4ـ  ارتقای سطح بینش و آگاهی جامعه در انتخاب مناسب مصاحب و مجالس

»انتخاب دوستان و ایجاد ارتباط مستمر و رفت  وآمد خانوادگی از مسائل 

حساس زندگی است. از این رو مسامحه و مساهله در آن جایز نیست. دوستان 

اگر کج  خو، کج رفتار و از الگوهای ناباب و بدآموز باشند کناره گیری و قطع 

رابطه با آنان اولی است واال باید به خاطر داشت که اگر به آتش آنان نسوزیم و 

آشیانه ما بر باد نرود، حتمًا درد آنان چشمان ما را متأثر و اشک  آلود و نفس را 

در سینه تنگ خواهد ساخت« )پژوهشی در عوامل اجتماعی طالق 1373: 22(.

ششم؛ اضطرار

ــتند که به هر دلیلی از  ــریع طالق، زنان و شوهرانی هس علت اصلی تش

ــیده اند و در واقع هیچ امیدی به  ــت رس ادامه ی زندگی با یکدیگر به بن بس

ــالمت آمیز ندارند. قرآن کریم چهار مورد از موارد اضطرار را بیان  زندگی مس

می فرماید که به ترتیب نزول عبارت اند از:

1ـ  »للذين يؤلون من نسائهم ترّبص اربعة أشهر...«؛ کسانی که زنان خود را 

»ایالء« می نمایند حق دارند چهار ماه انتظار بکشند... )بقره: 226(؛
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ــی که تحت ایالء قرار گرفته اند، به گونه ای که نه راه پس دارند و نه سا زنان

راه پیش، نه آزادند که بتوانند با مرد دیگری ازدواج نمایند و نه شوهر دارند 

که از بال تکلیفی بیرون بیایند، خداوند به شوهرانشان چهار ماه مهلت می دهد 

تا تکلیف زنانشان را معلوم کنند )یا امساک به معروف و یا تسریح به احسان( 

و اینجاست که اسالم با تشریع طالق )دادرسی مظلوم( بر سایر مکاتب بشری 

فخر می کند.

2ـ  »... وال تمسکوهّن ضراراً لتعتدوا...«؛ »...هیچ گاه به خاطر زیان رساندن 

و تعّدی کردن آنها را نگاه ندارید... )همان:231(؛

ــانید تا کار  3ـ  »... وال تضاّروهّن لتضيقوا عليهّن...«؛ ... و به آنها زیان نرس

را بر آنها تنگ کنید... )طالق: 6(؛

زنانی که تحت اضرار همسرانشان قرار می گیرند تا از این طریق، حیات 

ــره جدی بیافتد، مجاز به  ــتقالل روحی، روانی، مالی و... آنها به مخاط و اس

گرفتن طالق )با شرایط خاص خود( هستند و یکی از خواستگاه های طالق 

همین جا می باشد.

ــا ايها  النبي لم تحّرم ما أحّل الل لک تبتغي مرضات أزواجک...«؛ ای  4 ـ »ي

پیامبر چرا چیزی که خدا بر تو حالل کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت 

بر خود حرام می کنی؟... )تحریم: 1(. 

اگر رفتار همسران به گونه ای باشد که عرصه را تنگ نمایند و نه تنها راه 

پیشرفت و تعالی را ببندند، بلکه انسان را مجبور به اتخاذ تصمیماتی نمایند 

که مورد رضایت خداوند متعال نیست و در عین حال متنبه نمی شوند، راهی 
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سا جز طالق برای خالصی از مکاید نفسانی و شیطانی آنان وجود ندارد.

ــت، اما این مانع  ــران پیامبر اس گرچه ظهور آیه فوق در خصوص همس

بهره وری بیشتر نیست. اگر زنان با عملکرد آگاهانه خود سعی در آلوده کردن 

شوهرانشان به انواع معاصی دارند، در واقع شوهر خود را مجبور به پناه بردن 

به طالق جهت حفظ کیان دین و ایمان خود می کنند.

راهبرد ششم 

ــت که در  ــریع طالق، رهایی زنان و مردانی اس ــه علت اصلی تش اگرچ

زندگی مشترک با یکدیگر دچار بحران شده اند و امکان ادامه زندگی برایشان 

ــیب  ــال اول باید عوامل اضطرار  آور را آس ــت، ولی در عین ح ــدور نیس مق

شناسی نمود و در مرحله بعد، مرتفع کرد تا شاهد طالق های روزافزون این 

ــی ای که در آیات قرآن کریم به روش ترتیب نزول،  ــیم. با بررس چنینی نباش

ــاره می شود که  صورت گرفت به چهار مورد از موارد اضطرار به ترتیب اش

عبارت اند از:

1 ـ سنت های غلط جاهلی )226 بقره(

2 ـ محدودیت های ضرر زننده )231 بقره(

3 ـ در مضیقه و فشار قرار دادن )61 طالق(

4 ـ افشای اسرار و حریم شکنی )1 تحریم(

ــاز، سوء خلق زن  ــترک اضطرار س  از این آیات درمی یابیم که عامل مش

ــوهر است که پس از شناخت علت باید آن را درمان و  ــوهر، به ویژه ش و ش

مرتفع کرد.
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سا

هفتم؛ دنیاخواهی و دنیاگرایی 

ــژه زن به جلوه های فریبنده ی دنیا، دل  ــوهر به وی اگر هر کدام از زن و ش

ببندد و در پی آن، دیگری را آزار دهد عالوه بر اینکه در پیشگاه خداوند متعال، 

ــد امکان از دست دادن زندگی خانوادگی خود را نیز دارد.  مؤاخذه خواهد ش

در آیات مربوط به طالق، سه آیه وجود دارد که به ترتیب نزول عبارت اند از:

1 ـ »يا ايها  الّنبي قل اَلزواجک ان کنتّن تردن الحيوة  الّدنيا و زينتها فتعالين 

ــرانت بگو: اگر شما  ــراحا جمياًل«؛ ای پیامبر به همس ــّرحکّن س أمّتعکّن و أس

زندگی دنیا و زرق و برق آن را می خواهید بیایید با هدیه ای  شما را بهره مند 

سازم و شما را به طرز نیکویی رها سازم )احزاب: 28(؛

ــان پیامبر اکرم )ص( به حّق خود از دنیا و  ــا توجه به اینکه برخی از زن ب

زخارف آن قانع و متوجه شأن و موقعیت خود نبودند، با زیاده خواهی خود، 

زندگی شان را به مخاطره انداختند و خداوند متعال نیز، مجوز طالق آنان را 

ــت، به موعظه و  صادر کرد. ولی از آن جایی که طالق اولین راه درمان نیس

نصیحت آنان می پردازد و می فرماید:

ــنات  ــوله والّدار االخرة فإّن الل اعّد للمحس 2 ـ »و إن کنتّن تردن الل و رس

ــول و سرای آخرت را می خواهید  ــما خدا، رس منکّن أجراً عظيمًا«؛ و اگر ش

خداوند برای نیکوکاران شما پاداش عظیمی آماده ساخته است )همان: 29(؛

به قرینه ی تقابل، می توان به نقش مهم دنیا زدگی در فروپاشی بسیاری از 

خانواده ها پی برد.

ــتند، چرا  نکته ی الزم به ذکر اینکه مخاطب اولیه ی آیات فوق، زنان هس



331

 علل طالق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن کریم
13

89
ز  

یی
 پا

 / 
49

ره 
شما

 / 
هم

زد
سی

ل 
سا ــدن آنان به جلوه های فریبنده ی زیبای دنیا و غرق شدن  که امکان گرفتار ش

ــاختار لطیف روحی و جسمی ای که دارند بیشتر  در تجمالت آن، به دلیل س

ــه کردن به پایان پذیر بودن دنیا و مافیها و ماندگار بودن  ــت، ولی با اندیش اس

ارزش ها و اجر اخروی »ما عندکم ينفد و ما عندالل باق«؛ آنچه نزد شماست از 

بین می رود و آنچه نزد خداست باقی می ماند )نحل: 96( و نیز »واآلخرة خير و 

َأبقي«؛ و آخرت بهتر و ماندگارتر است )اعلی: 17( می تواند آگاهانه از کنار این 

دام گسترده، به سالمت عبور کند.

3ـ  »... فان کرهتموهّن فعسي أن تکرهوا شيئًا و يجعل الل فيه خيراً کثيراً«؛ ... و 

اگر از آنها )به جهتی( کراهت داشتید )فوراً تصمیم به جدایی نگیرید( چه بسا 

چیزی خوشایند شما نباشد و خداوند خیر فراوانی در آن قرار دهد )نساء: 19(.

مخاطب اولیه آیه فوق مردان هستند، یعنی امکان ابتالء مردان نیز از ناحیه 

دنیا خواهی وجود دارد. با توجه به وحدت سیاقی که بخش اخیر آیه ی فوق 

ــائل  ــاید بتوان گفت: کراهت مرد از زنش، به خاطر مس با آیه ی قبل دارد ش

ــخصیت و بعد  ــت، چون اگر مربوط به ش مادی و خصوصیات ظاهری اس

ــاری و ناهنجاری  های اخالقی وی بود، اواًل: تکلیف آن را در همین آیه،  رفت

ــت، ثانیًا: معلوم نیست که صبر در مقابل  قبل از بیان کراهت مطرح کرده اس

این ناهنجاری ها خیر کثیر به دنبال داشته باشد.

به هر حال حتی اگر، خصوص بعد مادی را نپذیریم، قطعًا بخشی از علت 

کراهت می تواند علت مادی باشد؛ یعنی مرد، به هر دلیلی چه مادی و چه معنوی 

از زنش خوشش نیاید ولی در عین حال تحمل کند، پاداش دریافت خواهد کرد.
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ــوق سا ــیر »في ظالل القرآن الکريم« می گوید: »)آیه ی فوق( مش صاحب تفس

مردان است در نگاهداری همسران خویش، هر چند که آنان مورد پسندشان 

نباشند و اساس زندگی خانوادگی و مصالح آن نباید دست خوش تمایالت مرد 

قرار گیرد« )سید قطب 1400: ج1، ص606(.

راهبرد هفتم

ــوم نراقی می فرماید: »قوام همه موجودات به محّبت منوط و انتظام  مرح

ــت« )نراقی 1387: 707( و نیز »باالترین همه  ــله ممکنات، بدان مربوط اس سلس

محبت ها آن است که محّبت به خدا باشد« )همان: 708(.

ــبختی را در  ــایش و خوش ــون آن آرامش، آس ــه تلویزی ــه ای ک در جامع

ــتن انواع و اقسام لوازم غیرضروری و پرهزینه ی زندگی، تبلیغ می کند و  داش

ــه و... تجمالت و پرداختن به دنیا زدگی را ترویج می کند، باید انتظار  روزنام

ــر تهیه آن را داشته باشیم. حال آنکه چند  ــمکش های زن و شوهر بر س کش

درصد از این ناسازگاری ها عاملی برای طالق می تواند باشد؟

راه کارهای پیشنهادی در این خصوص عبارتند از: 1ـ  سوق دادن مردم به 

سمت برنامه زندگی کامل تر که دین می باشد2ـ  کنترل وسایل ارتباط جمعی 

ــتفاده از این کانال های ارتباطی می توان سطح فکر و فرهنگ  ــت که با اس اس

ــی جامعه را باالتر برد 3ـ  ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه 4  عموم

ـ پرهیز از اختالط بی رویه ی زن و مرد.

خداوند متعال در آیات مربوط به عامل دنیاخواهی و دنیاگرایی به روش 

ترتیب نزول، به راه کار ارشاد و نصیحت اشاره کرده است: »و إن کنتّن تردن الل 
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سا و رسوله والّدار اآلخرة فإّن الل اعّد للمحسنات منکّن أجراً عظيمًا«؛ و اگر شما 

خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می خواهید، خداوند برای نیکوکاران شما 

پاداش عظیمی آماده ساخته است )احزاب: 29(.

ــال در این آیه، معرفی حب برتر و وعده ی پاداش دادن در   خداوند متع

ازای آن را، راه کاری برای نجات افراد دنیاخواه قرار داده است.

هشتم؛ کراهت داشتن

ــی از دو طرف و یا از  ــالق، زمانی رخ می دهد که کراهت ــه غالبًا ط اگرچ

یک طرف وجود داشته باشد. ولی در آیات طالق، به روش ترتیب نزول به 

مواردی اشاره می گردد که ظهور بیشتری در خصوص کراهت دارند: 

ــيئًا ااّل أن يخافا أاّل يقيما  1 ـ »... و اليحّل َلکم أن تأخذوا مّما آتيتموهّن ش

ــدودالل فإن خفتم أاّل يقيما حدود الل فال جناح عليهما فيما  افتدت به...«؛ ... و  ح

ــت که چیزی از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید مگر  ــما حالل نیس برای ش

ــر بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. پس اگر )شما اولیاء(  اینکه دو همس

ــت که زن  ــید که آن دو حدود الهی را رعایت نکنند مانعی بر آنها نیس بترس

)برای آزادی خود( فدیه و عوضی بپردازد... )بقره: 229(؛

آیه ی فوق، در طالق خلع و مبارات مستند فقهای امامیه است. شرط اصلی 

ــد،  ــت. اگر کراهت از ناحیه زوجه باش ــم طالق، وجود کراهت اس این دو قس

ــد، معروف به طالق» مبارات  ــالق »خلع« نام دارد و اگر از ناحیه هر دو باش ط

«است. »شاید داللت آیه بر مشروعیت مبارات ظهور بیشتری داشته باشد تا بر 

مشروعیت خلع؛ به دلیل این که آیه ی »خوف« را به هر دو نسبت داده است، کما 
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اینکه احتمال دارد »خوف« باألصاله به زوجه اختصاص داشته باشد و بالعرض سا

به زوج، در نتیجه آیه ناظر به خلع هم باشد« )سبحانی 1385: 409(.

2ـ  »... فان کرهتموهّن فعسي ان تکرهوا شيئا و يجعل الل فيه خيراً کثيراً ...«؛ … 

و اگر از آنان، )به جهتی( کراهت داشتید )فوراً تصمیم به جدایی نگیرید( چه بسا 

چیزی خوشایند شما نباشد و خداوند خیر فراوانی در آن قرار می دهد )نساء: 19(؛

3ـ  »... َأتأخذونه بهتانًا و اثمًا مبينًا...«؛ ... آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان 

به تهمت و گناه آشکار متوسل می شوید؟... )نساء: 20(؛

روح حاکم بر این آیات، کراهت داشتن است. بخش اول، کراهت داشتن 

ــر و بخش دوم، کراهت  ــط همس ــه جهت تضییع حقوق مالی اش توس زن ب

داشتن مرد را می رساند.

ــد. در آیه ی  ــر دو صورت، کراهت می تواند عاملی برای طالق باش در ه

دوم، مرد برای اینکه در طالق دادن زن، متحمل خسارت مالی نشود از طریق 

تهمت زدن به وی قصد عدم پرداخت مهریه را دارد که خداوند به شدت او 

را از این کار نهی می کند.

4ـ  »و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضًا...«؛ و اگر زنی از طغیان و 

سرکشی یا اعراض شوهرش بیم داشته باشد... )نساء: 128(.

ــه زوجین به هر  ــت. در صورتی ک ــتن اس الزمه ی اعراض، کراهت داش

دلیلی، از همسرشان کراهت داشته باشند و در نتیجه از یکدیگر اعراض کنند 

ــط خداوند متعال مجوز  ــود، توس و همچنین در میان آن دو صلح برقرار نش

طالق، صادر می شود: »و إن يتفّرقا يغن الل کاّلً من سعته...«؛ اما اگر از هم جدا 
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سا شوند، خداوند هر کدام از آنها را با فضل و کرم خود بی نیاز می کند... )همان: 

130( و این یعنی »کراهت« عاملی برای طالق است.

راهبرد هشتم 

ــر رعایت نگردد و   ــرع برای همس در عرصه ی زندگی اگر محدوده ی ش

طّنازی ها و عشوه گری ها از جایگاه خود که منزل و برای همسر خود است، 

خارج گردد و در جامعه، عرضه گردد با مشاهده ی این صحنه ها زن و شوهر 

ــر خود دلسرد شده و با  ــبت به همس کم اعتقاد یا فاقد اعتقادات مذهبی نس

ــده و آرام آرام وارد طریق  ــوءتفاهمی از یکدیگر منزجر ش ــن س کوچک تری

طالق می شوند.

راهبردی که قرآن کریم به ترتیب نزول ارائه داده است:

ــاس لکم و أنتم لباس  ــتحکام خانواده: »... هنَّ لب ــن جایگاه و اس 1ـ  تبیی

لهّن...«؛ ... آنان لباس شما و شما لباس آنها هستید... )بقره: 187(؛

ــیدن به دین و ارزش های دینی: »... و ألمة مؤمنة خير من  2ـ  حاکمت بخش

مشرکة... و لعبد مؤمن خير من مشرک...«؛ ... و کنیز با ایمان از زن آزاد بت پرست 

بهتر است... و یک غالم با ایمان از یک مرد آزاد بت پرست بهتر است )همان: 221(؛  

 3ـ مراعات حدود الهی: »...تلک حدودالل فال تعتدوها...«؛ ... این مرزهای 

الهی است، از آن تجاوز نکنید... )همان: 229( تا در نتیجه آن بین زن و شوهر، 

ــازگاری بنای  ــه با کوچک ترین ناس ــود، به گونه ای ک ــت روزافزون ش محب

مستحکم خانواده متزلزل نگردد. 

4ـ توسعه ی فرهنگ عفاف و حجاب برای ارتقای استحکام خانواده.
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نهم؛ همسر دیگرسا

عامل دیگری که سبب آسیب زایی خانواده می شود تنوع طلبی، هوسرانی 

و ازدواج مجدد مرد بدون دلیل موّجه است. شوهر به فرمان احساسات خود، 

ــر قبلی  با زن دیگری ارتباط نزدیک برقرار می کند و رابطه ی خود را با همس

ــت می کند. این وضعیت موجب می گردد روابط زن و شوهر مخدوش  سس

ــت فرزندان به خطر افتد. قرآن کریم  ــت شود و سرنوش و بنیاد خانواده سس

ــه آیه به آن اشاره کرده است که با رعایت تقدم و تأخر )ترتیب نزول(  در س

عبارت اند از:

ــکان زوج...«؛ و اگر تصمیم گرفتید که  ــتبدال زوج م ــم اس 1ـ  »و إن اردت

همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید... )نساء: 20(؛

ــام خود را به برطرف  ــردان به جای پرداختن به زن دیگری، اهتم اگر م

کردن مشکالت خانوادگی می کردند، به اصطالح به جای پاک کردن صورت 

مسئله، آن را حل می کردند، از زندگی با ثباتی برخوردار می شدند.

ــالم، تعداد همسران را با رعایت عدالت، محدود به  با توجه به اینکه اس

ــود مسئله مهم تر از خوش گذرانی مردان  چهار عدد کرده است معلوم می ش

است، بلکه رفع ضرورت ها موضوعیت دارد.

2ـ  »و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضًا...«؛ و اگر زنی از طغیان و 

سرکشی یا اعراض شوهرش بیم داشته باشد... )همان: 128(؛

اگر مرد بنا به هر دلیلی از زنش اعراض کند و رو به سمت و سوی دیگری 

از جمله همسر دیگری بکند، گامی در افزایش میزان طالق برداشته است.
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سا ــاء و لو حرصتم فال تميلوا کّل الميل  ــتطيعوا أن تعدلوا بين الّنس 3ـ  »و لن تس

فتذروها کالمعّلقه...«؛ شما هرگز نمی توانید )از نظر محبت قلبی( در میان زنان 

عدالت برقرار کنید، هر چند کوشش نمایید، ولی تمایل خود را به طور کلی 

ــوهرش را از دست  ــازید که دیگری را به صورت زنی که ش متوجه یکی نس

داده در آورید... )همان: 129(.

ــبت به  ــه ی فوق گرچه عدم توانایی مرد را در میزان محبت قلبی خود نس آی

همسران مطرح می کند، اما تلویحًا به آسیب  پذیر بودن چنین خانواده هایی اشاره دارد.

ــان حقوق همسران  ــبت به رعایت یکس »در عمل امکان تخطی مرد، نس

ــوب گردد، کما اینکه آمار  ــود دارد که می تواند عاملی برای طالق محس وج

موجود، حاکی از آن است« )ساروخانی 1376: 47(.

ــوهر به طور  پس به هر دلیلی )چه مثبت و چه منفی(، ازدواج مجدد ش

ــتن همسر قبلی یا با طالق وی( میزان طالق را در جامعه  مطلق )با نگه داش

فزونی می بخشد. البته الزم به ذکر است ازدواج مجددی که شارع مقدس آن 

را تجویز کرده است با رعایت تمام شرایطش از این عامل، مستثناء است.

راهبرد نهم 

شهید مطهری)ره( می فرماید: »تعدد زوجات ناشی از یک مشکل اجتماعی 

است، نه طبیعت ذاتی مرد. بدیهی است که اگر در اجتماعی مشکل فزونی نسبی 

ــته باشد، تعدد زوجات از میان  عدد زنان نیازمند به مردان نیازمند وجود نداش

خواهد رفت و یا بسیار کم خواهد شد و اگر بخواهیم در چنین شرایطی)فرضًا 

چنین شرایطی وجود پیدا کند( زنانی بی شوهر نمانند، تعدد زوجات نه کافی 
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است و نه صحیح. برای این منظور چند چیز دیگر الزم است: سا

اول: عدالت اجتماعی و کار و درآمد کافی برای هر مرد نیازمند به ازدواج 

تا بتواند به تشکیل کانون خانوادگی اقدام نماید.

ــه از طرف پدر یا برادر یا  ــر برای زن ک ــار همس دوم: آزادی اراده و اختی

شخص دیگر اجبارا به عقد یک مرد زن دار پول دار در آورده نشود… 

ــوم: اینکه عوامل تحریک و تهییج و اغوا و خانه خراب کن اینقدر زیاد  س

ــوهردار را از خانه ی شوهر به خانه ی  ــد، ]چرا که[ عوامل اغوا، زنان ش نباش

بیگانه می کشد چه رسد به زنان بی شوهر.

اجتماع اگر سر اصالح دارد و طرف دار نجات تک همسری واقعی است 

باید در راه برقراری این سه عامل بکوشد، وااّل منع قانونی تعدد زوجات جز 

اینکه راه فحشا را باز کند اثر دیگری ندارد )مطهری 1386: 333؛ مهریزی1382: 473(.

ــت که باید جلوی بولهوسی های مردان شهوت پرست گرفته  »شکی نیس

شود. این امر را نه وجدان عقالء اجازه می دهد و نه شرع. نزد عقال پسندیده 

نیست که مردی به خاطر ارضای بیشتر خواسته های نفسانی، گروهی را اسیر 

خود سازد و شریعت نیز این را نمی گوید. روایاتی که در مذمت ذّواقین وارد 

شده و آنها را مورد لعن و غضب الهی قرار داده می تواند شاهدی بر این نظر 

باشد )مهریزی 1382: 483(.

 دهم؛  تهمت زدن

تهمت به طور کلی، روابط را تیره می کند، اما درخصوص روابط نامشروع، 

تقریبًا ادامه زندگی مشترک را ناممکن می سازد. به لحاظ اهمیت نقش تهمت 
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سا در تزلزل خانواده، خداوند متعال در چهار آیه به آن اشاره می کند که به ترتیب 

نزول عبارت اند از:

ــهداء فاجلدوهم ثمانين  ــن يرمون المحصنات ثّم لم يأتوا بأربعة ش 1ـ  »والَّذي

جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا و اولئک هم الفاسقون«؛ و کسانی که زنان پاکدامن 

ــاهد )بر مدعای خود( نمی آورند، آنها را هشتاد  را متهم می کنند، پس چهار ش

تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها همان فاسقان اند )نور: 4(؛

2ـ  »إاّل اّلذين تابوا من بعد ذلک و أصلحوا فإّن الل غفور رحيم«؛ مگر کسانی که 

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

کسانی که زنان  پاکدامن را متهم می کنند و سپس چهار شاهد بر مّدعای 

ــان هرگز  ــتاد تازیانه باید زد، ثانیًا، شهادتش خود نمی آورند آنها را اواًل، هش

ــود، مگر اینکه توبه کنند و عمل زشت خود و عوارض ناشی  پذیرفته نمی ش

از آن را اصالح نمایند. ثالثًا، این مردان، فاسق هستند.

ــن در مقابل چنین تهمتی کرامت خود را در  ــه طور طبیعی زنان پاکدام ب

ــت رفته می بینند و طالق را بر ماندن ذلت بار ترجیح  ــر، از دس خانه ی همس

ــک، ظن و یقین( زبان به  ــد. از طرفی مردانی هم که به هر دلیلی )ش می دهن

چنین تهمتی گشوده اند، کم تر حاضر به ادامه ی زندگی با چنین زنی هستند، 

ــد. حداقل برای رفع اتهام از خود و رهایی از  هرچند که آن زن بی گناه باش

ــوا( طالق را ترجیح می دهند.  ــتن تق توبیخ افکار عمومی، )در صورت نداش

پس باید با تشریع تکالیفی سخت، از حریم زنان پاکدامن که در واقع، حریم 

خانواده است دفاع کرد.
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3 ـ »والَّذين يرمون أزواجهم ولم يکن لهم شهداء إاّل أنفسهم فشهادة أحدهم سا

ــانی که همسران خود را )به عمل منافی عفت(  ــهادات بالل ...«؛ و کس أربع ش

متهم می کنند و گواهانی جز خودشان ندارند، هر یک از آنها باید چهار مرتبه 

به نام خدا شهادت دهد ... )نور: 6(؛

ــرش تهمت عمل منافی  عفت یا نفی ولد می زند و  ــوهری به همس اگر ش

شاهدی بر مّدعای خود نیاورد باید تن به مراسم »لعان« دهد که در کتب فقهی، 

به طور مفصل به آن پرداخته شده است. مراسمی که پس از آن اگر از دروغ گویان 

باشد، لعنت خدا را بر خود مباح ساخته و این یعنی هالکت و نابودی، چرا که 

با اتهام بر مظلوم عالوه بر اینکه حیثیت و آبروی او را از بین برده باعث متالشی 

شدن نظام خانواده ای که خود نیز عضوی از آن بوده، شده است. بنابراین دیگر 

نیازی به طالق نیست، چرا که بدون آن، نیز چنین زندگی تأسف باری پایان یافته 

است »و زوجین بر یکدیگر حرام مؤبد می شوند« )امامی 1377: 393(.

ــات اولئک مبّرؤن مّما يقولون لهم  ــات للّطيبين والَطيبون للَطيب 4ـ  »... الّطيب

مغفرة و رزق کريم ...«؛ ... زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان 

پاک اند. اینان از نسبت های ناروایی که )ناپاکان( به آنان می دهند مبرا هستند 

و برای آنان آمرزش )الهی( و روزی پر ارزشی است )نور: 26(.

ــان پاکدامن، می فرماید: آنان از تهمت هایی  ــد متعال در دفاع از زن خداون

که به آنها زده می شود مبّرا هستند و خداوند در ازای مظلومیتی که دچارش 

شدند، به آنان پاداش خواهد داد. بنابراین می توان گفت: با تهمت زدن به زنان 

عفیف، زندگی مطلوب و مسالمت آمیز پایان یافته است.
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سا راهبرد دهم 

تهمت یکی از رذائل اخالقی است که در دین مبین اسالم به شدت نکوهیده 

شده است. حاکمیت یافتن فرهنگ اسالمی در جامعه و روابط بین انسان ها، به 

ویژه زن و شوهر، زمینه ی سوء ظن و در نتیجه تهمت زدن را از بین می برد.

درخصوص موضوع مورد بحث، اگر زن حریم محرم و نامحرم را مراعات 

نماید و از شوخی و بذله گویی با نامحرم خودداری کند، در واقع خود را از مظان 

ــیـ  از جمله همسرشـ  به او تهمت ارتباط نامشروع  ــاخته و کس اتهام رها س

نمی زند. همچنین شوهر باید حدود الهی را در ارتباط با نامحرم مراعات نماید. 

بنابراین باید در مرحله ی اول زن و شوهر، خود را در معرض تهمت قرار 

ــجم در مراکز  ــؤلین نیز باید با برنامه ریزی منس ندهند و در مرحله ی بعد مس

آموزشی، اداری و... در حد توان مانع اختالط زن و مرد شوند تا شاهد پیامدهای 

منفی اختالط، از جمله شکسته شدن حریم محرم و نامحرم و در نتیجه متزلزل 

شدن استحکام خانواده ها نباشیم. لذا راهبردهای ذیر پیشنهاد می گردد:

1 ـ رعایت حریم زن و مرد از اختالط بی ضابطه درون خانواده؛

2 ـ برنامه ریزی منسجم مسئولین برای کاهش اختالط در جامعه.

جمع بندی علل و انگیزه های طالق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن 

کریم به روش ترتیب نزول 

ــرآن کریم به روش  ــده در ق ــا توجه به اینکه اولین عامل مطرح ش 1ـ  ب

ــر« می باشدـ   ــی همس ترتیب نزول »فقدان توجه یا کم توجهی به نیاز جنس

که در دوازده مورد به آن اشاره شده است ـ و این مورد جایگاه باالیی را در 
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ــت، لذا جهت کاهش طالق باید سا میزان آمار طالق به خود اختصاص داده اس

بیش از سایر عوامل به آن توجه شود.

2 ـ با توجه به اهمیت مرحله ی همسرگزینی و یافتن زوج مناسب، باید 

ــرانی  خانواده ها و جامعه به تأمین مراکزی برای کمک و یاری دختران و پس

ــرف ازدواج هستند، اقدام نموده و آنان را یاری نمایند )بقره: 221؛  که در ش

ممتحنه:10؛ نور: 3و36 به موضوع کفویت پرداخته است(.

ــوهر، عامل  3 ـ تقویت مبانی اعتقادی و مذهبی جامعه به ویژه زن و ش

بسیار مهمی در استحکام خانواده و در نتیجه کاهش شدید طالق می باشد.

ــت. در  ــهود اس در تمام طالق های غیر ضروری، رد پای بی تقوایی، مش

ــبت به زن و  ــت و بینش خوبی نس ــه دینی و مذهبی، طالق منفور اس جامع

شوهری که با طالق از یکدیگر جدا شده اند وجود ندارد و همین به کاهش 

طالق کمک می کند. نباید قبح طالق در جامعه ریخته شود )بقره: 187، 223، 

231، 237، 241؛ احزاب: 11؛ نساء: 128 و 129؛ طالق: 2، 4 و 5 به ترتیب 

به مسئله تقوا و پرهیز از هر نوع خودمحوری پرداخته است(.

4ـ  قبل از ازدواج باید دیدگاه دختر و پسر نسبت به زن و مرد در عالم خلقت 

و ویژگی ها و خصوصیات جسمی و روحی هر کدام تصحیح گردد و آگاهی ها و 

اطالعات الزم را کسب نمایند و نسبت به وظایف هر کدام در قبال دیگری واقف 

شوند تا تحت تأثیر جریانات فکری منحرف که سعی در ایجاد اختالف بین زن و 

مرد به طور کلی و بین زن و شوهر به طور خاص دارند قرار نگیرند )بقره: 187، 

223، 238؛ نساء: 34، 35 و  128 به این موضوع پرداخته است(.



343

 علل طالق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن کریم
13

89
ز  

یی
 پا

 / 
49

ره 
شما

 / 
هم

زد
سی

ل 
سا ــالم سازی روابط اخالقی افراد جامعه، به ویژه زن و شوهر، عامل  5ـ  س

مهمی در جهت کاهش طالق است. این مهم از طرق زیر دست یافتنی است:

الف( حاکمیت بخشیدن به ارزش های دینی و مذهبی؛

ب( ارائه ی الگوهای خوش اخالق از انبیاء گرفته تا انسان های موفق، از 

طریق وسایل صوتی ـ تصویری ارتباط جمعی؛

ج( رفع موانعی که ایجاد بدخلقی می کند که بخشی مربوط به خود افراد 

است و بخشی مربوط به جامعه )بقره: 226، 228، 231، 239؛ نساء: 19، 34، 

ــن  ــالق: 1،2، 6،7؛ مجادله: 2؛ تحریم:1 پیرامون موضوع حس 128، 129؛ ط

خلق و سوء خلق می باشد(؛

5 ـ تلقین ارزش ها و صفات مثبت به روح جمعی جامعه.

ــدن  ــا توجه به اینکه جهان امروز، به لحاظ ارتباطات در حال تبدیل ش ب

به دهکده ی جهانی است، به راحتی می توان از طریق وسایل ارتباط جمعی، 

ــالم به آنها عرضه کرد و درصد زیادی  برترها و برتری ها را در قالب هنر س

از مخاطبان خود را بر اساس الگوهای ارائه شده، هماهنگ کرد. با باال بردن 

ــانیت و ارزش های اخالقیـ  اسالمی افراد جامعه،  ــطح فهم، فرهنگ، انس س

شاهد کاهش طالق خواهیم بود.

)موضوع: دنیاخواهی و دنیاگرایی: احزاب: 28، 29؛ نساء: 19 ـ موضوع: 

کراهت داشتن زن و شوهر از یکدیگر: بقره: 128، 229؛ نساء: 19ـ  20؛ نور: 

6، 26؛ موضوع: تهمت زدن: نور: 4، 5(

6 ـ تالش همگانی در جهت تسهیل امر ازدواج. 
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ــه ی ازدواج جوانان مجرد و سا ــر زمین ــت و ملت با یاری یکدیگ ــر دول اگ

ــًا تمایل ازدواج دختران مجرد با  ــان فراهم کنند، قطع امکانات اولیه را برایش

ــف از دوش برخی مردان  ــود و از این طریق، تکلی ــم می ش ــردان زن دار ک م

ــاس تکلیف )به عقیده ی خودشان ( ازدواج مجدد می کنند  زن داری که بر اس

برداشته می شود )آیات:20، 129 و 138 سوره ی نساء، شاهد این مّدعاست(.

نتیجه گیری

ــوره ها، از موضوعات بسیار مهم  موضوع طالق با رویکرد ترتیب نزول س

ــت. با مطالعات و بررسی هایی که صورت گرفتـ  با توجه به  و کاربردی اس

فقدان وجود پیشینه برای چنین رویکردیـ  نتایجی حاصل شد که عبارت اند از:

ــف مراد جدی خداوند است و  1ـ  رویکرد ترتیب نزول، بهترین راه کش

ــیاری از مرادهای جدی پروردگار  بی اعتنایی به آن، عامل مجهول ماندن بس

متعال می باشد.

2 ـ اسالم »طالق« را بر خالف افراط و تفریط هایی که در مکاتب دیگر 

دیده می شود، جهت تحکیم بنیان خانواده تشریع کرده و ضرورت تشریع آن 

بر اساس ترتیب نزول هفت مورد است.

ــی آیات به روش ترتیب نزول، مطلب مهمی ارائه می دهد که  3 ـ بررس

ــه ی طالق به گونه ای که آیات  ــت از محدود کردن تدریجی دامن عبارت اس

پایانی تلویحًا جز موارد ضروری، مورد دیگر را به مخاطب اجازه نمی دهد.

ــاس درجه ی اهمیت عوامل طالق، به  4 ـ با رویکرد ترتیب نزول بر اس
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سا ترتیب اولویت علل و انگیزه های طالق کشف و به آنها اشاره می شود: 

ــی همسر؛ هم کفو نبودن؛ ضعف   عدم توجه یا کم توجهی به نیاز جنس

ــوهر؛ عدم شناخت متقابل جایگاه  یا فقدان مبانی اعتقادی و مذهبی زن و ش

یکدیگر و وظایف خود نسبت به دیگری؛ سوء خلق؛ اضطرار؛ دنیا خواهی و 

دنیاگرایی و پرداختن به تجمالت؛ کراهت داشتن زوجین از یکدیگر؛ همسر 

دیگر؛ تهمت زدن.

ــایی و رشدیابی مشکالت و طبقه بندی دقیق آنها برای   اهتمام به شناس

برنامه ریزی منسجم و هماهنگ در جهت اصالح و رفع مشکالت از مقدمات 

ضروری است که با رویکرد روش ترتیب نزول آیات این مهم فراهم است.
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 قرآن کریم.
 ابن  منظور 1408. لسان العرب, بیروت, دار حیاء, التراث العربی. 

 امامی، سید حسن 1377. حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسالمیه.
 بحرانی، شیخ یوسف 1421. الحدائق الناضره، قم، مؤسسه النشراالسالمی.

 بهجت پور, عبدالکریم 1378. همگام با وحی, قم, سبط النبی.
 تبریزی )برهان(، محمد حسین بن خلف 1376. برهان قاطع، تهران، امیر کبیر.

 الحارثی, محمد قاسم 1417. اساسیات عقد النکاح, بیروت, مکتبه الثقافیه. 
 الحر العاملی، محمدبن الحسن. وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
ــواده، تهران، دفتر  ــین1374. طالق یا فاجعه انحالل خان ــی زنجانی، حس  حقان

    فرهنگ اسالمی.

 دهخدا، علی اکبر 1354. لغتنامه، تهران، مجلس شورای اسالمی.
 الراغب اصفهانی 1416. مفردات الفاظ القرآن فی غریب القرآن, بیروت, الدارالشامیه. 
ــناخت واقعیت و عوامل آن،  ــی در ش ــاروخانی، باقر 1382. طالق پژوهش  س

    تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 سید سابق 1397هــ  1977م. فقه السّنه، بیروت، دارالکتاب العربی.
 سید قطب 1400هـ ـ 1980م. تفسیر فی ظالل القرآن الکریم، دارالشروق.

ــیدمحمد حسین 1383. تفسیر المیزان، ترجمه ی سید محمد باقر   طباطبایی، س
    موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسالمی.

 طبرسی1350. تفسیر مجمع البیان، ترجمه ی محمد مفتح، تهران، فرهانی.
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سا  العاملی, زین الدین علی )شهید ثانی( 1416. مسالک االفهان الی تنقیح شرائع االسالم, 

   موسسه المارف االسالمیه.

 فیروز آبادی، محمدبن یعقوب1420هـ ـ 1999م. القاموس المحیط، دارالفکر.
 قاسم، الحارثی، محمد 1417هـ1997 م. اساسیات عقد النکاح، بیروت، المکتبه 

    الثقافیه.

 قرائتی، محسن 1378. تفسیر نور، قم،  در راه حق. 
 محقق داماد، سید مصطفی 1375. مباحثی از اصول فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی.
ـ ـــــــــــــ  1386. بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی.

 مصلحتی، حسین 1383. ازدواج و ازدواج درمانی، تهران، البرز.
 مطهری، مرتضی 1386. نظام حقوق زن در اسالم، تهران، صدرا. 

 معرفت، محمد هادی 1380. علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی شهید.
 معین، محمد 1379. فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر.

ــی دانش، قم، دفتر  ــف، ترجمه ی موس ــیر کاش  مغنیه، محمد جواد 1383. تفس
     تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.

 مهریزی، مهدی 1382. شخصیت و حقوق زن در اسالم، تهران، شرکت انتشارات 
     علمی و فرهنگی.

 مکارم شیرازی، ناصر و همکاران 1374. تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب االسالمیه.
 النجفی، محمدحسن 1366. جواهرالکالم، اسالمیه.

 نراقی, مال احمد 1387. معراج السعاده, مشهد, بارش.
 هاشمی رفسنجانی، اکبر1381. تفسیر راهنما، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه.

 هاشمی رکاوندی، سیدمجتبی 1370. مقدمه ای بر روانشناسی زن، قم، شفق.



348

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
89

ز  
یی

 پا
 / 

49
ره 

شما
 / 

هم
زد

سی
ل 

سا

 کریمی, یوسف 1379. نگرش و تغییر نگرش, تهران, ویرایش. 
 کماالن، سید مهدی 1387. مجموعه قوانین و مقررات خانواده، تهران، کماالن.
ــفق همدانی،  ــی برای همه، ترجمه ی ش  کنت آپل، جون آپل 1361. روانشناس

    بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه.

 کی نیا, مهدی 1373. پژوهشی در عوامل اجتماعی طالق، قم، مطبوعات دینی.
 یعقوبی االصفهانی, سیف اهلل 1414. نظام الطالق, تقریرات درس آیت اهلل سبحانی, 

    قم موسسه االمام الصادق)ع(.


