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 حق اشتراط بر قرآن اتیآ داللت یبررس
  *اصالح اراده به یرجع طالق در رجوع

**جعفري علی
  

  ***دهقان مصطفی   ____________________________________________________________  

  چکیده
 مطرح را مطلقه زوجه به رجوع در مرد حق و یرجع طالق بحث بقره، سوره 228 هیآ

 محسـوب  یرجعـ  طـالق  در زوج رجـوع  حـق  ادله نیتر یاصل از آیه این .است کرده
 نیهمچن .است شده اصالح اراده به مشروط زوج رجوع حق مذکور هیآ در .شود می
 و معروف به امساك ریبتع میکر قرآن سوره، نیهم 231 و 229 هیآ همچون یاتیآ در

 ولـی  ،اسـت  کـرده  انیـ ب یرجعـ  طالق از پس مرد فهیوظ عنوان به را احسان به حیتسر
 در زوج اضـرار  اراده اگـر  یحتـ  بنـابراین  ؛اند نکرده ذکر را یشرط نیچن فقها مشهور
 اتیـ آ مضـمون  حاضـر،  مقالـه  .دارد رجـوع  حـق  زوج ،شـود  محـرز  زوجـه  به رجوع

 و نقـد  را آنهـا  درباره گوناگون يها دگاهید ،کرده یبررس یفقه نگاه از را گفته پیش
 رجـوع  حـق  کـه  شود یم استفاده اتیآ نیا از ویسندگان،ن نظر به .است کرده یبررس
 حـق  زوج صـورت،  نیاریـ درغ و اسـت  اصالح اراده به مشروط یرجع طالق در زوج

  .دان خدشه قابل است، شده اقامه ظاهر نیا طرح يبرا که يا ادله و ندارد رجوع

    .اصالح اراده زوج، رجوع، حق ،یرجع طالق :کلیدي واژگان

                                                      
بـه   یاشتراط حق رجوع زوج در طالق رجع یبررس«باعنوان  ياز رساله دکتربرگرفته  پیش رو مقاله *

 دانشگاه تهران است. یفاراب سیپرد اتیدانشکده اله 1397اسفند  21مصوب  »اراده اصالح
 ).alijafari@ut.ac.irمسئول ( سندهیدانشگاه تهران/ نو یفاراب سیپرد اریاستاد **

 یفـاراب  سیحقـوق پـرد   یرشـته فقـه و مبـان    يو دانشجو دکتر هیحوزه علم یمدرس سطوح عال ***
 ).dehghan.mostafa@ut.ac.irدانشگاه تهران (

mailto:alijafari@ut.ac.ir
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  مقدمه
 مطالـب  کـه  اسـت  حقـوق  و فقـه  مهـم  مسـائل  ازجملـه  ،طـالق  بـه  مربوط مباحث

 گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  نیز کریم قرآن در بحث این شود. می طرح آن ذیل اي گسترده
  .اند پرداخته موضوع این با مرتبط گوناگون مسائل تبیین به آیه ده از بیش و است

 طـالق  .دشـو  می تقسیم بائن و رجعی قسم دو به طالق ،حقوقی و فقهی مباحث در
 و کنـد  رجـوع  مطلقـه  بـه  توانـد  مـی  عـده  ایـام  در مـرد  ،آن در که است طالقی رجعی
 در و گردد بازمی دو آن نمیا زوجیت احکام همه ،جدید عقد به نیاز بدون صورت دراین

 زوجـه  نفقه مثالً ؛است زوجه حکم در جهات بعضی از مطلقه نیز رجعی طالق عده ایام
 زوجـه  یـا  او خـواهر  با ازدواج حق زوج و است زوج عهده به رجعی طالق عده ایام در

 دو نمیـا  زوجیـت  رابطـه  طـالق،  با که است طالقی ،بائن طالق درمقابل .ندارد را پنجم
 براي رجوعی حق بوده، جدید عقد به منوط آن بازگشت و شود می برداشته کامالً طرف
 زوجـه  طالق .ندارد وجود دیگران به نسبت او اولویت و زوجه به رجوع منظور به زوج
  .شوند می محسوب بائن طالق انواع از ،مبارات و خلع طالق و دخول از پیش

 اراده بـه  فقـط  یعنی ؛دانند می ایقاع را رجعی طالق در زوج رجوع حقوقدانان و فقها
 (کاتوزیـان،  نـدارد  يتـأثیر  آن در مطلقـه  رضـایت  عدم یا رضایت و است وابسته زوج

ــ محقـــق /702ص ،1396  .)15ص ،26ج ،1413 ،ســـبزواري /2ص ،3ج ،1408 ی،حلّـ
 با همراه و کند رجوع بر داللت که فعلی یا لفظ هر به رجوع ،مدنی قانون طبق همچنین

 قصـد  فقهـا  رخـی ب حتی و )702ص ،1396 ،(کاتوزیان شود می واقع ،باشد رجوع قصد
 از زوج هـدف  درنتیجـه  ؛)311ص ،2ج ،1434 ،(خمینـی  داننـد  نمـی  شرط نیز را رجوع
 بـه  اضـرار  قصد به زوج اگر دلیل همین به و ندارد اهمیتی رجوع اعتبار و تحقق در رجوع
  .شود می او همسر دوباره زن ،کند رجوع او با زندگی قصد به یا زوجه
 و الزم ،اسـت  شده مطرح مبسوط طور به طالق بحث کریم قرآن در اینکه به توجهبا

 فقهـی  نگـاه  از ،قـرآن  در خاص قصد و اراده به زوج رجوع اشتراط بحث است شایسته
ـ آ اسـاس  بر که است این قیتحق هیفرض .شود بررسی  در زوج رجـوع  حـق  قـرآن،  اتی
 یفیتوصـ  روش بـه  کـه  حاضر پژوهش در .است اصالح اراده به مشروط ،یرجع طالق
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 تیـ فیک و مـدلول  ،شـده  ذکـر  میکـر  قـرآن  از هیآ سه نخست ،است افتهی سامان یلیتحل
 فقهـا  و شـمندان یاند هـاي  دگاهید سپس .است شده یبررس قیتحق هیفرض بر آنها داللت

 اراده بـه  رجـوع  حـق  اشـتراط  هینظر رد يبرا که اي ادله و یبررس اتیآ آن مفاد درمورد
  .اند گرفته قرار نقد مورد ،اند شده ذکر اصالح

  بحث محل آیات .1
 بـدان  درذیـل  که اند، کرده اشاره رجوع بحث به خاص طور به آیه سه کریم قرآن در

  پرداخت. خواهیم

  سوره بقره 228 آیه .1ـ1
طَلَّقَاتالْمنَی وصهِنَّ تَرَبثَالَثَۀَ بِأَنْفُس قُرُوء لُّیالَ وـنَّ  حـ  أَنْ لَه ا  تُمنَیک خَلَـقَ  مـ  ه ـ  اللـَّ یف 

ـ  بِـرَدهنَّ  أَحـقُّ  بعولَتُهنَّ و الْآخرِ ومِیوالْ بِاللَّه ؤْمنَّی نَّک إِنْ أَرحامهِنَّ ـ  یف وا إِنْ کذلادأَر 
ـ عزِ واللَّه درجۀٌ هِنَّیعلَ للرِّجالِ و بِالْمعرُوف هِنَّیعلَ يالَّذ مثْلُ لَهنَّ و إِصالَحاً  :مکـی ح زٌی

 شـند کب انتظـار  ]شـدن  كپـا  و[ دنید ماهانه عادت مرتبه سه مدت به دیبا مطلقه زنان
 هک ستین حالل آنها براى دارند، مانیا زیرستاخ روز و خدا به اگر و دارند] نگه [عده
 آنهـا  بازگرداندن براى همسرانشان و نندک تمانک ده،یآفر شانیها رحم در خدا را آنچه

 هک درصورتى ،سزاوارترند ]گرانید از[ مدت نیا در ]ىیزناشو زندگى سرگرفتن از و[
 آنهاسـت،  دوش بـر  هک فىیوظا همانند آنان براى و باشند اصالح خواهان ]راستى هب[

 و توانـا  خداونـد  و دارنـد  برتـرى  آنـان  بـر  مردان و شده داده قرار اى ستهیشا حقوق
  ).228 (بقره: است مکیح

  اصالح واژه شناسی مفهوم .1ـ1ـ1
» صـالح « آن مجرد ثالثی مصدر. است» صلح« ریشه از و افعال باب مصدر» اصالح«

 ،منظـور  ابـن  /383ص ،1ج ،1410 ،(جـوهري  اسـت  ضدفسـاد  معنـاي  به» صلوح«بوده، 
  .)516ص ،2ج ،1414

 یعنـی  اصـالح « اسـت:  کـرده  بیـان گونـه   این را اصالح معناي المنیر مصباح در فیومی
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 .)345ص ،2ج ،]تا بی[ ،(فیومی »است ثواب و خیر معناي به صالح و داد انجام را صالح
ـ  الفـت  و سـازش  صـلح،  ایجـاد  بـه  اصالح، قرآن قاموس در همچنین  اسـت  شـده ا معن
  .)141ص ،4ج ،1412 ،(قرشی

 228 آیـه  بـر  عـالوه ، شـده  استعمال مرتبهبیست  از بیش کریم قرآن در اصالح واژه
 سـوره  35 آیـه  در، اسـت  شده اصالح اراده به مشروط رجوع حق آن در که بقره سوره
  :باشد می اصالح اراده به مشروط شوهر، و زن نمیا سازش و توافق نیز نساء

إِنْ و فْتُمقاقَ خش هِمایبثُوا نعفَاب نْ ماًکحم هلأَه و نْ ماًکحها ملـالحاً  دایری إِنْ أَهفِّـقِ ی إِصو 
اللَّه مایبإِنَّ نَه ل انَک اللَّهـ  ]همسـر [ دو آن انیـ م افکش و ىیجدا از اگر و :راًیخَب ماًیع  میب

 بـه  تـا [ دینک انتخاب زن خانواده از داور یک و شوهر خانواده از داور یک د،یباش داشته
 بـه  خداونـد  باشـند،  داشـته  اصالح به میتصم داور دو نیا اگر .]نندک دگىیرس آنان ارک

] اسـت  بـاخبر  همـه  اتین از و[ است آگاه و دانا خداوند، رایز ؛ندک مى کمک آنها توافق
 .)35(نساء: 

 سـازش  و خیر اراده معناي به اصالح اراده، شد نقل لغت کتب ازکه  یمعنای به باتوجه
 کـه  شـریفه  آیـه  در و باشد داشته خاصی مصادیق تواند می هرمورد در که است الفتیا 

 اراده معنـاي  بـه  تواند می اصالح اراده، است رجعی طالق در زوج رجوع و طالقدرباره 
گونه  ؛ همانباشدموارد  این مانند و اشتباهات جبران، همسر به کردن نیکی، فیوظا انجام

 فـیض ر.ك: (انـد   کـرده  برداشـت  آیـه  از را معنـایی  چنین نامفسر و فقها از بسیاري که
 ،]تـا  بـی [ ،اردبیلـی  /52ــ 51ص ،4ج ،]تـا  بی[ کاظمی، /1142ص ،23ج ،1406 ،کاشانی

  نویسد: می آیه توضیح در شیرازي مکارم اهللا آیتمثال  ؛ براي)592ص
 گونـه  چیهـ  بـدون  تواند مى شوهر است، رجعى طالق عده در زن هک موقعى در درواقع

 بازگشـت  قصـد  بـه  هک عملى ای سخن هر با ؛ردیگ سر از را ىیزناشو زندگى فات،یتشر
ـ ا »إِصالحاً أَرادوا إِنْ« جمله با منتها شود، مى حاصل امعن نیا ،باشد ـ ب را قـت یحق نی  انی

 هکـ  تیـ جاهل دوران همچون نه باشد، اصالح بازگشت، و رجوع از هدف دیبا هک ردهک
 داشـتن  انیم حالتى در و داده قرار فشار تحت را زنان حق، نیا از استفاده سوء با مردان
 خـود  ارکـ  از راسـتى  هکـ  است درصورتى حق نیا .داشتند مى نگه بودن مطلقه و شوهر

 جـاد یا هـدفش  و ردیگ سر از را خانوادگى زندگى جدى طور به بخواهد و شده مانیپش
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  .)154، ص2 ج ،1374 ،شیرازي (مکارم نباشد زن ساختن فیلکبالت و ضرر
  نویسد: می طباطبایی عالمه همچنین
 ،باشد اصالح هدف به رجوع اینکه بر کند می داللت ،اصالح اراده به رجوع تقیید

 ،1417 ،طباطبایی( است گرفته قرار نهی مورد بعد آیات در که اضرار غرض به نه
  .)231ص ،2ج

  داللت .2ـ1ـ1
بوده  شرطیه اي جمله »إِصالَحاً أَرادوا إِنْ کذل یف بِرَدهنَّ أَحقُّ بعولَتُهنَّ« جمله ،آیه این در

 زوج بـودن  سزاوارتر آیه، از فقره این اساس بر .است شده مقدم شرط بر جزاء آن در که
 ؛دارد مفهـوم  در ظهور نیز شرطیه جمله و است شده اصالح اراده به مشروط رجوع، در

 ،باشد نداشته اصالح اراده زوج اگر بنابراین ؛شود می منتفی نیز جزا شرط، يانتفا با یعنی
  .نیست دیگران از سزاوارتر مطلقه زوجه به رجوع براي

 ،اصـول  علـم  نامحققـ  .اسـت  شرط مفهوم پذیرش بر متوقف مذکور آیه به استدالل
 اند: کرده ذکر شرط چهار معموالً ،مفهوم بر شرطیه جمله داللت براي

 کـن  اش ختنـه  ،شدي پسر صاحب اگر مثالً ؛نباشد شرط بر متوقف عقال يجزا )الف
 در .شـود  مـی  محقـق  حکـم  ،موضوع تحقق با که است این قضیه مفاد صورت دراین که

 درواقـع  شـرط،  يانتفـا  بـا  و اسـت  شـرط  بر متوقف عقال يجزا اي شرطیه قضیه چنین
 حکم يانتفا و شود می منتفی موضوع يانتفا جهت به جزا خود شده، منتفی جزا موضوع

 اسـت  لقـب  مفهـوم  بحـث  در داخـل  و شـرط  مفهـوم  بحث از خارج موضوع يانتفا به
  .)418ص ،1ج ،1352 ،خویی(

 جملـه  ظـاهر  از شـرط  ایـن  .اتفـاقی  نه ،باشد لزومی ترتبی شرط، بر جزا ترتب )ب
 جـزا  و شرط نمیا که يدرمورد شرطیه جمله استعمال اینکه چه ،شود می استفاده شرطیه
 جملـه  از متبـادر  و است قرینه نیازمند و نادر ،نباشد غلط اگر ،ندارد وجود لزومی ترتب

  .)194ص ،1409 ،خراسانی (آخوند است شرط و جزا نمیا لزومی ترتب ،شرطیه
 جملـه  ظـاهر  از نیز شرط این که باشد علت بر معلول ترتب نوع از لزومی ترتب )ج

 اسـت  شرط بر مترتب جزا که است این شرطیه جمله ظاهر زیرا ؛شود می استفاده شرطیه
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ـ  ،باشـد  مطابق واقع با نسبت این اگر و  بـراي  علـت  شـرط،  درواقـع  کـه  معناسـت  یندب
 ،نیست مطابق واقع با شرطیه جمله ظاهر که شویم ملتزم باید صورت درغیراین ،جزاست
 دیگر عبارت به ؛است بیان مقام در متکلم که است این عرفیه خطابات در اصل که درحالی

 بـراي  علـت  ،شـرط  کـه  شـود  مـی  استفاده شرط بر جزا ترتب در شرطیه جمله ظهور از
  .)416ص ،1ج ،1352 ،خویی( جزاست

 از شـرط  ایـن  .باشـد  منحصـره  علـت  بر معلول ترتب نوع از شرط بر جزا ترتب )د
 و اسـت  بیان مقام در متکلم وقتی که صورت ؛ بدینشود می استفاده شرطیه جمله اطالق

 و شـود  نمـی  مترتـب  دیگري شرط بر جزا که معناست بدین ،کند می ذکر شرط یک فقط
 مـتکلم،  بـود  الزم صـورت  درغیـراین  ،شود می مترتب قضیه در مذکور شرط بر منحصراً

  .)418ص (همان، کند ذکر نیز را دیگر شرط
 هسـت؛  228 آیـه  در ،شـد  ذکر مفهوم بر شرطیه جمله داللت براي که شروطی همه

 ترتـب  شرطیه جمله ظاهر از و نیست اصالح اراده بر متوقف عقالً رجوع حق اینکه چه
 و شـرط  اطـالق  از و شـود  می استفاده علت بر معلول تربت نوع به شرط بر جزا لزومی

 شـرط  ،اصـالح  اراده شـود  مـی  مشـخص  اصالح، اراده کنار در دیگري شرط ذکرنشدن
 رجـوع  حـق  يانتفا بر 228 آیه در شرطیه جمله بنابراین ؛است رجوع حق براي منحصر

  .کند می داللت اصالح اراده عدم درصورت
 طباطبـایی ( اسـت  اصـولی  اندیشـمندان  غالـب  قبـول  مورد ،شرط مفهوم کلی طور به

 شـرطیه  جملـه  داللت روشنی و )28ص ،2ج ،1383 ،کالنتري /207ص ،1296 ،مجاهد
 و توقـف « :نویسـد  مـی  شـرط  مفهوم درمورد ینیینـا  محقق کهاي است  اندازه به مفهوم بر

 توقـف  شـرط  بـر  عقـال  يجـزا  آن، در کـه  اي شرطیه قضیه براي مفهوم ثبوت در تردید
  .)484ص ،1ج ،1424 ،خراسانی (کاظمی »نیست سزاوار ،ندارد

  سوره بقره 229	آیه .1ـ2
انٍ  حیتَسرِ أَو بِمعرُوف كفَإِمسا مرَّتَانِ الطَّالَقُ سـبِإِح ـلُّ ی الَ وـ لَ ح  ممـا  تَأْخُـذُوا  أَنْ مک

 جنَاح فَالَ اللَّه حدود مایقی أَالَّ خفْتُم فَإِنْ اللَّه حدود مایقی أَالَّ خَافَای أَنْ إِالَّ ئاًیشَ تُموهنَّیآتَ
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ـ  اللَّه حدود تَعدی منْ و تَعتَدوها فَالَ اللَّه حدود کتلْ بِه افْتَدت مایف هِمایعلَ کفَأُولئ  ـمه 
 ]مرتبـه  هر در و[ است مرتبه دو ]دارد بازگشت و رجوع هک طالقى[ طالق: الظَّالمونَ

 رها را او ىیکن با ای ،]دینما آشتى و[ ندک نگهدارى را خود همسر ستهیشا طور به دیبا
ـ ا داده آنها به آنچه از زىیچ هک ستین حالل شما براى و ]شود جدا او از و[ سازد  د،ی
 هک دیبترس اگر .ندارند برپا را الهى حدود هک بترسند همسر دو هکنیا مگر ،دیریبگ پس

 بپـردازد  عوضـى  و هیفد زن، هک ستین آنها براى مانعى نند،کن تیرعا را الهى حدود
 از هـرکس  و د!ینکن تجاوز آن از .است الهى مرزهاى و حدود نهایا .]ردیبگ طالق و[

  .تاس ستمگر ند،ک تجاوز آن

  شناسی مفهوم .1ـ2ـ1
 :از ندا ترعبا که است شده محدود امر دو به رجعی طالق در مرد وظیفه آیه این در
 نگهـداري  معنـاي  بـه  ،مسـک  ریشـه  از »امساك« .احسان به تسریح و معروف به امساك

 داشـتن  نگه و کردن رجوع معناي به آیه این در و )320ص ،5ج ،1404 ،(ابوالحسین است
 کلمـه  .اسـت  شـده  معـروف  به مقید ،امساك مذکور آیه در .است همسر عنوان به مطلقه

 چیزي معناي به معروف ،شده مشتق آرامش معناي به »عرف« اصلی حرف سه از معروف
 برخـی  نظـر . مطـابق  )281ص ،4ج ،1404 ،(ابوالحسـین باشـد   آرامـش  مایـه  کـه  است
 شایسـته  و پسندیده عقل و شرع وسیله به که ستا چیزي معناي به معروف شناسان، لغت

  :ه استآورد معروف معناي در طریحی مثالً ؛دشو می ارزیابی
 و او بـه  نزدیکـی  و خداونـد  اطاعت ازقبیل اي پسندیده امر هر که است اسمی معروف

 شـود  مـی  شـامل  ،اسـت  دانسـته  پسـندیده  را آن شـرع  کهرا  هرچیزي و مردم به نیکی
  .)93ص ،5ج ،1416 ،(طریحی

  داللت .1ـ2ـ2
 او رجـوع  کـه  دارد را زوجـه  بـه  رجـوع  حقهنگامی  مردمحل بحث،  آیه اساس بر
 یا ندارد قصدي چنین اگر؛ بنابراین باشد زوجه با پسندیده رفتار و فیوظا به عمل براي
 امسـاك  ؛ زیراکند رجوع تواند نمی ،باشد داشته را زوجه به رساندن آسیب و اضرار قصد

 .کند نمی صدق آن بر معروف به
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 از جلـوگیري  بـراي  آیـه  کـه  کند می تأیید ،شده نقلمذکور  آیه براي که نزولی شأن
 رخـی ب که است بوده این آیه نزول دلیل .است شده نازل رجوع حق از مرد استفاده سوء

 کردند می رجوع ،عده زمان يانقضا به نزدیک و دانند می طالق را خود همسران ،اعراب
 ایـن  از هـدف  و کردنـد  مـی  تکرار را کار همین دوباره و دادند می طالق را زن دوباره و

 هـم  و داشـت ن جایگـاهی  خـود  همسـر  نـزد هـم   ،زن زیرا ؛بود زن به آزاررساندن ،کار
  .)463ص ،2ج ،1420 ،اندلسی (ابوحیان کند ازدواج دیگري شخص با توانست مین

 طـالق  دو بـه  را رجعـی  هـاي  طـالق  تعداد نیز خداوند آیه، این نزول با اساس براین
 قیـد  بـه  را رجوع حقهمچنین  .بود خواهد نائب ،سوم طالقدلیل  همین به و کردمحدود 
 شایسـته  رفتار زن با بخواهد که دارد رجوع حق هنگامی مرد درنتیجه ؛دمقید کر معروف

  .باشد داشته درست و

  سوره بقره 231 آیه .1ـ3
إِذَا و طَلَّقْتُم اءلَغْنَ النِّسنَّ فَبلَهأَج سنَّکفَأَموه رُوفعبِم نَّ أَووهرِّحس رُوفعبِم و سنَّکالَتُموه 

 اللَّه نعمۀَ رُواکاذْ و هزُواً اللَّه اتیآ تَتَّخذُوا الَ و نَفْسه ظَلَم فَقَد کذل فْعلْی منْ و لتَعتَدوا ضرَاراً
ـ بِ اللَّـه  أَنَّ واعلَمـوا  اللَّه واتَّقُوا بِه مکعظُی مۀِکالْح و تَابِکالْ منَ میکعلَ أَنْزَلَ ما و میکعلَ  لِّک
ـ  دند،یرسـ  عـده  روزهـاى  نیآخـر  به و دیداد طالق را زنان هک هنگامى و :میعل ء یشَ  ای
 رهـا  را آنهـا  اى دهیپسـند  طـرز  بـه  ای ]،دینک آشتى و[ دیدار نگاه را آنها حىیصح طرز به

 هکـ  سـى ک و د!یـ ندار نگاه را آنها ردن،ک تعدى و رساندن انیز خاطر به گاه چیه و د!یساز
 ]الهـى  نیقوان از استفاده سوء و اعمال نیا با و[ است ردهک ستم شتنیخو به ند،ک نیچن
 و آسـمانى  تابک و خود بر را خدا نعمت دیاوریب ادی به و د!یرینگ استهزا به را خدا اتیآ

 و د!یـ زیبپره خـدا  از و دهد! مى پند آن، با را شما و ردهک نازل شما بر هک دانشى و علم
 اسـتفاده  سـوء  او نیقـوان  از هک سانىک اتین از و[ است آگاه زىیهرچ از خداوند دیبدان
  .]است باخبر نند،ک مى

 داللـت بـر ایـن امـر     و است پیشین آیه همانند ،مذکور آیهنخست  بخش :هیداللت آ
 و شایسـته  طـور  بـه  را زن و دنـ ک رجوع یا ؛دارد راه دو ،رجعی طالق در مرد که کند می

شـده   تأکیـد  حکم همین ،درادامه .سازد رها را زن پسندیده طور به یا ،دارد نگه پسندیده
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 وکنـد   مـی  نهـی فرد را  ،کند رجوع زوجه به اضرار، براي بخواهد کسی اینکه از واست 
  .استکرده  نهی الهی آیات استهزاءگرفتن به از ،دانسته ظلم را آن

 طـور  بـه  مـرد کند کـه   بر این امر داللت می قبل آیات همانند نیز آیه این اساس براین
 آیـاتی  و داردنیـاز   دلیل به ،رجوع مشروعیت و جواز اینکه چه ؛ندارد رجوع حق مطلق

 حـق  ،گونـاگون  هـاي  سـیاق  به بلکه ،نیستند مطلق ،کنند میداللت  مرد رجوع حق بر که
مشـروط   اصـالح  اراده بـه  رجوع حق اي، آیه در .اند کردهمقید  خاص قیدي به را رجوع

 ضـمن  ،آیه سومین در واست  شدهامر  معروف به امساك به يدیگر آیه در و است شده
  .است کرده نهی ضراري امساك از ،معروف به امساك بر تأکید

 تـأثیر  و مشـروعیت  بـر  دلیلـی  که گرفت نتیجه توان می مذکور آیاتمطابق  بنابراین
  .نداریم ،باشد اصالح اراده بدون که رجوعی یا زوجه به اضرار براي رجوع

  بحث محل آیات درمورد اندیشمندان دیدگاه .2
کـه   اسـت  مطـرح آیات محـل بحـث    بارهدر دیدگاه دو ،اندیشمندان و فقها میان در

  درذیل بدان اشاره خواهیم کرد.

  آیات ظاهر پذیرش نخست، دیدگاه .2ـ1
 اصـالح  اراده بر رجوع حق توقف به و اند پذیرفته را آیات ظاهر ،اندیشمندان برخی

  .اند کرده تصریح

  حدائق صاحب .2ـ1ـ1
  نویسد: می سوره بقره 231 آیه ذیل در حدائق صاحب

 اضـرار  قصـد  بـدون  و فیوظـا  انجام قصد به یا باید مرد که شود می استفاده آیه این از
 »لتعتـدوا  اًضرار التمسکوهن و« .شود تمام اش عده تا کند رها را زن اینکه یا ،کند رجوع
 کنـد  رجـوع  ،نـدارد  او بـه  رغبتـی  که درحالی و زوجه به اضرار قصد به نباید زوج یعنی

  .)356ص ،25ج ،1405 ،(بحرانی
  .ندارد اثر و است باطل ضراري امساك که نیست این در صریح ایشان کالم البته
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  یحلّ حسین شیخ اهللا آیت .2ـ1ـ2
  :نویسد می ،بحث محل آیات ذکر از پس حلّی حسین شیخ ،معاصر بزرگ فقیه

 حیـات  بـه  نسبت هرکس اینکه آن و شود می استفاده کلی حکم یک مذکوره آیات از
 امسـاك  :نـدارد  وجـود  سـومی  راه و کنـد  انتخاب را روش دو از یکی باید همسرش

 تسـریح  دیگـري  و کنـد  قیـام  خـود  وظـایف  همه به که است این مراد که معروف به
 زن ،دهـد  انجام را خود وظایف تواند نمی اگر که است این آن از منظور که احسان به
 »لتعتدوا ضراراً التمسکوهن و« فقره و شود خود زندگی امور متکفل تا بگذارد آزاد را
 را جدیـد  حکـم  و جدیـد  حکـم  یـک  بیـانگر  یـا  و اسـت  کلی قاعده همین تأکید یا

 چـه  ؛نیسـت  جـایز  ،باشد زوجه به اضرار موجب که امساکی اند: کرده تبیینگونه  این
 يادا بر قدرت که درحالی زوج اینکه مانند ؛باشد زوج اختیار از ناشی زوجه به اضرار
 عاجز و باشد نداشته آن در اختیاري زوج چه و کند خودداري آن از ،دارد زن حقوق

 ،ی(حلّ شود عارض وطی از بعد که جنسی ناتوانی و عنن مثل ؛شود وظایف انجام از
  .)187ـ186ص ،1415

 را بحـث  جهـت  دو از ایشان کهاین کند می ممتاز دیگران از را ایشان کالم که اي نکته
  اند: داده توسعه

 انـد و  کرده تعدي ایشان، ولی ندا مربوط طالق به بحث محل آیه سه هرچندنخست، 
 زنـدگی  در کلـی  طـور  بـه  مـرد  وانـد   داده تعمـیم  زندگی همه به را آیه از مستفاد حکم

  .احسان به تسریح یا ،معروف به امساك یا :دارد راه دو مشترك
 امساك مطلق طور به ،باشد جدید حکم بیانگر »... ضراراً التمسکوهن و« فقره اگر ،دوم
 قصـور  یـا  زوج تقصـیر  از ناشی ضرري امساك اینکه از اعم کرده است؛ نهی را ضرري

  .ـ باشد بیماري همچون ـ زوج

  مطهري شهید .2ـ1ـ3
ـ  زنـدگی  بـه  زن اجبار ،مذکور آیات ظاهر پذیرش با مطهري شهید  بـه  کـه  مـردي  اب

 ،عـدالت  ماننـد  اسـالم  ممسلّ اصول با را آن و داند می ظلم ،کند نمی قیام زوجیت حقوق
 :داند می تضاد در
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 هکـ  نـى ید .دارد قطعـى  تضـاد  ،اسـالم  مسلّم اصول با رکتف نوع نیارسد  می نظر به
 هـدف  عنوان به را عدالت برقرارى عنىی »قسط به امیق« و زند مىدم  عدل از همواره
لَنا  رسـلْنا أ لَقَد« :شـمارد  مى ایانب همه اساسى و اصلى سـر ب لْنـا أ و نـات یبِالْ  معهـم  نْزَ

ْ  زانَیوالْم تابکال  فـاحش  ظلم نیچن براى است نکمم چگونه ،»بِالْقسط النّاس قومیل
 را خـود  نیقـوان  اسـالم  اسـت  نکـ مم مگـر  باشـد؟!  ردهکن شىیاند چاره روشنی و
 سـرطانى  مـار یب یک مانند اى چارهیب هک باشد نیا اش جهینت هک ندک وضع صورتى به

  .)272ص ،1390 ،(مطهري رد؟!یبم تا شدکب رنج

  سبحانی اهللا آیت .2ـ1ـ4
  :سوره بقره معتقد است 229 و 228 اتآی توضیح در سبحانی اهللا آیت

 امسـاك  قصـد  کـه  زمـانی  ،اسـت  مـرد  حـق  رجـوع،  اینکه بر کنند می داللت آیات این
 نـدارد  رجوع حق زوج ،باشد دیگر طالق مقدمه رجوع اگر لذا و باشد داشته معروف به
 رفتـار  او با خوبی به و دارد نگه را اش زوجه یا که است واجب زوج بر دیگر عبارت به و

 باشـد)  دیگـر  طـالق  مقدمـه  کـه  (رجوعی رجوع این و کند رها نیکی به را او یا و کند
 231 آیـه  اساس بر که است ضرار به اشبه رجوعی چنین بلکه ،نیست دو آن از یک هیچ

نَّ  فَـبلَغْنَ  النِّساء طَلَّقْتُم إِذَا و« است: فرموده آیه این زیرا ؛است ممنوع لَهــ  أَج سنَّکفَأَموه 
رُوفعبِم نَّ أَووهرِّحس رُوفعبِم و سنَّکالَتُمرَاراً وهوا ضتَدتَعدر را زوج حق آیه دو این و »ل 
  .کنند می نمعی ،مطلقه زوجه به رجوع

  کند: می تصریح انتها درایشان 
 کـردن  محـدود  و جنید ابن قول تقویت بر مبنی کردیم اختیار مسئله این در ما که نظري

 قـرآن)  (آیـه  دلیـل  امـا  اسـت  مشـهور  خـالف  کـه  هرچنـد  اصالح اراده به رجوع حق
 اینکـه  بـر  مبنی شده ذکر فتوا و فقه کتب در که آنچه بنابراین ؛است تبعیت به سزاوارتر

 طـالق  دادن قـرار  بازیچـه  شـبیه  بیشـتر  دارد رجوع حق شرطی هیچ بدون و مطلقا مرد
  .)166ص ،1414 ،(سبحانی است شرع خالف داریم یقین که است

  :معتقد است 231 آیه ذیل دروي 
 بـه  رجـوع  ،اول راه: دو بـین  اسـت  مخیر زوج ،برسد پایان به خواهد می عده که زمانی
 کنـد  صبر ،دوم ؛زوجه به زدن ضرر قصد عدم و معروف به معاشرت قصد به کند زوجه
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 زدن ضرر قصد به ندارد حق زوج و شود خودش اختیار صاحب زن و شود تمام عده تا
  .)206ص ،(همان کند رجوع زوجه به

  آیات ظاهر پذیرش عدم ،دوم دیدگاه .2ـ2
 جـواز  شـرط  فقـط نبـوده،   رجـوع  صحت شرط اصالح، اراده دیدگاه، این اساس بر
  است. حرام ، ولیصحیح رجوع اصالح، اراده بدون ؛ بنابرایناست

  کاشانی فیض .2ـ2ـ1
 آیه این در شرطیه جمله ساختار به اشاره باسوره بقره  228 آیه درمورد کاشانی فیض

 ،نیست رجوع صحت شرط اصالح، اراده« نویسد: میگونه  این آن، نزول شأن به اشاره و
  ).142ص، 23ج ،1406 ،کاشانی (فیض »است رجوع تکلیفی جواز شرط بلکه

 بـه  ناظر را شرط ،کرده تفکیک رجوع وضعی و تکلیفی حکم نمیا ایشان درحقیقت
 بـر  دلیلـی  البتـه  ؛رجوع صحت و وضعی حکم نه ،داند می رجوع جواز و تکلیفی حکم

  .است نکرده بیان آیه از مطلب این استفاده چگونگی

  کاظمی مرحوم .2ـ2ـ2
 بـه  شرط اختصاص و مذکور حکم استفاده وجه ،حکاماأل آیات لیإ فهاماأل مسالک در
  است: شده بیان صورت یندب تکلیفی، حکم

 بـر  اجماع اینکه دلیل به ؛نیست اصالح قصد بدون رجوع صحت نفی ،آیه این از منظور
 فقـط  آیـه  از مـراد  بلکه ،کند رجوع اضرار قصد به اگر حتی ،است ثابت ،رجوع صحت
 اثـر  هرچنـد  ؛اسـت  اصـالح  قصد بدون رجوع از تکلیفی منع و اصالح قصد بر تشویق
 بـا  حرمـت  و شـود  می حاصل نیز اصالح قصد بدون ،باشد زوجیت بازگشت که رجوع
  .)52ـ51ص ،4ج ،]تا بی[ ،(کاظمی است جمع قابل صحت

 ،اصـالح  قصـد  بـه  رجـوع  اشـتراط  در آیه ظهور که است این مذکور کالم ظاهر
 ایـن  ازباشـد،   می اجماع خالف حکمی چنین اینکه دلیل بهاست، ولی  شده پذیرفته

  .شود می ید رفع ظهور
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  اردبیلی محقق .2ـ2ـ3
 قصـد  بـا  حتـی  رجـوع  صحت بر منقول اجماع اینکه به تصریح با نیز محقق اردبیلی

 جـواز  براي شرط ،اصالح اراده کهشود  می ملتزم ،است آیه ظاهر پذیرش از مانع اضرار،
 اگـر  حتـی  ،اسـت  صـحیح  رجـوع  بنـابراین  ؛رجوع صحت براي شرط نه ،است رجوع

  .)592ص ،]تا بی[ ،(اردبیلی نباشد اصالح قصد به

  ها دیدگاه بررسی و نقد .3
گونه کـه در کلمـات    زیرا همان ؛باشد آیه ظاهر خالف بر دوم دیدگاه رسد می نظر به

 بـه  مشـروط  رجـوع،  حق اصل که است این شریفه آیه ظاهربرخی بزرگان تصریح شد، 
 نـه  ،نـدارد  رجـوع  حـق  اصـالً  ،باشد نداشته اصالح اراده زوج اگر و است اصالح اراده
  .باشد اصالح اراده به مشروط آن جواز و باشد محفوظ مرد براي رجوع حق اینکه

 رجـوع  حق اشتراط در آیات ظهور خود کلمات در معموالً نیز دوم دیدگاه به نقائال
 بایـد  ؛ بنابرایناند کرده ارائه ظهور از ید رفع براي دالیلی واند  پذیرفته را اصالح اراده به
  شود. بررسی ادله آن

  شود. اشاره می ،اند گرفته قرار استناد مورد آیه ظاهر از ید رفع براي که اي ادلهدرذیل به 

  اجماع با مخالفت نخست، دلیل .3ـ1
 ؛باشـد  داشته اضرار قصد هرچند ،دارد رجوع حق ،زوج که است این بر فقها اجماع
  .نیست التزام قابل واست  اجماع خالف بر مذکور آیات ظاهربنابراین 
 بـر  اجمـاع  ثبـوت  نخسـت،  جهت کرد: بحث جهت دو در باید لهئمس بررسی براي

  .اجماع دلیل به آیه ظاهر از ید رفع ،دوم جهت ؛اصالح اراده به رجوع اشتراط عدم
 چنـد  از اجمـاع  ثبـوت  در الف) ثبوت اجماع بر عدم اشتراط رجوع به اراده اصـالح: 

  کرد: مناقشه توان می جهت
 داننـد  می اصالح اراده به مشروط را رجوع جواز که هستند کسانی فقها میان در اوالً،

  .شد مطرح پیشین مباحث در آنها عبارات از بعضی و
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 شـان  کتـاب  یـا  ندارند کتابی آنان از بسیاري زیرا ؛نیست احراز قابل علما اتفاق ،ثانیاً
 آثـار  ، ولـی اند بودهقائل  اشتراط به افرادي دارد احتمال؛ بنابراین است نرسیده ما دست به

  .است نرسیده ما دست به آنها علمی
 که بزرگانی از بسیاري زیرا ؛شود نمی احراز اجماع نیز دوم اشکال از اغماض با ،ثالثاً

 چیسـت؟  آنهـا  نظـر  شود معلوم تااند  نشده لهئمس این متعرض ماست، دراختیار آنها آثار
 اصالح اراده به رجوع حق آیا که است نشده مطرح مشهور کالم در فرع این کلی طور به

  خیر؟ یا مشروط است
 عـدم نیـز   و رجـوع  مشـروعیت  اصـل  اثبـات  بـراي  فقها کتب در ،شد ذکر که آیاتی

 ذکـر  آیه در که حکمی حیث ازاینکه  عجیب ، ولیاند شده استناد ،لفظ به رجوع اشتراط
 ایـن  در اجمـاعی انـد؛ بنـابراین    نشـده  بحث )اصالح اراده به رجوع اشتراطاست ( شده
  .نیست ثابت لهئمس

 آیا ،باشد ثابت اجماع که فرض بر دلیل اجماع: ب) جهت دوم، رفع ید از ظاهر آیه به
  شود؟ می آیه ظاهر از ید رفع باعث

 از کشـف  منـاط  به بلکه ،نیست حجت ،تعبدي یدلیل عنوان به و مطلق نحو به اجماع
 معصـوم  نظـر  از کاشـف  که است حجت اجماعی؛ بنابراین است حجت معصوم حکم
 آیـه  چنـد  خالف بر اینکهباتوجه به  ،باشد کار در نیز اجماعی مسئله این در اگر و باشد

؛ نیسـت  محـرز  کاشـفیتش کـم   دسـت  و نیسـت  معصـوم  نظـر  از کاشـف  ،است قرآن از
  :معتقد است بحث این در نیز سبحانی اهللا آیتاساس  برهمین

 بنـده  امـا  ،نیسـت  مشـهور  موافـق  ،اصـالح  اراده بـه  رجوع حق اشتراط به قول هرچند
 اسـت  دلیـل  مطـابق  اینکه چه ؛کنم می انتخاب را مشهور مخالفت و جنید ابن با موافقت

  .)166ص ،1414 ،(سبحانی

  مشهور اعراض ،دوم دلیل .3ـ2
 در ظهـور  مـذکور  آیـات  هرچند؛ بنابراین شود می داللت وهن سبب مشهور اعراض

 وهـن سبب  آیات ظاهر از مشهور اعراض ، ولیدارند اصالح اراده به رجوع حق اشتراط
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 جهـت  شـود:  بررسـی  جهت دو از است الزم نیز دلیل این .شود می ظهور اعتبار عدم و
  .مشهور اعراض دلیل به داللت شدن موهون ،دوم جهت ؛مشهور اعراض ثبوت نخست،

 بـر  اشکاالت بیان ضمن در که گونه همان :اعراض مشهورجهت نخست، ثبوت الف) 
 مسـئله  ایـن  در اسـت،  نشـده  مطـرح  مشـهور  کلمـات  در مسئله این ،شد مطرح اجماع
 ببریم کار به را مشهور تعرض عدم عنوان مشهور، اعراض جاي به که است این تر مناسب

 اراده بـه  رجـوع  حـق  اشتراط اگر .بسیاري هست تفاوت ،اعراض و تعرض عدم نمیا و
 بـه  قـول  بحث این در آنها و گرفت می قرار مشهور بحث مورد آن، بودن مطلق و اصالح
 رجـوع  حـق  اشتراط از مشهور اعراض عنوان ،کردند می اختیار را رجوع حق بودن مطلق

اکنـون   ، ولیکرد می صدق آیات ظاهر از مشهور اعراض ،دیگرسخن به و اصالح اراده به
 موافـق  تـوان  مـی  نـه  را مشهور ،استنشده  بررسی مشهور کلمات در فقهی فرع این که

 وانـد   بـوده  اثر و لیفأت صاحب فقها همه نهبراین  افزون .مخالف نه ،کرد قلمداد اشتراط
 مشـهور  اینکـه  درمـورد  قضـاوت  بنـابراین  ؛اسـت  رسیده ما دست به نامؤلف همه آثار نه

  .است مشکل ،ندا مسئله این با مخالف یا موافق
 و موافقـت  اینکـه  دلیـل اعـراض مشـهور:    شدن داللت بـه  جهت دوم، موهونب) 
 مطـرح  امبن دو و است بحث محل ،شود وهن یا ضعف جبران سبب مشهور اعراض

باتوجـه بـه    ، ولیشود نمی داللت وهن سبب مشهور اعراض امبن یک طبق که است
 مسـئله  درپذیرفتـه شـود،    هـم  اکبـر  اگرهست،  استدالل این در که صغروي مشکل
  .گیرد نمی صورت تغییري

  نتیجه
 رجعـی  طـالق  در زوج رجوع حق ،بقره سوره 231 و 229 ،228 آیات ظاهر مطابق

 نفـی  .باشـد  معـروف  بـه  امسـاك  مصـداق  بایـد  رجوع و است اصالح اراده به مشروط
 کـه  اي ادلـه  و دارد نیـاز  دلیـل  به آیات ظاهر از ید رفع و اصالح اراده به رجوع اشتراط

 اسـاس  بر .اند مناقشه قابل ،اند شده مطرح ظهور اصل در مناقشه یا ظهور از ید رفع براي
 حـق  این از استفاده ولی ،دارد مطلقه به رجوع حق زوج ،رجعی طالق در مذکور، آیات
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 ؛باشـد  همسرش با نیکو معاشرت و اصالح ،رجوع از مرد هدف که است این بر متوقف
 مشـروع  اضرار اراده جهت به زوج رجوع که کرد تصور را رجعی طالق توان می بنابراین

  .نشود مترتب آن بر اثري و نباشد
 قرآنـی  هـاي  آموزه از یکی ،اصالح اراده به رجعی طالق در زوج رجوع حق اشتراط

 و است شده تشریع طالق، در رجوع حق از اعراب بعضی استفاده سوء برابردر که ستا
  .شود الهی حق این از استفاده سوء مانع تواند می نیز حاضر عصر در

 اهللا آیـت  کـالم  اساس بر ولی ،است مربوط رجعی طالق به بحث محل آیات هرچند
 بـه  بایـد  زندگی در مرد گفت توان می و هست آیات از تعدي امکان حلّی، حسین شیخ
 سـن ح بـه  آن از امـروزه  کـه  معـروف  بـه  امسـاك  نخست، کند: رفتار شیوه دو از یکی

 معاشـرت  سـن ح بـه  شوهر و زن نیز .م.ق1103 هماد اساس بر و شود می تعبیر معاشرت
  .او حقوق يادا با زن دادن طالق و احسان به تسریح ،دوم ؛ندا مکلف یکدیگر با

 زنـدگی  یتمـام  در مـرد  وظیفه بیانگر بحث محل آیات گفته، پیش مطالب به باتوجه
 .طالق هنگام فقط نه ،است مشترك
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