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  يدهكچ
ـ ه اسـالم بـا آن مبـارزه    کاز جمله عادات و قوانین غلط در فرهنگ جاهلی  آداب و  ،ردک

میـت فرهنـگ   کرسوم آنها در طالق بـود. موقعیـت مـنحط زن در جامعـه جـاهلی و حا     
مردساالري در آن جامعه، باعث به وجود آمدن انواع رفتارهاي ظالمانـه در نظـام طـالق    

بسیاري از قـوانین   ،ید بر اصالت و انسانیت زنکم با تأنسبت به زن شده بود. شریعت اسال
ه بعضی از انواع طـالق رایـج در   کبه این صورت  ؛ردکطالق جاهلی را اصالح و تعدیل 

راه با توصـیه بـه   و بعضی دیگر را با اصالحاتی هم جاهلیت را از اساس باطل اعالم نمود
  رد.کبعضی انواع طالق را تشریع  تأیید ورعایت حقوق زنان، 

اسـالم در تحـول    يطالق جاهلی، تأثیرآموزه هـا هاي  در این پژوهش با طرح وتبیین گونه
پرتـو   و تحـول گسـترده در نظـام طـالق جـاهلی، در      شـده نظام طالق جاهلی بررسـی  
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  مقدمه
هنگی جامعه عرب جاهلی داشـت.  ري و فرکحول فظهور اسالم نقش مؤثري در ت ،کش بی

طالق تأثیرگذار بـوده   لهئمس در ه آیا شریعت اسالمکمحوري این پژوهش این است مسئلۀ 
یا در برابر آن منفعل بوده است؟ و اگر اسالم در نظام طالق جاهلی تحول و تغییري ایجـاد  

صـلی بـود یـا در مسـائل     ا ؟ آیا تنها در مسـائل است گستره این تحول تا چه حد بوده، ردک
هـاي ایـن پـژوهش تغییـر و      رد؟ یافتـه کـ تغییر و تحول ایجاد  نیز مانند عدهجنبی و فرعی، 

  ه آگاهی از چند و چون آن در خور اهمیت است.کدهد  تحول گسترده را نشان می
ه دینی است زمان شمول و جهان شمول، با توجـه بـه نیازهـاي فطـري انسـان،      کاسالم 

ه با فطرت انسان سازگار و به صالح خانواده ک ظام طالق در دوره جاهلی رانهایی از  بخش
مخالف بود و ضررهایی بـراي  فطرت انسانی  باه کدیگر برخی  کرد و بریید أت ،و جامعه بود

  شید و قوانین جدیدي را به جاي آن بنیان نهاد.کبطالن داشت، خط  در پیخانواده و جامعه 
 ،اي و تطبیقی (بین نظام جاهلی و نظام اسـالمی) اسـت   مقایسهه این پژوهش، کاز آنجا 

نویسنده بـا تمـام   کم  دستوجود ندارد یا  یا ه مستقالً به این موضوع پرداخته باشدکمنبعی 
در قالـب  هـا   رده به آن دسـت نیافتـه اسـت. البتـه برخـی از منـابع و پـژوهش       که کشی تال

ها یا ادیان، به صورت  الم و در سایر زمانموضوعات مربوط به جایگاه خانواده یا زن در اس
و  الجاهلیـۀ ام األسـره فـی   کـ اح هـا  پژوهشاز جمله این  ،اند ضمنی به این موضوع پرداخته

سـیدمحمود  نوشـته  احـوال العـرب    معرفـۀ  یاألرب فـ  بلـوغ ابراهیم فوزي زیفا، اثر اإلسالم 
  جواد علی.از المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسالم و   آلوسی بغدادي، يرکش

ضـمن بیـان انـواع     ،بخـش اول  یل شـده اسـت:  کلی از دو بخش تشکطور این مقاله به 
 ،به ضـرر زنـان بـود    ه غالباًکها و آداب و رسوم رایج در امرطالق  سنت ،طالق در جاهلیت
ه با ظهـور اسـالم در نظـام طـالق     ، تغییرات و تحوالتی کدر بخش دوم وتبیین شده است 

  بررسی شده است.به وجود آمد، جاهلی 

  نگاهي به نظام طالق در جاهليت
  معناي طالق الف)

مصدر فعل مجـرد و اسـم    ،طالق در لغت عرب .طالق از مصطالحات عرب جاهلی است
معـادل تسـلیم و    ،المکـ هماننـد سـالم و    ،مصدر فعل ثالثی مزید و هم معناي تطلیق است

  1قید و بند است. ي رهانیدن و گشودناطالق و تطلیق، هر دو به معن .لیمکت
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به معنـاي بیـزاري و جـدایی     و اما وارد زبان فارسی شده ،واژه طالق گرچه عربی است
گیـري مـرد از زن و از تمـام حقـوقی      نـاره کو در اصطالح به معناي  2امل زن و مرد استک

این واژه، در اصطالح شرعی همان مفهوم عرفـی رایـج میـان     3.مند است بهرهاو  ازه کاست 
ه شارع مقدس بـا شـرایط خاصـی امضـا     کرساند  نی گسستن پیوند زناشویی را مییع ،عقال

  4شود. به ازاله و پایان دادن به عقد ازدواج گفته می ،رده است و در اصطالح فقهیک
 ،ردکـ  ه در زمان قبل از اسالم ازدواج رایج بود و از قوانینی خاص پیـروي مـی  ک همچنان

 ،در واقـع  5.داشـت قواعـد و اسـبابی     مردم آن زمـان، رایج بود و طبق عرف طالق نیز امري 
ان فسخ آن نیز همواره وجود کشده، ام میشمرده چون ازدواج نوعی قرار داد بین دو طرف 

خاصـی   هـاي  شـیوه و روش  براي طـالق  هاي مختلف ها و ملت در تمدن . البتهداشته است
ت خـاص طـالق،   ه در آداب و تشـریفا کـ آنچه مسـلم اسـت ایـن اسـت     ، اما داشتهوجود 

  6موجب زن و زجر و آزار او محور اصلی بود. ومیت بیکمح

  منحط زن در جاهليت ب) جايگاه
که زن یکی از دو رکن ازدواج و طالق است، آگاهی از جایگاه و موقعیـت مـنحط    با توجه به این

  .دکننگی نظام طالق جاهلی ارائه میوتري از چگزن در اجتماع عرب آن زمان، تصویر روشن
زنان در جاهلیت موقعیت منحطی داشتند، از جمله اینکه در ازدواج حق انتخاب نداشـتند یـا   

اجتمـاعی و   نظامرا در این مسئله توان عامل رسیدند. می در زمان کودکی به دست پدر به قتل می
زنان در جامعه عرب قبل از اسالم ـ مانند سـایر اجتماعـات     7.جو کردو جستآن جامعه  اقتصادي

عصر ـ کامالً مقهور اراده و تمایالت مردان بودند. در آن زمان، دختر تحـت قیمومیـت پـدر و     آن 
پس از او تحت والیت و نظر شوهر و پس از مرگ شوهر تحت استیال و فرمان پسـران شـوهر و   
در غیر آن صورت، تحت نظر و والیت بستگان شوهر بود. به هر صورت در تمام احـوال، ماننـد   

مـرد   8؛کـرد تحت والیت بـود و سرنوشـت وي را تمـایالت مـردان تعیـین مـی       صغار و مجانین
تم زن شـ خواست با زن انجام دهد و از حـق فـروش، قتـل، ضـرب و     توانست آنچه می می

 روشن است که به اراده و رضـایت دختـر یـا زن    ،با توجه به این واقعیت تلخ 9بود.مند  بهره
قوانین و سنن محیط، به او حق شد. نمیتوجهی کمترین زندگی آینده و زناشویی او درباره 

  رسوم و سنن محیط براي او حق تشخیص قائل نبود.، داد و به تعبیر دیگراعمال نظر نمی
عامل اجتماعی بود. قوم عرب براساس نظـام قبیلگـی    ،یکی از عوامل مؤثر در این زمینه

قبیلـه در  و دانستند ع میاعضاي قبیله را یک اجتماع مشترك المناف چونکردند و  زندگی می
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و ل دیگر را به چشم بیگانـه و خـارجی دیـده    یقبا ،نظر آنها به منزله یک کشور مستقل بود
مقیـد بودنـد    دلیل،به همین ها و قراردادهایی نیازمند بود. با آنان به پیمانرابطه برقرار کردن 

هـر دختـر    ،مرحلـه اول  زنان و دختران خود را به مردان قبیله خود شوهر دهند. بنابراین در
توانستند کرد، میعمویی به پسرعموي خود تعلق داشت و اگر او راغب نبود و رسماً رد می

کرد و رؤسـا  مردي از قبیله بیگانه خواستگاري میبدهند. اما در صورتی که  او را به دیگري
ایـن   ،تدافعی بین دو قبیله و ایجاد یک نوع پیمانالفت ایجاد منظور سفیدان قبیله به و ریش

  10 از سیماي همه آشکار بود. ،باز عدم رضایت درونی ،دیدندفید میازدواج را م

  اراده خود سرانه مرد در طالق جاهلي  ج)
هـاي ظالمانـه و دور از انصـاف و     العرب مانند ازدواج، با سنت ةه زناشویی در جزیرکطالق و متار

 مقدماتی داشت و نه شروطی و لواحقی؛ تنهامنافی با اخالق توأم بود. طالق در نظر آنها نه 
  11ند.کتوانست رشته زوجیت را قطع  اي می بهانه كشرطش اراده و میل مرد بود و او با اند

  در جاهليت طالق رايج انواعد) 
  .طالق کنایی ـ ب ،طالق صریح ـ گرفت: الف طالق به دو شکل صورت می ،در جاهلیت

 طالق صریح. 1

زن  ،آورد و بدین ترتیبق، جمالتی را به صورت صریح به زبان میمرد در این قسم از طال
  ، این جمالت بود:برداین نوع طالق به کار می از جمله الفاظی که مرد درداد. طالق میرا 

ئت  «، »؛ ریسمانت بر گردن خودت اسـت علی غارِ بِک کحبلُ« یـثُ شـبی حفَاذَه سبیلَک ؛ خَلّیت
هـذَا  کمخَلّـی   اَنـت «، »سرَّحتُک؛ تـو را آزاد کـردم  «، »خواهی بروهر جا میراه تو را باز گذاشتم، 

ـ » «ِتو مانند این شترآزاد هستی. ؛البعیر قی بِاَهلقـی  «یـا  12 .»ات بـرو نـزد خـانواده   ،کالحلحا
قاً کبِاَهل13»ه آزاد هستی.کات ملحق شو و بازگرد در حالی  به خانواده ؛فَتَعود(ي) طال 

 دهنده باورها و خصوصیات فکري و ذهنی آنان بـه زنانشـان اسـت.    نشان ها این عبارت
دهد که آنان زن را بـه قیـد و بنـد گرفتـه     شد نشان میطالق بیان میتحقق کلماتی که براي 
مانند شـتري   ،کردنداو را از قید و بند رها می ،در حقیقت »طالق«ه از واژه دبودند و با استفا

 هـایی،  هبه عبارت دیگر در جمل 14ي اصلی خود برگردد.أوانند تا به مککه زمام او را رها می
روح جـاهلی کـامالً نمایـان اسـت و بـه       ...مانند افسارت بر گردن خودت، یا رها هستی و 

  .استین زن در جامعه آن زمان یجایگاه پا هاي نشانگونه
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  طالق کنایی. 2
رفت و اقداماتی نظیر قهر یا سـفر   ار نمیکل و نواحی، براي طالق لفظی به یدر برخی از قبا

اش دلیل و کنایه از آن بود که با زنش متارکه کـرده اسـت و   یا جدا کردن خیمهو کردن مرد 
شد و زن موظف بود پـس  این نوع اعمال طالق به زن تفهیم می ،ن حالی دیگریبا کمک قرا

  15.کندمنزل شوهر را ترك  ،از این اعمال

  ر جاهلیتانواع طالق صریح د 1ـ1
امـا    ،گرفـت  چنان که گفته شد، طالق کنایی از طریق برخی رفتارها یا حاالت، صورت مـی 

انـواع واشـکالی داشـت کـه      ،گرفـت  طالق صریح، چون با اداي الفاظ خاصی صورت مـی 
  :اند از  عبارت

  ظهار .1
 ،بـود هاي صریح در جاهلیت ظهار بود. این طالق شدیدترین نوع طالق  ی از انواع طالقکی

  16شدند. زن و شوهر تا ابد به هم حرام میآن، چون در صورت وقوع 
عرب، گاه انصراف خود  17.است »پشت«معانی مختلفی دارد که از جمله آنها  »ظهر«لغت 

 كظَهـرُ «گفت:  ساخت؛ به این شکل که شوهر به زنش میمحقق می» ظهار«را از ادامه زوجیت با 
: پشت تو براي مـن، پشـت مـادر مـن، یـا      »کَفَخذها«و یا  »کَبطنها«یا  »اُمیکَظَهرِ «یا  »علی ظَهرِ اُمی

؛ ظهرك ظهر امـی و اختـی  «گفت: ». مانند پشت مادر من یا مانند شکم مادرم و یا مانند ران اوست
کنایه از اینکه تو به جاي مـادر و خـواهر هسـتی و نـه     ». پشت تو، پشت مادر و خواهر من است

  18.شدند با تو حرام است. پس از اداي این بیان، زن و شوهر از هم جدا می همسر، پس زناشویی
خوله  ،همسر خود (صحابی پیامبر) صامت بن ةصامت برادر عباد بن اند اوس مورخان گفته

جـویی   زن بـراي چـاره   .سپس از این عمل خود پشیمان شد ،کرد ظهاررا مالک  بن ثعلبۀبنت 
نازل شد و حکم اسـالم را کـه بعـداً    در این هنگام آیات اولیه سوره مجادله  .نزد پیامبر آمد

  19اشاره خواهیم کرد، بیان کرد.

  ایالء. 2
یکـی دیگـر از    20رود.بـه کـار مـی   » سوگند خوردن و میثاق مؤکـد «ایالء در لغت به معناي 

کـه بـا    کـرد گسست این بود که شوهر سوگند یاد مـی هایی که مرد پیوند زناشویی را می راه
در  22رد گـاهی تـا دو سـال بـود.    کو مدتی که در سوگند مشخص می 21زنش همبستر نشود
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این کـار را مـردان اغلـب     .نه شوهردارو نه مطلقه بود  ؛ماندزن بال تکلیف می ،این صورت
  .دادندبا همسرانشان انجام میمخالفت براي 

  طالق خُلع. 3
این ماده مشتق شده  واژه خُلع که از 23است.خَلع در لغت به معناي کندن و در آوردن لباس 
است. طالق خلـع یکـی از انـواع    کار رفته   بهبه صورت اصطالحی براي یکی ازانواع طالق 

زن یا بستگان او در قبال مهري کـه مـرد بـه او    که براساس آن، رایج طالق در جاهلیت بود 
. آلوسـی در  کردنـد کسب مـی دادند و موافقت وي را براي طالق  مالی را به او می ،داده بود

ظـرب بـود.    بـن  حـارث  بن ه همسرش را طالق خلع داد عامرکسی کنویسد: اولین  می بلوغ األرب
ظـرب درآورد، بعـد از گذشـت     بـن  حـارث  بن ظرب دخترش را به عقد پسر برادرش، عامر بن عامر

  24.او شد رد و با دادن مالی به همسرش، وي راضی به طالقکمدتی، زن از شوهرش نفرت پیدا 

  طالق رجعی. 4
ه از نامش پیداست در ک ی دیگر از انواع طالق رایج در آن زمان بود و چنانکطالق رجعی ی

ان رجوع مرد به زن در زمان عده وجود داشت. در ایـن قسـم از طـالق،    کاین نوع طالق ام
اد و د زن را طـالق مـی   ،آورد و بدین ترتیب را به صورت صریح به زبان می هایی  همرد جمل

  ند.کاح به زن رجوع کتوانست تا پایان زمان عده بدون انجام عقد ن می

  دو سنت غلط جاهلي.   ه
  بستگان از ازدواج مجدد زنان مطلقه يلوگيرج .۱

طلقـه  ه در امـر ازدواج زنـان م  کـ دادنـد   غالباً به خود حـق مـی   کدر جاهلیت، بستگان نزدی
یسار خـواهري بـه    بن معقلاست که نقل شده  ،مثالنند. براي کخویشاوندان خویش دخالت 

مایل بـود بـار دیگـر بـه      و  عدي طالق گرفته بود  بن ه از همسرش عاصمکنام جمالء داشت 
اسـت کـه   گفتـه شـده    همچنـین  25.ار مانع شـد کولی برادرش از این  ،عقد همسرش درآید

  26الفت ورزید.عبداهللا با ازدواج مجدد دختر عمویش با شوهر سابق خویش مخ بن جابر
ه مـرد، همسـرش   کی دیگر از رسوم ظالمانه جاهلیت در امر طالق این بود کهمچنین ی
داد و زن یـا بسـتگان او را تهدیـد    ولی اجـازه ازدواج مجـدد بـه وي نمـی     ،دادرا طالق می

رد تا مانع ازدواج زن با مـرد  کداد و آنها را تطمیع میه به بستگان زن پولی میکرد یا اینک می
ازدواج زورمند یا افراد زورگو رایج بـود، زیـرا    میان قبایل این امر بیشتر در 27دیگري شوند.
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مجدد زن با دیگري، با غیرت و عصبیت عربی شوهر قبلـی او منافـات داشـت و او هرگـز     
اش بنشیند. گاهی وقوع ازدواج مجدد، مسـاوي   گذاشت چنین عاري بر دامن او و قبیله نمی

  28رد.ک ها ادامه پیدا می ها و خانواده ها سال در قبیله ه دهکهایی  یزير بود با جنگ و خون

  مكرر يها طالق و رجوع. ۲
شد وگـاه مـرد، زن را    ه در طالق رجعی نیز به زنان ستم میکدهد  شواهد تاریخی نشان می

داد و سـپس تـا    ه زن را طالق میکرد؛ به این معنا ک رر گرفتار میکهاي م در طالق و رجوع
داد و  رد، پـس از رجـوع، او را مجـدداً طـالق مـی     ک از پایان زمان عده به زن رجوع میقبل 

رد. در واقع، عرب جاهلی در ایام عده براي رجـوع و  ک دوباره در زمان عده به او رجوع می
صـدبار طـالق دهـد و    ، شناخت و گاه ممکن بـود بـراي آزار زن  طالق، حد و حصري نمی

دهم و بـا  دهم که رها شوي و نه تو را پناه مینه طالقت می« گفت:و به زن میا .رجوع کند
کنم و این کار را مرتب ادامـه  ین که نزدیک پایان عده رسیدرجوع میهم ؛نمکتو زندگی می

  هاي مختلف داشت، از جمله: ار علتکاین  29.»خواهم داد
داد،  مـی  گاهی مردي به منظور اذیـت و آزار زنـش، او را طـالق   : ـ آزار و اذیت زن الف
گري و سر و سـامان یـافتن   ه او را از ازدواج با دیکهمین مقدار قانع نبود و براي اینولی به 

هـا را   چرا این رجوع و طالقدرباره دلیل کار خود که رد و مرد ک دوباره رجوع میباز دارد، 
سرنوشـتش  مـن بـا او و   ؛ انا العب بها حتی تَذُوقَ الذَّلَـۀ «گفت:  میبا صراحت هد  انجام می
  30.»نم تا از این رهگذر به او ذلت و رنج بچشانمک بازي می

ه زنـان را طـالق   کـ در عصـر جاهلیـت گـاهی هنگـامی     : به دلیل مـزاح و شـوخی   ـ ب
  31گفتند هدف ما بازي و شوخی بود. می ،دادند می

ه بـر سـنت   کـ سـانی  که در میان کدهد در عرف شهر مه نشان میکالبته شواهدي وجود دارد 
براهیم و آیین حنیف باقی بودند، طـالق زن اگـر سـه بـار بـه صـورت جداگانـه انجـام         حضرت ا

توانسـت در  داد تا دوبار میآمد؛ یعنی اگر مرد، زنش را طالق میشد طالق بائن به حساب می می
در صورت طالق سوم، شوهرحق رجوع به زن را نداشت. آلوسی در  ند وکزمان عده رجوع 

 نـد و کرا جریان طالق همسـر اعشـی بیـان مـی     ئله شاهد آنن مسضمن بیان ای بلوغ االرب
ه خانواده همسر اعشی نزد او آمده و خواستار طالق وي شدند و بـه او  کنویسد: هنگامی می

  ه همسرش را طالق دهد او در طالق اول چنین سرود:کردند کاصرار 
ــ   ــی فانــ ــارتی بینــ ــا جــ ــۀ کایــ   طالقــ

  
  طارقــــۀ امـــور النــــاس غـــاد و   كذاکـــ   

  .»ه تو را طالق دادم و این چنین امور مردم در آمد و شد استکاز من جدا شو  !همنشین مناي «  
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  ه وي را طالق داد چنین سرود:کبراي بار دوم 
ــا   ــن العصـ ــرٌ مـ ــین خیـ ــان البـ ــی فـ   و بینـ

  
  بارقـــۀ  کو اال تـــرَي لـــی فـــوق راســـ     

  .»بینیوخته میمرا بر خود افر ،ه جدایی بهتر از عصیان است و در غیر این صورتکجدا شو «  
  و در بار سوم گفت:

ــرج غیـــر    ــی حصـــان الفـ   ذمیمـــۀ و بینـ
  

ــو   ــۀو مومـ ــد  قـ ــا و کقـ ــت فینـ ــۀ نـ   وامقـ
نزد ما محبوب بودي و به ما عالقه  .شويدامنی، و مذمت نمیکه پاکجدا شو از من در حالی «  

  32طالق همسر اعشی بائن به شمار آمد. ،بعد از بار سومبه هرحال، ». داشتی
ه وعمـومیتی  بودبه محیط مکه مختص اگر این گزارش را بپذیریم باید بگوییم که این وضع 

ه براي این طالق نیز راه حلـی قـرار داده   کاعراب م که نداشته است. جواد علی معتقد است
ه اگر زنی سه بـار جداگانـه طـالق داده    کبا این توضیح  ؛بودند و آن همان قضیه محلل بود

ه زن بـا مـرد دیگـري    کـ نـد مگـر این  کتوانست با وي ازدواج دیگر نمیهمسر اول،  ،شدمی
ند سپس از شوهر دوم خـود طـالق گیـرد. تنهـا در ایـن      کند و مدتی با او زندگی کازدواج 

 ،البته چنان کـه اشـاره شـد    33ند.کتوانست با شوهر اول خود ازدواج ه زن میکصورت بود 
کـم از عمومیـت    العرب عمومیت نداشته یـا دسـت   ةاین نوع طالق بائن و مسئله محلل، در جزیر

ه هنـوز بـه سـنت حضـرت     کـ سـانی  که کـ آن گزارشی به دست ما نرسیده است و تنها در شهر م
دهـد  العرب نیز نشـان مـی   ةپایبند بودند به این مسئله اعتقاد داشتند. مطالعه تاریخ جزیر ابراهیم

 که اهللا، حرمت ازدواج با مـادر و دختـر، مناسـ   هاي ابراهیم مانند اعتقاد به بقایاي تعالیم و سنتک
 34اي از موارد دیگر تا زمان ظهور اسالم همچنان در میان آنان رایج بـود. حج و عمره و پاره

ه کـ تواند از بقایـاي آیـین حنیـف در م   له محلّل نیز میئوجود این نوع طالق و مس ،بنابراین
  ندارد.ارتباطی  ير توحیدباشد و با آداب و قوانین مربوط به فرهنگ جاهلی وغی

  اختيار طالق در جاهليت و.
طـور   همـان ـ امـا    ،گرفتقاعده عمومی در جاهلیت این بود که طالق به اراده مرد انجام می

در یک صورت زن حق طالق داشت و آن وقتی بود که بین زن و مرد توافق  ـ  که گفته شد
دهد و رضایت او را جلب کنـد و  برد شد مبنی بر اینکه زن مهریه یا مالی را به م  حاصل می

اما بعضی از  35شد. مرد او را طالق دهد که به این نوع طالق، طالق خلع گفته می ،مقابل در
کردنـد   نشین بودند، هنگام عقد ازدواج شرط مـی  زنان که از اشراف و بزرگان قریش و بادیه

سلمی  ،در تاریخ ثبت شده ه نام آنهاکاز جمله این زنان  ،که حق طالق در اختیار آنان باشد
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عبـد منـاف) و فاطمـه بنـت      بـن  هاشم بن خداش (مادر عبدالمطلب بن لبید بن زید بن بنت عمرو
ردند حق طالق با آنها باشد و اگـر مایـل بـه    که هنگام ازدواج شرط ک استخرشب انماریه 

شـرافی و  بـه قشـر ا   ،روشن است که این امتیـاز  36ادامه زندگی نباشند بتوانند طالق بگیرند.
طبقه خاصی از زنان جامعه عرب جاهلیت اختصاص داشت و عامه زنان از ایـن حـق بهـره منـد     

شـد؛ بـه ایـن    نبودند. در چنین مواردي طالق به شکل غیر صریح و کنایی از جانب زن انجام مـی 
خیمه را که به سمت مشرق بـود بـه    يزن مدخل ورود ،بردنداي به سر میشکل که اگر در خیمه

 37.بـود  اعالم متارکه او بـا شـوهرش   ،این کار زن و دادهاي دیگر تغییر میغرب یا سمتسمت م
  ساخت.در این هنگام شوهر مقدمات حرکت زن را به منزل پدر و اقوام او فراهم می

  چگونگي عده در جاهليتز.
 ماند تـا رده و منتظر میکه زن در آن مدت از ازدواج خودداري کعده عبارت است از مدتی 

 ،عـده طـالق   ـ جاهلیت بر دو نوع بود: الف عده در ان پذیر باشد.کي او اماازدواج جدید بر
  عده وفات ـ ب

  عده طالق .۱
 بلـوغ االرب داشـتند. آلوسـی در   زنان در جاهلیت براي وفات همسر و طالق، عده نگه می

چگـونگی و  ه دربار ولی ،گویدعده وفات سخن میدرباره  بعد از بیان این مطلب به تفصیل
  38دهد.مدت زمان عده طالق توضیحی نمی

در جاهلیت عده طالق وجـود نداشـت و زن مطلقـه    حبیب بغدادي،  بن بنا به نقل محمد
شد کـه   ند. اگر پس از ازدواج دوم معلوم میکتوانست مجدداً ازدواج بدون مراعات عده می

شـد،  فرزنـد شـناخته مـی   فرزند متعلق به همسر جدید بـود و او پـدر قـانونی     ،حامله است
ه این فرزند متعلق به همسر اولـش اسـت. وي مـواردي را درایـن     کدانست اگرچه مادر می

هـوازن   بـن  رکـ ب بـن  یـۀ ه از معـاو کتوان ناقمیه را نام برد  از جمله می ،رده استکضبط  ،زمینه
رد و فرزنـدش  کـ تمـیم ازدواج   بن ةزید منا بن پس از طالق در زمان عده با سعد و حامله بود

حبیـب نقـل    با اینکه ایـن قضـیه را از ابـن   اما جواد علی  39رد.کصعصعه را منسوب به سعد 
آورده و سـخن از عـده طـالق بـه میـان       ،دیگر کند در جاي کند و نقدي بر آن وارد نمی می

در جاهلیت مردان براي آزار همسرانشان زن را طـالق داده و در زمـان عـده    : ندکعنوان می
از محتـواي   40دادند. ردند و به قصد آزار زن مجدداً در زمان عده زن را طالق میکرجوع می
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ه وي معتقد است زنان در آن زمان براي طـالق نیـز عـده نگـه     کآید  این جمله به دست می
  الم جوادعلی وجود دارد.کعده طالق در درباره  نوعی تناقضرو  داشتند، از این می

 ؛حـیض بـود   که عده زنان در طالق به انـدازه یـ  ک برخی معتقدند، در مورد مدت عده
حق ازدواج داشت، چـون دیـدن    ،شدن كبار حیض و پا کیعنی زن بعد از طالق پس از ی

  41بودن رحم او از فرزند است. كخون حیض نشانه پا
ه مدت عده طالق همـان دیـدن   کتوان چنین نتیجه گرفت اگر این سخن را بپذیریم، می

انـد چیـزي بـه عنـوان      اي معتقد شدهعده است، م بودهکحیض بوده و چون این مدت  کی
  اند.یا سخن از آن به میان نیاورده هعده طالق وجود نداشت

  عده وفات .۲
سنن جامعـه بـه مـدت     آداب و يدر زمان جاهلیت پس از مرگ همسرانشان به اقتضازنان 

گاهی اوقات این وضع تا آخر  .بردند می ترین شرایط به سر سال یا گاه بیشتر در سخت کی
ند: روزي زنی خدمت ک سلمه نقل میام نافع از زینب دختر بن حمید 42رد.ک عمر ادامه پیدا می

نـد آیـا   کرده و چشم دختـرش درد مـی  کو گفت: همسر دخترش فوت سیدخدمت پیامبر ر
وشـید  کرد و مـی کـ رار کشد؟ پیامبر جواب منفی داد. زن سؤال خود را دو بار تکتواند سرمه ب می

داد و فرمـود: تـا چهـار مـاه و ده روز     ند و پیامبر هر بار جواب منفی کموافقت حضرت را جلب 
سـال بـا پرتـاب     کاز شـما در جاهلیـت پـس از یـ     که هر یکند، این در حالی است کباید صبر 

 کیـ  ل سـر کگوید: پرسیدم: منظور از پرتاب پش آمدید! .حمید می ل حیوان از عده بیرون میکپش
سال بر بـاالي   ککم ی سال چیست؟ زینب گفت: زن در جاهلیت با فوت شوهرش ملزم بود دست

ننده و وضـعی  کثیفی با رنـگ مشـمئز  کهاي مندرس و ینی زده، لباسکقبر شوهر خیمه سیاه و چر
وشـو و   ایت از عزا داشته باشد، بپوشد و از هرگونه زیور و زینت و آرایـش حتـی شسـت   که حک

باشد و همواره در آن خیمه به سر برده و به نوحه وسوگواري بپردازد. بعد از تمـام  نار کنظافت بر
رد و ایـن  کـ پرت مـی  ل شتر یا حیوان دیگري را برداشته به نقطه دوريکسال، زن پش کشدن ی

  43آمد. ندن زجر و مصیبت ایام عده بود و بدین ترتیب از عده بیرون میکنایه از دور افک

  در پرتو اسالم تحول نظام طالق جاهلي
گی زنـد  ه طـالق در کـ پذیرفته شده بود. از آنجا  يدر جاهلیت امرطالق چنان که گفته شد 

امـا   44،رده استکاصل طالق موافق  با اسالم رو از این است، يزناشویی گاهی اوقات ضرور
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وهش شـده و  کـ ن تقلیـل یابـد در روایـات اسـالمی شـدیداً ن     کـ چون بایـد بـه حـداقل مم   
نـزد  «خـوانیم:   مـی  ه در روایتـی از پیـامبر  کـ  چنان ،شده است دانستهترین حالل  مبغوض

اي] در اسـالم، بـا    اي [خـانواده  ه خانـه کـ خداوند متعال هیچ عملی منفورتر از ایـن نیسـت   
همچنـین اسـالم طـالق را محـدود بـه       45.»یعنی طالق، ویران [از هم پاشیده] شود ،جدایی

چنان که توضیح خواهیم داد ـ بعضی از اقسام طالق جاهلی را لغـو   ـ   و 46ردکطالق صریح 
ی تأییـد و بـراي رعایـت حقـوق زن در     هـای  و تعـدیل  هـا  حو بعضی دیگر را همراه با اصال

ه در کرد کدستور جدید صادر  ،رد و در مواردي براي طالقکهایی  بینی شرایط مختلف پیش
  پردازیم: این بخش به بررسی موارد آن می

  هاي جاهلي لغو انواعي از طالق  .۱
  ند از:ا جاهلیت لغو شد که عبارت هاي صریح مرسوم در زمان با ظهور اسالم انواعی از طالق

  لغو ظهار 1ـ1
خواست از زن دوري کند و رابطه زناشـویی بـا    که گذشت در جاهلیت هر گاه مرد می چنان

گفـت:  ل میامثبراي  .کردمیود تشبیه او را بر خود حرام کند او را به یکی از زنان محرم خ
پشـت  یـا  من است  ت مادرپشت تو مثل پش ؛ختیاُ هرِظَکَ كهرُیا ظَ ،یماُهرِظَکَ علی كهرُظَ«

 ،کـرد زن چون حکم مادر یا خواهر پیدا می ،و بدین ترتیب ».خواهر من استتو مثل پشت 
ظهـار در جاهلیـت نـوعی طـالق و جـدایی       ،بنـابراین شـد.  نزدیکی با او برایش حرام مـی 

دیگـر ازدواج نمایـد و   مرد توانست با ولی در عین حال زن نمی ،شدجسمانی محسوب می
قـرآن  ازدواج کنـد.  بـا دیگـري   بود و نه رها بود که بتواند زناشویی مند از رابطه زن نه بهره

  :دکریم این نوع طالق را در آیات اولیه سوره مجادله لغو کرد و فرمو
-وگو و به خدا شکایت می شوهرش با تو گفتدرباره  را که ]زنی[خدا گفتار  ]اي پیامبر![

ـ  ،شنودگوي شما را میو شنید و خدا گفت ،کرد از میـان شـما   ت * زیرا خدا شنواي بیناس
 گویند پشت تو چون پشت مادر مـن اسـت] آن  کنند [و میکسانی که زنانشان را ظهار می

اند و قطعاً آنها سـخنی  اند که ایشان را زادهمادران آنها تنها کسانی ،مادرانشان نیستند زنان
کسانی که زنانشان  و*  استآمرزنده  درگذرنده خدا مسلماً ]ولی[گویند زشت و باطل می

از  شاست که پـی  ]فرض[ شوند برایشاناند پشیمان میکنند سپس از آنچه گفتهرا ظهار می
است که بـدان پنـد    ]حکمی[این  ،اي را آزاد گردانندخوابگی کنند بنده آنکه با یکدیگر هم

 ]بر آزاد کردن بنـده [آن کس که *  دهید آگاه استشوید و خدا به آنچه انجام میداده می
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دو ماه پیاپی روزه بدارد و هـر کـس کـه     ]با زن خود[تماس دسترسی ندارد باید پیش از 
فرستاده او ایمـان  و که به خدا براي آن است  ]حکم[این  .بدهدطعام را بینوا شصت نتواند باید 

  .)4ـ  1(مجادله:  کافران را عذابی پردرد خواهد بود.و  بیاورید و این است حدود خدا
زنی از انصار به نام خوله بنت ثعلبـه مـورد خشـم     است که نقل شده ،در شأن نزول این آیه

رد و کـ ه مرد تند مزاجی بود، او را ظهـار  ک صامت بن شوهرش قرار گرفت و شوهرش اوس
همیشـه بـر    يبـرا  نم توک گمان می ه از سخن خود پشیمان شد به همسرش گفت:کهنگامی 

ه کـ  وهرم زمـانی رفت و اظهار داشت: ش اخد نزد رسول زن نپذیرفت و، يا من حرام شده
خـود   ه جوانیِکنون کمرا به ازدواج خود در آورد و ا ،من جوان بودم و صاحب مال وجمال

ظهـار نمـوده    ،ام نصیب گشته بی ،مالم را صرف نموده و از مال و جمال ام و را از دست داده
  ه ما به زندگی سابق بر گردیم؟کآیا راهی هست  است. سپس پشیمان شده و

: او پـدر فرزنـدان مـن اسـت.      اي. زن نپـذیرفت و گفـت   تو بر او حرام شدهفرمود:  پیامبر
در این زمینه ندارم. زن پس از اصـرار   يو من دستور دیگر يا پیامبر فرمود: تو بر او حرام شده

  47این هنگام آیات فوق نازل شد. رد. درکنتیجه به درگاه خداوند تضرع  بی يو پافشار
دادنـد اخطـار   مورد ظهار و کسانی که این عمل را انجام میقرآن کریم در  در این آیات،

  ه:ککرد 
یـا محـارم نسـبی خـود      و یعنی زن را خواهر یا مادر ،نارواي ظهارهاي  هاوالً: اداي جمل

گویی و امري منکر و سخنی است کـه نـه موافـق شـرع     گویی و زشتخالف ،قلمداد کردن
  است و نه در عالم خارج واقعیت دارد.

را بـه   ییگویی شود و چنین کلمـات مکـروه و نـاروا    اگر کسی مرتکب این خالفثانیاً: 
کـردن   هـا را کـه آزاد  گوییزبان آورد، حق مصاحبت با همسرش را ندارد مگر آنکه کفاره این یاوه

  .یک بنده یا دو ماه پیاپی روزه گرفتن و یا شصت مسکین، طعام دادن است، بپردازد
و  شـد م قـرآن لغـو   کـ متارکه در جاهلیـت بـود بـه ح    هاي هراظهار که یکی از  بنابراین،

  48گویی و منکر و مستلزم پرداخت کفاره معرفی شد. یاوه

  لغو ايالء ۱ـ۲
 ،اهلیت براي جدایی زن و مردجان رکه در دو مرسوم هايیکی از روش ،چنان که گفته شد

بـر  و در اصطالح فقهی سـوگند شـوهر    49ي سوگند خوردنابه معنایالء بود. ایالء در لغت 
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در  50اشـد. با همسر دائمی است به طور مطلق کـه بـه قصـد اضـرار بـر زن ب     ترك عمل زناشویی 
 کرد که با اوگاهی سوگند یاد می ،شدجاهلیت هنگامی که مردي از همسر خویش متنفر می

  51.داد رار میهمسر خویش را در تنگناي شدیدي ق ،غیر انسانیروش همبستر نگردد و با این 
  قرآن ایالء را لغو کرد و فرمود:

انتظـار  چهارماه  ]ایالء[ند خورخوابگی با زنان خود سوگند می براي کسانی که به ترك هم
و اگر آهنـگ  . باز آمدند، خداوند آمرزنده مهربان است ]به آشتی[و مهلت هست، پس اگر 

  ).226ـ  227بقره:  (ردند در حقیقت خدا شنواي دانا است.کطالق 
و در موارد وقوع ایالء، ایـن راه حـل    هدر این آیه شریفه، ایالء به عنوان طالق پذیرفته نشد

 ؛نجـات دهـد  نابسـامانی  ماه مهلت دارد که زن را از ایـن گرفتـاري و   چهار شوهر تا ه کارائه شد 
ول، عقـل  زن را طالق دهد، و از آنجا کـه انتخـاب راه ا   و یا رسماًبرگردد یا از سوگند خود یعنی 

اگر از تصمیم خود برگشـتند خـدا آمرزنـده    «پسند و مورد رضایت پروردگار است، فرمود: 
  52.شود . بنابراین به موجب این آیه شریفه با ایالء، طالق واقع نمی)226بقره: (»مهربان است

  آنها  بعضي از انواع طالق جاهلي همراه با تعديلتثبيت   .۲
  و با برخی تعدیل و اصالح، تأیید شده، عبارت است از:ه در جاهلیت رایج بود کهایی  طالق

  طالق رجعی ضمن محدود کردن آن به دوبارتثبیت  2ـ1
این نوع طالق که در جاهلیت نیز وجود داشت کراهت و نفرت، از جانب شـوهر اسـت   در 

موظف اسـت  طبق شریعت اسالم،چنین شخصی  .خواهد رشته زوجیت را قطع کندو او می
مخارج ـ اگر مهر زن را نپرداخته ـ آن را بپردازد. همچنین شوهر موظف است    هنگام طالق

قـرآن  . نکنـد زن را از خانه خود بیرون  ،عده يو تا قبل از انقضاکرده مین أایام عده را نیز ت
 ]مـدت [و شوهرانشان اگر سر آشتی دارنـد بـه بـاز آوردن آنـان در ایـن      «فرماید:  کریم می

  )228: (بقره».سزاوارترند
در طـالق   .مطلقه رجعی استدرباره  گویند: آیهمفسران در تفسیر این قسمت از آیه می

 ،تا اگر بخواهد بدون نیاز بـه تشـریفاتی   است رجوع براي شوهر قرار داده شدهحق رجعی، 
شـاره دارد کـه   له ائنیز به این مس» انْ اَرادواصالحاً«زندگی را با همسرش از سر بگیرد و قید 

بلکه اگر واقعاً قصد آشتی و ادامه  ،مرد نباید در رجوع، قصد آزار و اذیت زن را داشته باشد
  53رجوع کند. ،زندگی با زن را دارد
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تواند بدون عقـد  در این نوع طالق تا زمانی که عده زن به پایان نرسیده مرد می ،بنابراین
چرا که قرآن  ،د زن را از خانه بیرون کندهمچنین مرد حق ندار 54.مهریه جدید رجوع کندو 
ن نروند مگر آنکه مرتکب کار زشـت  وهایشان بیرون مکنید و بیر آنان را از خانه«فرماید: می

  )1(طالق: .»آشکاري شده باشند
زمینـه را    زیرا عالوه بر حفظ احترام زن غالبـاً  ،این حکم قرآنی فلسفه بسیار مهمی دارد

 ،سـازد. البتـه ایـن حکـم     ق و تحکیم پیوند زناشویی فراهم مـی براي انصراف شوهر از طال
  ».مبینَۀ  بفاحشۀاال اَن یأتین «: دارد هم استثنایی

مانند زنا یـا نشـوز و سـرپیچی و     ،ارتکاب گناه آشکار را» فاحشۀ مبینۀ«مراد از مفسران 
مقصود از «فرمودند: نقل شده که  ادر روایتی، از امام رض 55.کنند ناسازگاري زن عنوان می
  56.»ا را اذیت کندهبا خانواده همسر، بد اخالقی کرده و آن فاحشه مبینه این است که

کردنـد و   سوءاسـتفاده مـی   در جاهلیت از این حـق رجـوع،   بعضی مردان اما از آنجا که 
طـالق  زن را بارها و بارها به قصد آزار و اذیت زن در زمـان عـده رجـوع کـرده و مجـدداً      

دو بار است پـس   ]رجعی[طالق «: رد و فرمودکقرآن کریم آن را محدود به دو بار  ،ددادن می
  )229بقره :(».کردنبه خوبی نگاه داشتن یا به نیکی آزاد  ]باید زن را[از آن یا 
رد کـ ایت ک: زنی نزد عایشه آمد و از همسرش شاست گفته شده ،ن نزول این آیهأدر ش

عایشـه  . نـد ک رجوع می به قصد ضرر زدن به او مجدده شوهرش او را طالق داده و سپس ک
  57آیه شریفه نازل شد. این رد وکنقل  پیامبر يماجرا را برا

او یا بـه   هم نگه داشتن زن و هم آزاد کردن ،آیه شریفه ته قابل توجه این است که درکن
جـدایی  یعنی حتی در طـالق و  ی شده است؛ کدن وي مقید به قید نیطالق دا ،عبارت دیگر

در  58باشند.را در نظر نداشته جویی و...  مثل ابراز خشم و کینه، انتقام ،نیز باید امور ناپسندي
  :که فرموداست نیز نقل شده  در روایتی از امام صادق

سزاوار نیست که مرد، همسرش را طالق دهد سپس رجوع کند در حالی که نیاز و تمایلی 
همان طالقی  ،ن عمل را تا سه بار تکرار کند. اینای به زن ندارد و سپس او را طالق دهد و
  59است که خداوند از آن نهی کرده است.

حـل   شد و تنهـا راه  ه طالق زن پس از دوبار طالق بائن محسوب میکه گفته شد، در شهر مکچنان
ه سـه بـار طـالق داده    کـ ریم مسئله محلل و حلیت ازدواج مجدد با زنی را کآن، محلل بود. قرآن 

صـورت محـدود و تنهـا در     ه ـ به گزارش تـاریخ ـ بـه    کیید کرده است و این مسئله را تأ  شده،
  رد و فرمود:کقانون عمومی و همگانی اعالم  کبه صورت ی ،ه مرسوم بودکشهر م
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ـ بار سوم] زن را طالق داد دیگر بر او حالل نیست تا زمانی[اگر  ه زن بـا مـردي دیگـر    ک
ه مقررات الهی را به پا خواهند کو دانستند  طالقش دادند، پس اگر [شوهر دوم] کازدواج 

ـ نند و اینها حدود الهی است کدیگر رجوع که به یکمانعی بر آنها نیست  ،داشت ه آن را ک
  )230(بقره: ند.ک دانند بیان می ه میکبراي قومی 

وهـب   بـن  عـۀ که زنی نزد پیامبر آمد و گفت همسـرم رفـا  است در شأن نزول آیه گفته شده 
زبیر ازدواج کـردم.   بن مرا سه بار طالق داد و من بعد از او با مردي به نام عبدالرحمن قرظی

توانم بـه  او هم مرا طالق داد بدون اینکه در این مدت عمل آمیزش انجام گیرد، آیا می اًاتفاق
پیامبر ضمن پاسخ منفـی فرمودنـد: ازدواج بـا شـوهر اولـت فقـط در        ؟شوهر اولم بازگردم

 60سپس آیه فوق نازل شـد.  ،است که با همسر جدیدت نزدیکی کرده باشیصورتی صحیح 
طی به شـوهر  یزن خود را تا سه مرتبه طالق داد با شرا ،اگر شوهرطبق موازین فقه اسالمی، 

  ند از:ا ط عبارتیشود که آن شرا اول حالل می
  ،شود مرد دیگري با او ازدواج کند که به او محلل گفته می. 1
 ،عقد صحیح دائمی با وي ازدواج کرده باشد شوهر دوم با. 2
 ،شوهر دوم با وي نزدیکی کند. 3
 شوهر دوم بالغ باشد.. 4

پس از طالق شوهر دوم ـ اگر به هر علتی خواست طالق بدهد ـ و بعد از تمـام شـدن     
  61 عده، شوهر اول با او ازدواج کند.

ع، غیـر از حـق رجـوعی    ایـن رجـو  شود که در آیه شریفه فهمیده می» یتراجعا«از تعبیر 
ولی  ،یعنی آنجا تنها حق مرد بود ؛است که مرد در طالق رجعی تا دوبار اجازه آن را داشت

یعنی در صورتی که هر دو طرف تمایل به رجوع داشته باشند و نیز در  ؛اینجا طرفینی است
  .توانند حقوق خدا را به پا دارندصورتی که احتمال قوي بدهند که می

ه این حرمت، بازدارندگی داشته کرمت ازدواج، پس از سه طالق، این است اما فلسفه ح
ه اگر بار سوم طالق داد دیگر به این سهولت مقدور نیست بـا او ازدواج  کباشد و مرد بداند 

رر کـ هـاي م و آسان نشمارند و زنان نیز با طالق که مردان طالق را سبکند و باعث شود ک
ین نوع طالق و محلل را که در جاهلیت بـه صـورت محـدود    ضرر نبینند. بنابراین، اسالم ا

  وجود داشت، تأیید کرد.

  ٦٢طالق خلع و طالق مبارات ۲ـ۲
مبارات نیز در لغت به معنـاي   و در لغت به معناي کندن لباس است خلع ،چنان که گذشت
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 دلیـل طالق خلع، طالقـی اسـت کـه زن بـه      ،فقهی در اصطالح 63.دیگرکبرائت جستن از ی
 ،سـازد  ده با دادن مالی (فدیه) خود را از قید زوجیـت او آزاد مـی  کرنفرتی که از شوهر پیدا 

طـالق خلـع در    64عین مهر یا مساوي یا بیشـتر و یـا کمتـر باشـد.    مال مزبور، اعم از اینکه 
جمیلـه دختـر   گفتـه شـده اسـت ك     .شـده جاهلیت نیز وجود داشت و در اسالم نیز تأیید 

راهـت دارم و  کاز همسرم : شماس نزد پیامبر آمد وگفت بن قیس بن ر ثابتهمس ،یاب بن عبداهللا
ات) را بـه ثابـت بـر     آیـا باغـت (مهریـه   : پیـامبر بـه او فرمـود   . خواهم از او جـدا شـوم   می
ن کـ باغ را بـاز پـس بگیـر و او را رهـا      بله .پیامبر به ثابت فرمود:: ؟ جمیله گفتیگردان می

  65ه در اسالم واقع شد.کواین اولین طالق خلعی بود رد ک(طالق بده). ثابت نیز چنین 
ولـی مقـدار    ،طالق مبارات نیز طالقی است که کراهت و نفرت، از هر دو طـرف باشـد  

مـورد   تـاریخی در  هـاي  ب اتـ ک ،که گفته شـد  چنان 66.مال پرداختی، نباید از مهر افزون باشد
پـس  «اند. آیه شـریفه   ت ماندهکه آیا طالق مبارات در جاهلیت نیز وجود داشته یا نه ساکاین

 ]زن براي آزاد کـردن خـود  [دارند، در آنچه  اگر بیم دارید که آن دو، حدود خدا را بر پا نمی
هم بر طالق خلـع و هـم بـر طـالق مبـارات       )229بقره: (،»فدیه دهد گناهی برایشان نیست

 ، بحـث ر آیـه د، زیـرا  ظاهرتر اسـت  ،یه بر طالق مباراتداللت آهر چند که  ،کندداللت می
اسـاس آیـه شـریفه:     بر ریمکه در قرآن کآن دلیلاما به هر حال به  67.کراهت از طرفین است

»نَّه لباس لَ لکم و انتم لباسانـد، آیـه   زن و مرد لباس یکدیگر معرفی شده )187بقره: (»نه
  68مورد بحث بر طالق خلع نیز داللت دارد.

  تشريع انواعي از طالق بائن  .۳
عالوه  ،تبدیل به طالق بائن شد ،با ظهوراسالم طالق رجعی بعد از دو بار ،گذشته کچنان 

  پردازیم: آنها میه در این قسمت به کبر این در اسالم انواعی دیگر از طالق بائن تشریع شد 

 رابطه زناشويي نداشته است . طالق زني كه شوهرش با او۳ـ۱
م ایـن  کح ، قرآن دربارهه باشد طالق دهداگر مرد همسرش را بدون اینکه با او نزدیکی کرد

  :فرماید صورت می
و اگر پیش از آنکه با آنان همبستر شوید طالقشان دادید در حالی که مهـري بـراي آنـان    

 مگر این که آنـان خـود   ]به آنان بدهید[ید ا اید، پس نصف آنچه را تعیین نموده معین کرده
  )237(بقره: آن را ببخشند.
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در صورت وقوع چنین طالقـی مـرد    :گوید می النهایهله در ئفقهی مسدر بحث شیخ طوسی 
  69با عقد و مهر جدید صورت بگیرد.ازدواج اگر قصد تزویج مجدد را داشته باشد باید 

  . طالق زن يائسه۳ـ۲
و آن زنان شما «فرماید: دارد. آیه شریفه مینیاز تزویج مجدد زن یائسه به عقد و مهر جدید 

عده آنان سه مـاه   ]بینند یا نهه خون میک[دارید  کنومیدند اگر ش ]ماهانه[ون دیدن ه از خک
  71طالق این زنان طالق بائن است.که گویند  مفسران می 70)4(طالق: آیه ».است

  . طالق زني كه به سن حيض نرسيده است۳ـ۳
 ثَـۀُ أَشْـهرٍ و الالّئـی لَـم    فَعدتُهنَّ ثَال... و الالّئی یئسنَ منَ الْمحیضِ «فرماید:  آیه شریفه می

  ».شان سه ماه است نیز عده اند خون ندیده ]هنوز[ه ک ]دخترانی[؛... و یحضْنَ
طـالق بـائن اسـت و بـراي ازدواج      ،انـد  طالق زنانی که حـیض ندیـده   ،طبق آیه شریفه

  72.مجدد، عقد نکاح الزم است
ه زن بازیچـه  کـ شـود   مـی ه روشن است تشریع انواعی از طالق بائن مـانع از آن  ک چنان

 ه بخواهـد او را طـالق دهـد و   کـ هوسرانی و خود خواهی مرد قرار گیرد و نتواند هر وقت 
  ند.کرجوع  اًمجدد

  ٧٣انحصار طالق در دست مرد، همراه با توصيه به رعايت حقوق زنتثبيت   .۴
با در نظر گـرفتن رویـه جـاري و معمـول در جامعـه       ،قرآن مجید در آیات مربوط به طالق

بدون اینکه این قانون را ابطال کند، در پی مطرح شدن  ،ه طالق در اختیار مردان بودکعرب 
ه اختیـار  کـ له ئموضوع خاصی و تظلم و شکایت زنان به هنگام طالق، ضمن تأیید این مسـ 

مرد و حمایت از حقوق  در جهت محدود کردن اختیارات مطلقه ،طالق در دست مرد است
و مسلمانان فرمـود:   قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم 74احکامی را بیان نموده است. ،زنان

خواهید زنان را طالق بدهید آنان باید سه مـاه عـده نگـه دارنـد و شـما موظفیـد       وقتی می«
ونت له عده و زمان وقوع طالق را در نظر بگیرید و در ایـام عـده، زن را از محـل سـک    ئمس

بقـره:   (»طالق زنان و رجوع به آنان بیشتر از دو بار جایز نیسـت «و  )1(طالق: »بیرون نکنید
  ها در عین حال با آن«و  )229

له را کـه اختیـار   ئاسالم اصل این مس ،این بنابر )19نساء: (.»حسن معاشرت داشته باشید
تا راه هر  ،و ارشاد تعدیل ولی همراه با یک سلسله است، طالق در دست مرد باشد پذیرفته
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در  ،گونه سوء استفاده مرد در امر زناشویی و اجحاف بـه زن بسـته شـود. بـه تعبیـر دیگـر      
اسـالم   و ولی قـرآن  ،جاهلیت، طالق در اختیار مرد به صورت مطلق و بی حد و حصر بود

  .ندو راه ضرر رساندن به زن را نیز بست هاین اختیار مطلق را محدود کرد
کننـد و هشـدار    همواره بر رعایت حدود اخالقی تکیه کرده و موعظـه مـی  آیات طالق 

که بر خالف احکام الهی رفتار کنند یا بـا   مسلمانان را از این ،هاي گوناگون دهند و از راه می
 75دارند. سوء استفاده از حدود الهی در فکر آزار یا اضرار به همسران خود باشند بر حذر می

ن مطلب است که همواره کسانی هسـتند کـه از قـوانین الهـی در راه     گواه ای ،این همه تأکید
  کنند. می استفاده  سوء رسیدن به منافع شخصی خود، 

  تحول در عده  .۵
تعریف اصطالحی عده در صفحات قبـل گذشـت. شـریعت اسـالم بـا رعایـت مصـلحت        

ـ   ،در مورد طول مدت زمان عده ،زوجین  ه در ایـن بخـش بـه آن   کـ  وجـودآورد ه تحـولی ب
  پردازیم: می

  لغو عده يكساله در وفات شوهر ۵ـ۱
رفـت زن طبـق آداب و رسـوم    در جاهلیت اگر همسر زنی از دنیا مـی  ،ه گذشتک چنان

قرآن کریم در . سر ببرد به در بدترین شرایط عمرزمانه موظف بود تا یک سال و گاه تا آخر
  :فرمود ،خطاب به مردانی که در آستانه مرگ هستند ،وهله اول

بـراي   ]بایـد [گذارنـد  رسد و همسرانی بر جاي مـی کسانی از شما که مرگشان فرا می و
 ]از خانـه شـوهر  [مند سـازند و  همسران خویش وصیت کنند که آنان را تا یک سال بهره

د، پس اگر بیرون بروند، در آنچه به طور پسـندیده دوبـاره خـود انجـام دهنـد      بیرون نکنن
  )240(بقره: نا و حکیم است.گناهی بر شما نیست و خداوند توا

تعیـین  کند که براي همسران خود وصیتی کنند و مـالی  سفارش میبه مردان آیه شریفه این 
و  .مالی که کفاف مخارج یـک سـال زن را بدهـد    ؛زنان بدهند به نمایند که بعد از مرگ آنها

فرمایـد: اگـر زنـان     خارج نشونند و در ادامه مـی  هاي خوداین در صورتی است که از خانه
اي شـوهر کننـد    شایسـته  شوهر مرده در این مدت از خانه خارج شدند یا خواستند به طـرز 

سوره بقره مدت عده مرسوم در  234سپس قرآن کریم در آیه  76ورثه شوهر مسئول نیستند.
  ماید:رف دهد و می زمان جاهلیت را به به چهار ماه و ده روز تقلیل می
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چهـار مـاه و ده    ]همسران[ ،گذارندمیرند و همسرانی بر جاي میو کسانی از شما که می
در آنچه به نحـو پسـندیده    ،پس هر گاه عده خود را به پایان رسانیدند .برندروز انتظار می

  دهید آگاه است.درباره خود انجام دهند گناهی بر شما نیست و خداوند به آنچه انجام می
رده بـود نـزد او   کـ ه برادر زینب بنت جحش فـوت  کگوید: هنگامی  سلمه می تر امزینب دخ

  رده بود وچنین گفت:کرا استعمال  يرفتم او عطر
 ه به خدا وروز قیامت ایمان دارد جـایز نیسـت بـر   که فرمود: بر زنی کشنیدم  راز پیامب

ـ مگر بر مرگ شوهرش مرده بیش از سه روز عزادار باشد،  مـاه و ده روز  ه بایـد چهـار   ک
  77.عزادار باشد

روند بایـد چهـار مـاه و    ، در فقه اسالمی زنانی که همسرانشان از دنیا میشریفه آیهطبق این 
گونـه   بـدین  78دیگـري ازدواج نماینـد.   توانند باده روز ازدواج نکنند و بعد از این مدت می
  ون ساخت.به وجود آورد و آن را دگرگ یاسالم در مورد طول مدت عده وفات، تحول

  تشريع عده خاص در طالق ۵ـ۲
رواج نداشـت   یعده خاص ،در جاهلیت ، پس از طالقدهدکه شواهد تاریخی گواه می چنان

اي وجود داشـت مـدت   ازدواج کند و اگر هم عدهبالفاصله توانست و زن بعد از طالق می
عـده   سـالم امـا شـریعت ا  . که توضیح آن قبال گذشـت  آن بسیار کم بوده و قابل توجه نبود

 .خاصی براي طالق تشریع کرد که عبارت است از گذشت سه بار حیض دیدن وپاك شدن
ه بایـد مـدت سـه پـاکی انتظـار      و زنان طـالق داده شـد  « فرماید:می ریم در این بارهکقرآن 

  ).228بکشند(بقره: 
و اگرچـه   79.سه بار پاك شدن از حـیض اسـت   »قروء ۀثالث«ز اگویند منظور  مفسران می

 ؛اسـت امـر   ،ولی معلوم است که مقصـود آیـه   ،کندمطلب را به صورت خبري بیان می ،آیه
یعنی زنانی که طالق داده شدند باید به مدت سه بار پاك شدن از حـیض انتظـار بکشـند و    

  در این مدت از ازدواج خودداري نمایند.

  تأكيد در نگه داشتن حساب عده ۵ـ۳
 ،ایـن  بنـابر  ،و قابل مالحظه نبود م بودکعده  ه گذشت در زمان جاهلیت چون مقدارک چنان

شد.  اي نگاه داشته نمی زنان مقید به نگه داشتن حساب آن نبودند و گاهی اوقات عمالً عده
چـون   !اي پیـامبر « فرمایـد:  کند و مـی  له نگهداشتن حساب عده تأکید میئقرآن کریم بر مس

گوییـد و حسـاب آن عـده را نگـه     عده آنان طالقشان  ]بندي زمان[زنان را طالق گویید در 
  )1(طالق: .»دارید و از خدا و پروردگارتان بترسید
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اگـر زن سـه بـار     ؛ یعنیداشتن حساب عده است له نگهئبیانگر مس» احصواالعدةَ«عبارت 
ایام پاکی خود را به پایان برساند و عادت ماهیانه ببیند هنگامی که سومین دوران پاکی پایان 

ایام عده سر آمده است. اگر در این امر دقـت نشـود    ،ت ماهیانه بعدي شدیافت و وارد عاد
 ،ممکن است دوران عده بیش از مقدار الزم محسوب گردد و ضرر و زیانی متوجه زن شود

دارد و اگر کمتر باشد هدف اصـلی از عـده کـه حفـظ      چرا که او را از ازدواج مجدد باز می
نکته قابل توجه ایـن   است.رعایت نشده  ،نطفه استله عدم انعقاد ئحریم ازدواج اول و مس

ایـن اسـت   دلیـل  این به  ،مردان هستند ،مخاطب نگهداري حساب عدهدر این آیه، است که 
ند که بـراي  ا است وگرنه زنان نیز موظفشوهران  آنِو حق رجوع از ن کو مسه قکه حق نف

  80نگه دارند. روشن شدن تکلیفشان حساب عده را دقیقاً

  نتيجه
ه میـان زن و شـوهر و پایـان زنـدگی     کـ ه عرب جاهلی بـراي متار کق از واژگانی است طال

  رده است.کزناشویی وضع 
نـایی.  کطالق صریح و طـالق   :ند ازا ه عبارتک مختلفی داشتانواع ، در جاهلیتطالق 

 وضـع شـده بودنـد. بـا     ،دام به مناسبت موضـوعی که هر ک داشتطالق صریح نیز اقسامی 
بعضـی از ایـن    و ی از اقسام طالق صریح همچون ظهار و ایالء لغـو شـد  بعض ظهور اسالم

مورد تأییدگرفت  اقسام همچون طالق رجعی همراه با اصالحاتی جهت رعایت حقوق زنان
  و در مواردي براي طالق دستور جدیدي وضع شد.

شـریعت   ، امـا , عده قابل تـوجهی وجـود نداشـت   مطلقههمچنین در جاهلیت براي زن 
 که در جاهلیت یـ کرد و همچنین عده وفات را کی را عده طالق وضع کسه پا مدت اسالم

در دست مرد بـود و او در  در جاهلیت حق طالق سال بود به چهار ماه و ده روز تقلیل داد. 
هـایی همـراه بـا    اسالم این قانون را نیز با ایجاد محـدودیت  داشت.اختیار مطلق امر طالق، 
  به زن پذیرفت.ر زمینه عدم اضرار مقرراتی د
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