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چگونگی مواجهه پیامبر)ص( و امامان با مسئله گسست 

ازدواج در اختالف میان همسران
حسین قاضی خانی1

چکیده
 در زندگی زناشویی گاه اختالف همسران چالش  هایی را فراروی ایشان می  نهد که چاره کار در جدایی دانسته 
می  شود. از آن  جا که در اسالم کلیت طالق امری نکوهیده است، لذا در آثاری که طالق را از دیدگاه اسالم و 
ائمه کاویده  اند بیشتر به علل، زمینه  ها، پیامدها و در نهایت راه  کارهای پیشگیری   از آن پرداخته شده است؛ گو  یی 
معصومان هیچ  گاه از این راه  کار بهره نگرفته  اند. در این پژوهش به سبب جایگاه پیامبر)ص( و امامان در نظام 
معرفتی، دینی و آگاهی به احکام الهی، با رویکردی تاریخی شیوه مواجهه ایشان با اختالف  های منجر به جدایی 
همسران کاویده شده است. در ابتدا با رجوع به دیرین  نگاشته  های تاریخی، حدیثی و تفسیری موارد مرتبط با 
جدایی همسران در تاریخ زندگانی این پیشوایان استقرا شد. سپس با تلفیق و تحلیل این داده  ها مشخص شد در 
راهبرد کالن کاربست راه  کار جدایی، وابسته به   وجود دلیل منطقی بر آن بوده است. اندیشه  های انحرافی، برخی 
صفات ناشایست اخالقی، شرایط خاص و لعان به  عنوان سبب،   منجر به جدایی در مطالعه موارد تاریخی عصر 
پیامبر)ص( و امامان مشاهده می  شود. با این  حال جدایی پایان کار نبوده است و این بزرگان دین راه  کارهایی را 
برای بازگشت به زندگی مشترک پس از جدایی یا کاستن از پیامدهای آسیب  زای آن -به  ویژه برای فرزندان- 

مدنظر داشته  اند.

 واژگان کلیدی
پیامبر)ص(، امامان، اختالف، جدایی، طالق.

H.qazikhani@isca.ac.ir   1. استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
تاریخ دریافت: 1399/03/6     تاریخ پذیرش: 1399/04/18



154

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره پانزدهم/ پاییز و زمستان 1399

1. مقدمه

ازدواج پیوند مقدسی است که در آموزه  های اسالمی و سیره معصومان هم تأکید فراوانی بر 

آن شده است و می  طلبد همسران تمام هّمت خویش را به پایداری آن معطوف دارند. با  این  حال 

بروز اختالف در روابط زوجین جزئی از طبیعت زندگی مشترک است که باید با تدبیر و همدلی بر 

آن فائق آیند. البته تمام اختالف  ها در یک سطح نیستند. برخی با اندک تأمل، تدبیری ساده و یا 

در گذر زمان برطرف می  شوند، به  گونه  ای که گویی خود به خود رفع شده  اند و تأثیری بر روابط و 

زندگی زوجین نداشته  اند. اما دسته  ای از اختالف  ها نامالیمت  هایی را به همراه دارند که رهایی از 

آن  ها به آسانی میسور نخواهد بود و چه  بسا ادامه زندگی مشترک ایشان به مخاطره افتد و راه  کار 

برون  رفت از آن در جدایی دانسته شود. در  صورت بروز چنین شرایطی به  سبب مبغوض دانسته 

شدن طالق و جدایی از دید اسالم و سیره معصومان، گاه چنین اندیشه می  شود که باید دشواری  ها 

را بر جان خرید و پای  بند زندگی مشترک ماند. 

حال پرسش این است که: پیامبر)ص( و امامان به سبب آشنایی کامل با آموزه  های وحیانی 

به  هنگام مواجهه با موارد اختالف و گسست پیوند ازدواِج زوجین چگونه رفتاری داشته  اند؟ پاسخ به 

این پرسش بدان روی اهمیت دارد که به  سبب جایگاه این پیشوایان هدایت در نظام معرفتی اسالم، 

کاویدن تاریخی چگونگی مواجهه ایشان با این امر، اطالعاتی را فراروی محققان دیگر رشته  های 

علوم مرتبط با مسئله قرار می  دهد تا با تحلیل آن  ها  ، نمونه  هایی عملی فراروی نیازمندان به عرصه 

مشاوره در این مسئله قرار دهند. در راستای رسیدن به پاسخ این پرسش با نقبی به تاریخ زندگانی 

این معصومان، نخست استقراء موارد گسستن پیوند ازدواج جمع  آوری شده و سپس با تلفیق داده  ها 

و بستریابی وقایع، چگونگی مواجهه ایشان با راهکار جدایی، تحلیل شده است. 

به  سبب جایگاه خانواده در اسالم باید گفت مسئله جدایی و طالق میان زوجین در آثار فراوانی 

مورد توجه بوده است. برای مثال مریم رضایی در مقاله »مبغوضیت طالق در اسالم« پس از نگاهی 

به انواع طالق از دید اسالم، با بیان روایاتی مبغوض بودن جدایی را از دیدگاه اسالم به تصویر 

کشیده است. وی در ادامه از علل و پیامدهای طالق سخن به  میان آورده و در  نهایت راه  کارهایی 

را برای پیشگیری از وقوع طالق بیان داشته است. محمد شفیعی در مقاله  ای با  عنوان »زن از نگاه 
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پیامبر)ص(« در  راستای تصویر مقام زن نزد حضرت، در بخشی بر آن است که هر چند گسستن 

پیوند میان زوجین امری مبغوض از نگاه حضرت است اما در مواقعی ناگزیر باید بدان تن داد. وی 

بیزاری مرد از زندگی با همسر یا سقوط ارزش زن از نگاه مردش را از شرایطی خوانده است که 

طالق راه  کار برون  رفت از آن است)شفیعی، 1391: 33- 34( با  این  حال نمونه  ای عملی از مواجهه 

پیامبر)ص( با این مسئله ارائه نداده است. سیدمنذر حکیم و بتول زاهدی  فر نویسندگان مقاله 

»علل طالق و راه  بردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن« نیز پس از پرداختن به عوامل بروز طالق 

میان زوجین، راه  بردهای قرآن را برای فروکاهیدن آن به بررسی نشسته  اند. باید دانست نیفتادن در 

دام طالق، محور نگارش مقاله است. در کتاب  هایی مانند »طالق از دیدگاه اسالم« اثر عبدالرشید 

تریز و »طالق« به خامه باقر ساروخانی هم در کنار عوامل و پیامدهای طالق، این نگاه مبغوضانه 

اسالم به طالق است که بیشتر خودنمایی می  کند. حاصل آن  که باید گفت: در آثاری که مرتبط 

با امر طالق نگارش یافته  اند بیشتر تالش بر آن بوده است تا زمینه  ها، عوامل و پیامدهای طالق 

مورد مطالعه قرار گیرند. آن  جایی نیز که طالق از نگاه اسالم و ائمه بررسی شده است مبغوض 

بودن طالق و راه  کارهای برون  رفت از آن بیشتر چهره نشان داده است. اما این  که راه  کار جدایی 

در چه مصادیقی و به  سبب چه گونه  هایی از اختالف از  سوی این پیشوایان مدنظر قرار گرفته در 

آن  ها بررسی نشده است.

2. نگاهی به ادبیات پژوهش

 توجه به چند امر به  عنوان مباحث مقدماتی این پژوهش ضروری است. نخست آن  که در 

مواجه با جدایی همسران طالق نمود بارزی دارد. طالق در لغت به برداشتن مانع و رها شدن 

تعریف شده است و در مقابل پیوند ازدواج، به  معنای گسستن آن است)فراهیدی، 1410: 101؛ 

صاحب  بن عباد، 1414: 325؛ احمدبن فارس، 1404: 420؛ راغب اصفهانی، 1412: 523(. در 

شرع، طالق با تعریف ازاله قید النکاح، به  عنوان راه  کاری برای گسستن پیوند زوجیت در  نظر گرفته 

شده است)مشکینی، 1377: 356(. این نمود بارز در  حالی است که سبب  های دیگری نیز مانند 

لعان موجب جدایی همسران از یکدیگر هستند. لعان که در لغت به  معنای طرد است)صاحب  بن 

عباد، 1414: 50( در فقه به  معنای لعن کردن زوجین یکدیگر را به الفاظ خاص است که به  سبب 



156

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره پانزدهم/ پاییز و زمستان 1399

تهمت زنای زن از جانب مرد یا رد الحاق فرزند صورت می  گیرد)مشکینی، 1377: 454(. بر این 

اساس در این پژوهش جدایی منحصر به امر طالق نیست. دومین نکته، توجه به فرهنگ هر جامعه 

در مواجهه با مسئله طالق و جدایی همسران است. در مطالعه جامعه و زمانه پیامبر)ص( و ائمه 

منعی در عرف اجتماعی برای ازدواج با زنان طالق گرفته مشاهده نمی  شود و لذا مطالعه فراروی 

فارغ از پیامدهایی است که امروزه ممکن است امر طالق در برخی جوامع با آن همراه باشد. 

   در بررسی اخبار مرتبط با طالق در عصر نبوی و روزگار ائمه می  توان مواجهه این پیشوایان 

هدایت با کاربست این راه  کار را این  گونه طرح کرد: 

3. راهبرد کالن؛ طالق نیازمند دلیل منطقی

با آن  که طالق امری غیر  شرعی نیست اما تأمل در سیره پیامبر)ص( و ائمه نشان  دهنده این 

مسئله است که این پیشوایان مذهبی طالق دادن همسر را بی  آن  که دلیلی منطقی بر آن حکم 

کند نمی  پسندیده  اند.

پیامبر)ص( در مواجهه با مردی که در چندین نوبت اقدام به ازدواج و طالق کرده بود بی  آنکه 

از آن بانوان اشتباهی سر زده باشد فرمود: خداوند چنین افرادی را دشمن می  دارد)ابن  ابی  شیبه، 

1409: ، 172؛ کلینی، 1429: ، 464(. امام صادق)ع( نیز افرادی را که از روی لذت  جویی به طالق 

و ازدواج متعدد اقدام می  کند، مغضوب خداوند می  خواند)همان(. 

در ماجرای اختالف زیدبن حارثه)8ق( و زینب دختر جحش)20ق( چون زید با حضور نزد 

پیامبر)ص( از تصمیم خود مبنی  بر جدا شدن از همسرش سخن گفت)ابن  حبیب، بی  تا: 85؛ قمی، 

1363: 194(، به تصریح قرآن، رسول  خدا)ص( وی را با گفتن این عبارت: »همسرت را نگاه  دار 

و تقوای الهی پیشه ساز «)احزاب)33(: 37( از اندیشه   جدایی برحذر داشت و به ادامه زندگی با 

زینب فرمان داد)طبری، 1412: 10؛ طوسی، بی  تا: 344(. از آن  جا که زید فرزندخوانده حضرت 

بود)ابن  سعد، 1410: 30 - 31( و سال  ها با ایشان زندگی کرده بود و و زینب نیز دختر عمه 

پیامبر)ص( بود)ابن  حبیب، بی  تا: 85( و همچنین عروس ایشان به حساب می  آمد، حضرت به  خوبی 

از رفتارهای آنان اگاهی داشت و اختالفشان را در حد جدایی نمی  دید. 
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در موردی دیگر آمده است: ابوایوب انصاری)52ق( بر آن شد تا همسرش را طالق دهد. خبر 

به رسول  خدا)ص( رسید. ایشان فرمود: طالق دادن ام  ایوب گناه است)نحاس، 1429: 10؛ کلینی، 

1429: 465(. هر چند در این گزارش  ها اشاره  ای به  دلیل سخن رسول  خدا)ص( نشده است، اما 

با توجه به داده  های تاریخی در اقامت اولیه   پیامبر)ص( به  هنگام ورود به مدینه در خانه   ابوایوب 

می  توان گفت این سخن برآمده از شناخت کافی حضرت از این زوج باشد. زمخشری)م538( 

در توضیح سخن حضرت آورده است: »ام  ایوب یاری  رسان و اصالح  گر در دین  داری ابوایوب بوده 

است«)زمخشری، 1417: 285(.

ملحان)25ق(  دختر  ام  سلیم  و همسرش  انصاری)34ق(  ابوطلحه  میان  مشابه  واقعه  ای  در 

گفتگویی رخ داد و ابوطلحه تصمیم گرفت تا همسرش را طالق دهد. چون رسول  خدا)ص( از 

ماجرا آگاه شد فرمود: طالق گفتن ام  سلیم گناه است)حاکم نیشابوری، بی  تا: 302(. هر چند در 

این گزارش نیز از دلیل سخن پیامبر)ص( حرفی به میان نیست، اما با نگاهی به داده  های زندگانی 

این بانو می  توان دلیل آن را رصد کرد. ام  سلیم بانویی نیکوخرد در تعامل با همسرش بوده است، 

آورده  اند: به  هنگام خواستگاری بدان روی که ابوطلحه بر آیین بت  پرستی بود ام  سلیم او را گفت: 

آیا چیزی را پرستش می  کنید که سود و زیانی بر تو ندارد؟ این گفته   بر جان ابوطلحه نشست و در 

دیدار مجدد اظهار داشت که کالم پیشینت بر قلب من جای گرفته است و از تمایل در گرویدن به 

رسول  خدا)ص( گفت. ام  سلیم چون چنین دید به همسری با وی به کابین اسالم آوردن ابوطلحه 

رضایت داد)ابن  سعد، 1410: 313 - 314(.

 نمونه  ای از رفتار خردمندانه ام  سلیم در خبررسانی مرگ فرزندشان به ابوطلحه که ناراحتی وی 

را باعث نشود نیز در منابع کهن بازتاب یافته است)همان: 317؛ احمدبن حنبل، بی  تا: 287 - 288(. 

با  توجه به داده  های این  چنینی باید گفت تصمیم ابوطلحه بر جدایی قرین به سابقه سوء در رفتارهای 

همسرش نبوده است و بدین روی پیامبر)ص( از خطا بودن چنین تصمیمی سخن گفته است. 

4. کاربست راه  کار جدایی

با آن  که در نگاه اولیه معصومان طالق امری پسندیده نیست، اما در مواردی تنها راه  کار مطلوب 

برای جلوگیری از آسیب  های بیشتر بوده است. 
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4-1. طالق به سبب اندیشه  های ناصواب

 هویت و منش رفتاری افراد در ارتباط مستقیم با اندیشه  های ایشان است و در  صورت تعارض 

در اندیشه  هاِی بنیادین، ادامه زندگی مشترک امری منطقی نیست.

   امام سجاد)ع( را همسری از بنی  شیبان بود. به امام خبر می  رسد این زن در اندیشه، نسبت 

به جایگاه امام علی)ع( با خوارج همسوست و از امام علی)ع( به بدی یاد می  کند. چون حضرت 

از این مسئله آگاه می  شود ابتدا به تفحص و بررسی خبر اقدام می  کند و زمانی که از صحت آن 

اطمینان می  یابد آن زن را طالق می  گوید)مالک  بن أنس، بی  تا: 330؛ اشعری قمی، 1408: 49 - 

50؛ کلینی، 1429: 644(.

   همچنین آمده است: امام باقر)ع( را همسری از طائفه   ثقیف بوده است که حضرت به او 

مهر می  ورزیده است. عقیده   این همسر در فروکاستن از شأن امام علی)ع( بر امام باقر)ع( آشکار 

می  شود. امام ابتدا در اصالح این اندیشه برمی  آید و تالش دارد تا نگاه همسرشان به جایگاه و مقام 

امام علی)ع( تغییر یابد اما چون وی بر عقیده دوری جستن از امیرالمؤمنین باقی می  ماند امام 

ادامه   زندگی مشترک را با او به صالح نمی  داند و طالقش می  دهد)کلینی، 1429: 10، 643، 466، 

31، 103 - 104(. اما او را دوست می  داشت به  گونه  ای که پس از طالق فراغ این همسر بر امام 

سخت بوده است و آثار جدایی بر چهره امام نمایان بود)همان: 643( اما چون وی دچار انحراف 

فکری شده بود و اصالح  گری نیز بی  نتیجه   ماند، امام از او جدا شد.

   ابن ابی  الحدید بر آن است که امام حسن)ع( را همسری شیبانی از خاندان همام  بن مره بود 

که چون وی را بر نظر خوارج نسبت به امیرالمؤمنین)ع( یافت او را طالق داد و فرمود: من کراهت 

دارم که بر گردن خود پاره  ای از شعله  های آتش جهنم را بیفکنم)ابن  ابی  الحدید، 1404: 21( این 

ادعا در  حالی است که بنا  بر نظر ابن  سعد)230ق( و بالذری)279ق( آگاهی امام از عقیده آن زن 

در مرحله خواستگاری روی داد)ابن  سعد، 1410: خامسه1، 303؛ بالذری، 1417: 269( و لذا 

برقراری پیوند ثابت نیست تا از طالق آن سخن به میان آورد. 

   از مجموعه این گزارش  ها به  دست می  آید که اندیشه  ها در زندگی مشترک نقشی اساسی 

داشته  اند. به  ویژه از منظر دینی نوع نگاه فرد به امیرالمؤمنین، به  عنوان رأس تشیع، به  قدری مهم 
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بوده که نگاه انحرافی در آن پذیرفتنی نبوده است. با این راهبرد تا زمانی  که امام از این اندیشه  ها 

آگاه می  شود از ازدواج با صاحب چنین دیدگاهی منصرف شده و در زندگی مشترک نیز ابتدا 

در  صدد اصالح برآیند؛ ولی چون نتیجه گرفته نمی  شود صالح را در جدایی ببینند. 

4-2. طالق به سبب صفات رذیله اخالقی:

 سفارش معصومان به این  که همسران بدی  های یکدیگر را بر هم ببخشایند راه  کاری برای فائق 

آمدن بر اختالف  های برآمده از کژرفتاری  ها در زندگی مشترک است)صدوق، 1413: 16؛ صدوق، 

1406: 287؛ طبرسی، 1370: 213 - 214(. اما کاوش در منابع کهن نشان می  دهد که برخی 

رفتارها جایی برای بخشش باقی نمی  گذارد و چاره کار توسط معصومان در جدایی دیده شده است.

بانویی از رسول   خدا)ص( در ارتباط با خواستگاران خود طلب مشورت کرد. از  آن  جا  که یکی از این 

مردان نسبت به همسرانش دست بزن داشت پیامبر)ص( ازدواج با وی را به صالح ندانست)ابن  سعد، 

1410: 213 - 214؛ احمدبن حنبل، بی  تا: 412(. رد این خصیصه اخالقی در ماجراهای دیگری 

نیز قابل رصد است. »حبیبه دختر سهل  بن ثلعبۀ« بانویی از خاندان خزرجی بنی  نجار، با »ثابت   

پسر قیس  بن شماس« که وی هم در شمار خزرجیان بود پیوند زناشویی بست. ثابت را خشونت 

و تندی در اخالق بود و زمانی زنش را به باد کتک گرفت به  گونه  ای که حتی از شکستگی اعضای 

همسرش نیز سخن به  میان آمده است)طبری، 1412: 280(. چنین رفتارهایی سبب شد این بانو 

به رسول   خدا)ص( شکایت بََرد و حاضر به ادامه زندگی با شویش نباشد. پیامبر)ص( هم که چنین 

دید راه چاره را در بازگرداندن اموالی دانست که ثابت به حبیبه داده بود.)مالک  بن أنس، 1406: 

564؛ شافعی، 1403: 222(. همچنین داده  های منابع از جدا شدن همسر دیگر ثابت از وی به  دلیل 

تندخویی سخن می  گویند. »جمیله دختر عبداهلل  بن ابی« دیگر زن ثابت است )ابن  سعد، 1410: 

284؛ ابن  حبیب، بی  تا: 424( که در مسائل زناشویی از همسرش اطاعت نداشت. پیامبر)ص( وی 

را فراخواند و از دلیل رفتارش پرسید. جمیله تندخویی شویش را دلیل این رفتار برشمرد. در این 

واقعه نیز آمده است: پیامبر)ص( با سخن از بازگرداندن باغی که ثابت به همسرش بخشیده بود 

در  صدد چاره  جویی از مشکل برآمد)ابن  عبدالبر، 1412: 1802(. البته در برخی گزارش  ها دلیل 

جدایی جمیله چهره نازیبای ثابت نیز بیان شده است)طبری، 1412: 281( لذا احتمال خلط 

داده  ها در مورد این دو زن منتفی نیست. 
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به هر روی چه این ماجرا تنها ناظر به حبیبه دانسته شود یا هر دو همسر ثابت، چنین 

سرنوشتی داشته باشند به نظر می  رسد با توجه به تندخویی اخالقی ثابت، بروز اختالف میان او و 

همسر یا همسرانش امری ریشه  دار بوده است و از آن  جا که تغییر اخالق امری آسان نیست و در 

مورد ثابت هم پیامبر)ص( امیدی به اصالح اخالق وی نداشته است لذا حضرت چاره مشکل را 

در جدایی می  بیند. اما چون حق طالق در اختیار مرد است با پیشنهاد بازگرداندن اموال به ثابت 

که برآمده از شیوه  ای از طالق در آیین اسالم است، از  سویی مسیر این بانوان برای رهایی فراهم 

می  آید و از  سوی دیگر چون در این نوع طالق مرد امکان رجوع ندارد، بازگشتی به زندگی در ایام 

عده برای ثابت متصور نمی  بود تا دوباره این بانوان درگیر زندگی با وی شوند. این شیوه طالق که 

زن به سبب کراهت از زندگی با شوهر با دادن اموالی مردش را ترغیب به جدا شدن کند، در فقه 

ُخلع نام دارد)مشکینی، 1377: 227(.

آمده است اسماء دختر نعمان  بن ابی  جون کندی به همسری پیامبر)ص( درآمد. اما این ازدواج 

به روابط زناشویی نینجامید و به جدایی منجر شد. دلیل این امر تفاخر اسماء به جایگاه خاندانی 

خود بود که سبب شد برخی از همسران پیامبر)ص( او را فریب دهند و از او رفتاری نامناسب 

با پیامبر)ص( سر زند)ابن  سعد، 1410: 113 - 116؛ بالذری، 1417: 94 - 96؛ یعقوبی، بی  تا: 

85(. فریفتگی به  منزلت اجتماعی و جایگاه خاندانی اسماء چنان بوده است که آمده است چون 

حضرت پس از پیوند ازدواج اسماء را به مدینه خواند وی برآن بود که رسول   خدا)ص( باید به  جانب 

سکونت  گاه او روان شود)بالذری، 1417: 94؛ ابن  عبدالبر، 1412: 1785(. در گزارش  های فریفتن 

نیز به  خوبی آشکار است که زنان پیامبر)ص( ابتدا تبار خاندانی اسماء را بهانه ساختند و سپس 

پیشنهاد خود را مطرح کردند. به هر روی اگر این دسته گزارش  ها بر خبر از طالق اسماء به سبب 

بیماری جسمی)ابن  هشام، بی  تا: 647؛ طبری، 1387: 167( به  سبب کثرت نقل و قدمت منابع 

ترجیح داده شوند باید گفت رفتار و سخن اسماء که برآمده از تفاخر وی به جایگاه خاندانی خود 

بود به  قدری بر حضرت گران بوده است که ایشان علی  رغم فهم توطئه، ادامه زندگی با اسماء را 

به  صالح نمی  داند. 
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   از خطاب  بن سلمه که در شمار اصحاب امام صادق)ع( و امام کاظم)ع()طوسی، 1373: 200؛ 

خویی، 1413:  58 - 59( بود، آمده است: همسری داشتم که اخالقش زیبنده نبود. گو اینکه این 

اخالق را از پدر به ارث برده بود، زیرا پدرش نیز اخالقی نیکو نداشت. طالق گفتن وی نیز بر من 

گران بود، زیرا می  دانستم که همسرم و پدرش در شمار دوست  داران خاندان اهل   بیت هستند. زمانی 

به دیدار امام کاظم)ع( رفتم و قصد داشتم چاره کار را از ایشان جویا شوم، اما قبل از آن  که من به 

سخن زبان بگشایم، امام ماجرای طالق همسرش را به سبب بداخالقی برایم بازگو کرد و راه  کار 

مشکل بر من آشکار شد)کلینی، 1429: 466 - 467(. فارغ از بحث سندی که در بررسی احادیث 

ائمه مالک قرار می  گیرد رویکرد این گزارش مناقبی است که باید با دقت بیشتری بررسی شود.

4-3. طالق به سبب شرایط خاص:

 رصد داده  های منابع کهن نشان از آن دارند که کاربست راه  کار طالق از سوی معصومان در 

مواردی برآمده از شرایط خاص بوده است.

آمده است حفصه دختر عبدالرحمن  بن ابی  بکر در پیوند زناشویی با امام حسن)ع( بود. درحالی  که 

منذر فرزند زبیر نیز خواهان حفصه بود. روزی امام مجتبی)ع( در مورد این امر چیزی شنید لذا 

حضرت پیوند خود را با حفصه گسست)ابن  سعد، 1410: الخامسه1، 305 - 307؛ بالذری، 1417: 

ج3، 274 - 275(. همچنین در منابعی از همسران امام حسن)ع( زنی به نام عایشه خثعمیه را نام 

برده  اند که چون امام علی)ع( به شهادت رسید و مردم کوفه با امام مجتبی)ع( به خالفت بیعت 

کردند، به منصب خالفت رسیدن را به امام تبریک گفت. حضرت او را فرمود: شماتت خود را در 

شهادت امیرالمؤمنین علی)ع( اظهار می  داری؟ و او را طالق داد)طبرانی، 1404: 91؛ دارقطنی، 

1417: 20؛ بیهقی، بی  تا: 336(. البته مشکل این خبر آن است که در متن گزارش سخن از سه 

طالقه کردن همسر در یک مجلس به  میان است که در فقه ائمه پذیرفتنی نیست. 

 این اخبار نشان از آن دارند که گاه در شرایط خاص صالح افراد در جدایی و عدم ادامه زندگی 

مشترک است. در تحلیل طالق حفصه باید گفت آن  چه امام را به  سوی این تصمیم سوق داده 

بود به احتمال فراوان عدم تمایل حضرت به تکرار کنایه  های منذر بوده است. به  عبارت دیگر امام 

خوش نمی  داشته است که آبروی همسرش با گفتارهای منذر خدشه  دار شود. دلیل آن  که حفصه 
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پس از امام با عاصم فرزند عمربن خطاب پیوند زناشویی بست، اما منذر باز وی را رها نساخت و 

سخنان نابخردانه خود را تکرار می  کرد. لذا عاصم نیز وی را طالق داد. چون منذر به خواستگاری 

رفت، حفصه او را گفت تو با این سخنان مرا شهره شهر ساخته  ای، لذا از پذیرش درخواست وی ابا 

کرد. اما منذر کوتاه نیامد و به دفعات خواستگاری خود را تکرار کرد. سرانجام به حفصه گفته شد 

با منذر ازدواج کن زیرا مردم می  دانند او با این سخنان باطل آبروی تو را نشانه گرفته است و او نیز 

همسری منذر را پذیرفت و مردم دانستند سخنان منذر در مورد وی بی  اساس بوده است)ابن  سعد، 

1410: الخامسه1، 305 - 307؛ بالذری، 1417: 274 - 275(. در ماجرای عایشه خثعمیه بر 

فرض پذیرش خبر، دلیل رفتار امام را باید در معنای واژه شماتت جستجو کرد. شماتت به  معنای 

اظهار شادی دشمن به  سبب مصیبت و ناراحتی   حاصل آمده برای رقیب است)صاحب  بن عباد، 

1414: 307؛ راغب اصفهانی، 1412: 463( که بر  این اساس چون در تمام این گزارش  ها طالق 

از زبان امام به مسئله شهادت امام علی)ع( و شماتت این زن مرتبط شده است باید گفت وی در 

مسیر محبت امام علی)ع( نبوده است و تبریک وی با اظهار شادی در شهادت امام علی)ع( قرین 

بوده است. لذا امام حسن)ع( رفتار وی را برنتافته و او را طالق می  دهد. 

4-4.  لعان و جدایی در پی تهمت خیانت به زن

طبق دستور قرآن کسانی که زنان پاکدامن را متهم به عمل منافی عفت می کردند و شاهدی 

بر مدعای خود نداشتند سزایشان تازیانه است)نور24: 4( اما اگر مردی اصرار بر خیانت همسرش 

  داشته باشد و مدعی گردد که خود عمل وی را دیده است و شاهدی بر این ادعا نداشته باشد 

چاره کار در لعان دانسته شده است.

در ماجرای نزول آیات لعان که گفته شده است در ارتباط با ادعای هالل  بن امیه انصاری)طبری، 

1412: 65 - 66، ابن  ابی  حاتم، 1419: 2533( یا عویمر بن ابیض عجالنی)مقاتل  بن سلیمان، 1423: 

184 -  187؛ ابن  ابی  حاتم، 1419: 2535( بوده است، چون مرد با حضور نزد رسول   خدا)ص( 

مدعی خیانت همسرش بود و شاهدی نداشت می  بایست حد قذف)تهمت زنا( بر وی اجرا می  شد، 

اما با نزول وحی راه  کار لعان صدور یافت)نور)24(: 6 - 10(. به  دنبال این حکم حضرت فرمان داد 

تا زن را نیز حاضر کنند و به نصیحت ایشان اهتمام کرد تا ماجرا به لعان کشیده نشود. اما چون 
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مرد بر ادعای خود مصر بود و زن نیز بر پاک  دامنی خود اصرار داشت، حضرت حکم به اجرای لعان 

کرد. حتی در مورد هالل آمده است پس از چهار بار سوگند بر راستگویی بر آن  چه مدعی آن بود 

قبل از شروع به عبارت پنجم که می  باید، وی لعنت خدا را بر خویش بخواند به او گفته شد: ای 

هالل از خداوند پروا نما عذاب پروردگار بسی دردناک  تر از تازیانه مردمان است. فراخوانی لعنت بر 

خود باعث خواهد شد عذاب بر تو نازل شود. اما هالل بر ادعای خود پای فشرد. همچنین قبل از 

شهادت پنجم زن، او را نیز بسان هالل از خواندن عذاب الهی بر خود زنهار دادند. در نهایت پس 

از مراسم لعان حضرت دستور به جدایی داد. 

این گزارش  ها نشان از آن دارند که حضرت در آغاز در تالش بود این مردان از ادعای خود 

بازگردند. دلیل رفتار حضرت را نیز می  توان ناظر به واقعه پیش آمده و شرایط اجتماعی جامعه 

آن عصر درک کرد. از  سویی تهمت زدن به بانوان در راستای محروم کردن آنان از حق طبیعی 

مانند مهریه)زمخشری، الکشاف، 491( چنان بود که در قرآن به بروز این رفتارها هشدار داده 

شده بود)نساء4: 20(. از جانب دیگر به  دلیل ساختار زندگی قبیله  ای، ازدواج  ها متأثر از آن بود و 

در نمونه  ای از ماجراهای یاد شده این همسران با یکدیگر نسبت خاندانی داشته و ادعای ارتباط 

نامشروع ایشان هم مرتبط با بستگان آنان بود)مقاتل  بن سلیمان، 1423: 184( که روابط اجتماعی 

این خاندان  ها را به  شدت تحث تأثیر قرار می  داد. در مورد ماجرای دیگر هم آمده است که چون 

نوبت به قسم خوردن زن شد در ابتدا درنگ کرد، اما در  نهایت با بیان این جمله که خاندان خود را 

سرشکسته نخواهم کرد لعنت خداوند را در  صورتی که در گفتارش صادق نباشد بر خود طلب کرد 

تا مراسم لعان به انجام رسد)طبری، 1412: 66(. در کاربست لعان باید دانست زمانی که بنیان 

اعتماد میان زوجین فرو ریزد در عمل امکان ادامه زندگی مشترک مهیا نخواهد بود. آن هنگام که 

مرد بر سخن خود پای می  فشارد و همسرش را خطاکار می  داند و در مقابل زن منکر عمل ناشایست 

است و شاهدانی نیز در میان نیستند که بر  اساس شهادت ایشان حکم مسئله مشخص شود طبق 

آیات نازل شده در پی این ماجراها چاره کار در سوگند و لعان همسران بود و به  تبع پس از آن 

بدون نیاز به طالق زوجین از هم جدا شدند و دیگر امکان زندگی مشترک برایشان فراهم نبود. 
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5. پایان کار نبودن جدایی

 در مطالعه اقدامات این بزرگان دین در ارتباط با جدایی زوجین مشاهده می  شود ایشان جدایی 

را پایان کار نمی  دانستند و به شرایط پس از آن نیز نگاهی داشتند.

5-1. حق مسکن در ایام عده راه  کاری بر امکان مجدد زندگی

کرده  ترسیم  را  مسلمان  همسران  شدن  جدا  شایسته  شیوه  قرآن  از  آیاتی  در  خداوند 

است)طالق)65(: 1 - 2(. یکی از این دستورات آن است که در دوران نگاه  داری عّده )در طالق  هایی 

که امید رجوع است( زنان را از سکونت  گاه خود بیرون نکنند و زن نیز منزل را ترک نگوید. 

   به فرموده امام صادق)ع( زن طالق داده شده در ایام عده در منزل خود می  نشیند و زینت  های 

خود را برای مردش آشکار می  سازد شاید پس از آن خداوند امر دیگری را رقم زند)قاضی نعمان، 

1385: 292؛ طوسی، 1407: 131(. در سبب این فرمان افزون بر مباحث حقوقی می  توان گفت 

چه  بسا در این ایام با در معرض دید هم بودِن همسران، مهِر زن در دل مرد دوباره به جوشش درآید 

و او به زندگی مشترک خود بازگردد. سفارشی که حتی در آن از ظاهر ساختن زینت و استعمال 

بوی خوش از سوی زن برای دل  ربایی از مردش سخن به  میان است)کلینی، 1429: 558 - 559(. 

5-2. توجه به منافع فرزند در حضانت پس از طالق

 از آن  جا که طالق والدین بر زندگی فرزندان بی  تأثیر نبوده است داده  های منابع کهن نشان 

از آن دارند که توجه به این مهم از دید معصومان در پی جدایی همسران به دور نمانده است.

گزارش  هایی برآنند که در پی طالق پدر و مادر چون میان ایشان در مسئله سرپرستی فرزندشان 

اختالف شد چاره مشکل را از پیامبر)ص( طلب کردند. مردی همسرش را طالق داد و قصد داشت 

تا فرزند خردسال خود را نیز از مادر جدا کند. زن نزد پیامبر)ص( آمد و گفت: ای رسول  خدا! این 

پسرم را شکم من گاهواره اوست و سینه  هایم وی را سیراب می  سازد و بر روی پاهایم رشد می  یابد. 

پدرش مرا طالق داده و اراده کرده است تا فرزندم را نیز از من جدا کند. پیامبر)ص( در جواب زن 

فرمود: تو به این فرزند از همسرت سزاوارتر هستی تا مادامی که ازدواج نکرده باشی)صنعانی، بی  تا: 

153؛ دارقطنی، 1417: 211(. این واقعه نشان از آن دارد که به سبب خردسالی فرزند حضرت 

همراهی وی با مادر را به سود کودک دانسته است. در ماجرایی دیگر از آن  جا که پیامبر)ص( 
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فرزند را مخیر به همراهی با پدر یا مادر می  کند)صنعانی، بی  تا: 158 - 159؛ نسائی، 1411: 382( 

می  توان برداشت کرد  فرزند در سنی بوده که قدرت درک این مسئله را داشته است.

لذا حضرت نظر وی را مالک قرار می  دهد. در ماجرایی نیز سخن از آزمودن فرزند است )احمدبن 

حنبل، بی  تا: 446؛ سجستانی، 1410: 449( که باید گفت شرایط کودک نه  چنان بوده که وابسته 

کامل به مادر باشد و نه خود می  توانسته در مسئله انتخاب  گر باشد. لذا حضرت با سنجش وی، 

وابسته بودن به یکی از والدین را مشخص می  کند.

6. جمع  بندی و نتیجه  گیری

 در اختالف همسران گاه امیدی به اصالح میان ایشان نیست و باید به جدایی آنان اندیشید. 

با آن  که در اسالم طالق مبغوض  ترین حالل  ها دانسته شده است، اما در کاوش تاریخ زندگانی 

پیامبر)ص( و امامان مشخص می  آید این بزرگان دین گاه از کاربست این راه  کار ناگزیر بوده  اند. 

باید دانست در اندیشه کالن ایشان بهره  گیری از این راه  کار را تنها با سبب منطقی  پذیرا بوده  اند. 

در استقراء موارد جدایی میان همسران در روزگار پیامبر)ص( و امامان، اندیشه  های ناصواب، اخالق 

ناپسند، شرایط خاص و لعان سبب بوده  اند تا سخن از جدایی همسران به میان باشد. با  این  حال جدا 

شدن آخر کار نبوده است و تالش این بزرگواران بر آن بوده تا در  صورت امکان دوباره زندگی  ها از 

سر گرفته شود و منافع فرزندان در این جدایی  ها نیز مد  نظر بوده است.
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