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  چکیده
آن  امامیه از آیه چهارم سوره طالق آخرین آیه در مورد عده مطلقه است. مشهور

غیرمُرتابه هرچند مدخوله، و در یائسه اند  استنباط عدۀ أشهُر برای یائسه مُرتابه نموده
قائل به عدم عدَّه شده اند. در برابر سید مرتضی علم الهدی (ره)  قائل به وجوب عده 
طالق بر یائسه مدخوله شده است؛ خواه در سن حیض دیدن باشند یا نباشند. قانون 

 یائسه مدخوله است. انفتاح مدنی ایران به تبعیت از مشهور امامیه بر عدم عده طالق بر
ای است که در این مساله بازپژوهی صورت  جتهاد در فقه امامیه فرصت ارزندهباب ا

گیرد. این نوشتار با بررسی ادله طرفین و مالحظه دیگر آیات عده طالق و روایت شأن 
نزول به این نتیجه رسیده است که دیدگاه اقلیت، دیدگاهی استوار و مبتنی بر مبانی 

عنوان مستند قابل قبول، مبنا و اساس اصالحاتی در  تواند به می محکم فقهی است و
  مواد  قانون مدنی قرار گیرد.
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  طرح مسأله
بدون شک بسیاری از آراء فقهی مذاهب اسالمی مبتنی بر دیدگاه کالمی است؛ از این 

مندان مذاهب، در نقد دیدگاه کالمی مخالفان، آرای جهت، در بسیاری از موارد دانش
کشند تا بدین وسیله برتری دیدگاه کالمی خود را اثبات  می فقهی آنان را به چالش

کنند. مساله عده نداشتن مطلقه یائسه یکی از موضوعات چالشی فقه مذاهب اسالمی 
تسنن بر وجوب  است. مشهور امامیه بر عدم عده مطلقه یائسه، ولی مذاهب اربعه اهل

  عده بر مطلقه یائسه است.
تخطئه  از دیر زمان برخی از نویسندگان اهل تسنن با ایراد نقدهایی در این مسأله به

نویسد: الیهود التری  می ق)ـه 328پرداخته اند. ابن عبد ربِّه مالکی (م/  می دیدگاه امامیه
 728(م/  یه حرَّانی حنبلی. ابن تیم]250، ص 2، ج 7[علی النساء عِدة کذلک الرافضة 

ة کذلک الرافضة ـ ه ون علی النساء عِدَّ رَ . ]9، ص 1، ج 14[ق) آورده است: الیهود الیَ
رأةَ  "نویسد می .ق) نیزـه 912عبدالرحیم الخیاط معتزلی (م/  رون الرافضة أن یَطأ المَ یَ

ن غیر استبراء وال قضاءِ عدة  وم الواحد مأةُ رجلٍ مِ   .]89، ص 23[الواحدة فِی الیَ
   1270( تا اینکه اخیراً برخی از نویسندگان اهل تسنن مثل سید محمود آلوسی

ق) نویسنده تفسیر ـ ه1354ق) مؤلف تفسیرروح المعانی، محمد رشید رضا (م/ـ ه
 بناماند  م) ازاین فتوا داستانی ساخته1996المنار، عبدهللا قصیمی نویسنده وهابی (م/

  1371رضا یکی از دالئل گمراهی سید محسن امین عاملی (م/د. رشی"المتعة الدَّوریة"
نویسد: نزد آنان مُتعه دیگری به  یمشمارد و  یمق) را دیدگاه او مبنی به جواز مُتعه ـ ه

گویند که گروهی از مردان یممعمول است و در فضیلت آن چیزها  "المُتعة الدوریه"نام 
ز صبح تا هنگام چاشت در مُتعه شخصی باشد، از ترتیب که ا  ینا  بهاز یک زن بهره برند، 

هنگام چاشت تا ظهر در متعه شخص دیگر، از ظهر تا عصر در استمتاع سومی، از عصر تا 
مغرب برای چهارمی، از مغرب تا عشا برای پنجمی، ازعشا تا نصف شب برای ششمی و از 

داند جای  یمنصف شب تا صبح برای هفتمین نفر؛ کسی که چنین مُتعه ای را جایز 
صونُ المَنیعه"شگفتی نیست اگر چنین سخن گوید و نامش را  ، 24[بگذارد  1"الحُ

، 1، ج 46[کند  می . عبدهللا قصیمی نیز همان سخنان رشید رضا را تکرار]66- 65صص
 را یکی از انواع متعه نزد شیعه "المتعة الدوریه". ابراهیم سلیمان الجبهان]119ص 

                                                                                                                                                                        
عاملی در رد اتهامات نویسنده المنار بر شیعه کتابی است از سیدمحسن امین های مرتفع نام  . قلعه1

 .]287، ص 5، ج 26[
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در مجله الدعوة کشور  "مزاعم طائفة الشیعه"در مقاله  وی ]251، ص4[شمارد  می
عربستان با طرح المتعة الدوریه و دیگر اتهاماتی ازاین دست، خواستار تکفیر شیعه و 

. همچنین آلوسی که نخستین ]19-13، صص25[اعالم خروج آنان ازاسالم شده است 
  .]287ص ، 3، ج 6[باراین عنوان را بکار برده و دیگران وامدار اویند 

نویسد: نسبةُ المتعة الدوریة و قل: عالمه امینی(ره) پس از نقل سخنان رشید رضا می
رُّ مِنهُ الوجُوهُ، و  هِ کفَ رُّ مِنهُ الجُلودُ، و تَ ، تَقشعِ ظیمٌ الفاحِشةُ المُبیِّنةُ الیَ الشیعةِ إفکٌ عَ

آشکار به شیعه تهمت تشمَئزُّ مِنهُ االفئدةُ ... نسبت دادن متعه دوریه یا بگوئید فحشای 
 کند و دلها را منزجر می اندازد و چهره ها را در هم می بزرگی است که لرزه بر اندام

،  3، ج 6[ …کند... که در هیچ کتاب شیعه و حتی مخالفان شیعه نیآمده است، و می
کند؛ البته درجاهای دیگر به  می . عالمه امینی دراین جا به همین مقدار بسنده]286ص 

ادله مشروعیت ازدواج موقت و لزوم عدَّه در زنانی که در سن حیض دیدن  تبیین
. خود نویسندگان اهل سنت نیز در تبیین ازدواج ]306 ، ص3، ج 6[پردازد،  می هستند،

موقت از نظر امامیه ضمن برشمردن احکام هفتگانه حکم ششم آن را وجوب عِدَّه شمرده
سن حیض  خون نبیند ولی در دن دو حیض و اگراش دیذات أقراء باشد عده اند؛ که اگر

؛ 6551، ص 9، ج 60[ روز، و عده وفات چهار ماه و ده روز است 45اش دیدن باشد عده
مربوط به صورت دیگر ازدواج موقت،  "المتعة الدوریه". ولی داستان ]44، ص 2، ج 28

 یعنی ازدواج موقت زنان یائسه است.
: براساس تحقیقات انجام  آنچه إجماالً درپاسخ مخالفان می توان گفت؛ اینکه اوالٌ

تتبع و جستجو گرفته؛ نسبت دادن این مسأله به یهود اتهامی بیش نیست، زیرا گرچه با 
ا زوجُها یافت گهنصّی بر عده ندر کتب مقدس یهود،  داشتن زنان مطلقه یا متوفَّی عنهَ

دی آمده است: ، ولی در مجمع القوانین شریعت یهو]412-404، صص 33[نشده است 
هر زنی که بیوه یا مطلقه شده است نباید پیش از گذشت نود روز با مردی دیگر ازدواج 

همچنین در دائرة المعارف یهود آمده است: ازدواج با مطلقه و بیوه پیش از نود روز  1کند.
بنابراین؛ إسناد چنین امری به شریعت یهود دروغ و  2از وضع جدیدش حرام است.

رف نیافتن در افترائی بیش تورات و عهد عتیق با توجه به پنهان کارهای این  نیست، و صِ

                                                                                                                                                                        
1. every woman who has either become a widow or who was divorced, should not be married 

to another husband before the expiration of ninety days. [62, chapter 145/13]. 
2. Marriage with a divorcee or widow is prohibited before the lapse of 90 days from the date 

of acquiring her new status [61, vol 11, p11]. 
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. ثانیاً برفرض که این اظهارات ساخته دانشمندان یهود برای 1قوم دلیل برعدم آن نیست
فرار از ننگ و عار وشناعت عمل باشد، باز هم تشبیه شیعه به طور مطلق به یهود إفتراء 

حض است و ریشه دردیدگ که شیعه ساخته عبد هللا بن سَبأ  - اه باطلشان و کذب مَ
دارد؛ زیرا امامیه در وفات زوج برای زوجه مطلقا عده چهار ماه و ده روز  -یهودی است 

ن تحیض  یا أبعد االجلین، در مطلقه حامل عده وضع حمل، در حائل مدخوله در سن مَ
از نه  کمتر(ها در مطلقه غیر بالغه عِدَّه أقراء یا أشهُر، خواه دائم یا موقت و... قائل است، تن

سال قمری) به علت عدم امکان بارداری و مطلقه یائسه به علت از دست دادن فرصت 
برعدم عده است. در مذهبی که قائل به انفتاح  - نه اجماع - بارداری دیدگاه مشهور 

اجتهاد است و فتاوا همواره از سوی فقیهان صاحب نظر دستخوش تغییر و تحول 
  ود، نسبت دادن آن به مذهب امامیه کذب و افتراء محض است.ش می

مخالفی نیز وجود دارد، در  آیا درمسأله عدم عدَّه مطلَّقه یائسه نظر :سؤال پژوهش
 تواند مستند تغییراتی در می صورت پاسخ مُثبت، اعتبار فقهی آن درچه حدِّی است، آیا

  د؟شوقانون مدنی 
معتبری وجود  آن دیدگاه مخالف قوی و و در این مسأله اختالفی فرضیه پژوهش:

  د.شومبنای تغییراتی در قانون مدنی  تواند اساس و می دارد که
  

  پیشینه موضوع پژوهش 
چنانکه گفته شد در مسأله مطلقه یائسه نظر مشهور از گذشته تاکنون برعدم عده بوده 

کر اشخاص ونقل است، هرچند با آنها آمیزش جنسی انجام گرفته باشد که نیازی به ذ
شود. در برابر، اقلیتی از فقیهان امامیه مثل سید مرتضی و سید ابن  اقوالشان دیده نمی

                                                                                                                                                                        
سوره ص، در داستان داود (ع) چه بر اساس  25-21الزم به ذکر است، در روایات اسالمی ذیل آیه   .1

و  ]407، ص3، ج 19[وخطیب شربینی  ]300، ص 5، ج 29[روایات مردوده مثل روایت سیوطی 
وایت عیون اخبار و... وچه بر اساس روایات پذیرفته شده مثل ر ]229، ص 2، ج 47[ تفسیر القمی

. ازدواج داود (ع) با همسر ]200، 17، ج 40؛ / فی عصمة االنبیا14، باب 153ص  ،1، ج 34[الرضا 
ا حِتی پس از سپری شدن ع کرده،  می به احکام تورات عملده بوده است، و بدون شک داود(ع) اوریَ

بار در  136مبر عظیم الشأن آن زیرا آنها پیامبران تبلیغی شریعت تورات بوده اند، شریعتی که نام پیا
آن زمان  ادعای عدم عده در آئین یهود امری باطل است، بر طبق این روایت در قرآن آمده است. و

زه ازدواج با بیوه را ازدواج زن شوهر مرده تا پایان عمرش ممنوع بود، اولین کسی که خداوند به او اجا
 ن را بر داود(ع) خرده گرفتند.ع) بود. این کار برمردم دشوار آمد وآداد، داود(
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زهره و ابن شهرآشوب قائل به وجوب عده بوده اند. نکته شایان توجه اینکه، فتوا به عدم 
رفاً یک بحث نظری و مطرح در متون فقهی حوزه های علمیه نیست، بلکه  عده یائسه صِ

 1155نون مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است، نیزانعکاس یافته است. ماده در قا
قانون مدنی بر عدم عده مطلقه یائسه حکم کرده است. ازاین جهت ممکن است این فتوا 
و ماده قانونی آن مورد سوء استفاده بیمار دالن قرار گیرد. لذا باز پژوهی دراین موضوع با 

  در راستای تکریم زنان امری الزم و ضروری است.  توجه به تغییر شرائط
  

  استنباط سیِّد مرتضی (ره) از آیه چهارم سوره طالق
(ره)، از فقهای  ابوالقاسم علی بن الحسین الموسوی، معروف به سید مرتضی و علم الهدی

ق) است؛ ایشان قائل به لزوم عده ـ ه 436بزرگ امامیه در نیمه اول سده پنجم (م/ 
ر یائسه مدخوله است، وی بر دیدگاه خویش به آیه چهارم سوره طالق استناد طالق ب

  شود. می کرده است، که به اختصار نقل
"... عِدَّتهُنَّ ثالثةُ أشهُرٍ وَ ن نِسَائکُم إنِ ارتَبتُم فَ حیضِ مِ نَ المَ الالئِی یَئِسنَ مِ و از  "وَ

  عده آنان سه ماه است. زنانتان، آنانکه از عادت ماهانه مأیوسند، اگر شک کردید،
شان  گوید آیه صریح است در اینکه زنانی که از حیض دیدن مایوس شدند  عدهوی می

  . 1سه ماه است، موضوع مطلق یائسه است، خواه در سن حیض دیدن باشند یا نباشند
کند وآن اینکه آیه برای عِدَّه أشهُر شرط قرار  می سیِّد (ره) سپس اشکالی را مطرح

بتُم"و آن جمله داده است  است. یعنی اگر شک کردید که حیض ندیدن آنها  "إنِ ارتَ
برای باال رفتن سنشان باشد یا بخاطر امر عارضی از مریضی؛... باید سه ماه نگه دارند، نه 

  اینکه مطلقا عده آنها أشهر باشد.
ما در استدالل بر دیدگاهشان  که این شرط به کار اصحاب گوید:وی در پاسخ آن می

وَ الالئی یَئسنَ من المحیض من نسائکم إن کانَ "فرمود  می آید؛ آری، اگر خداوند نمی
مِثلهُنَّ تحیضُ فِی االیسَات، .. این مفید دیدگاهشان بود؛ ولی در آیه چنین شرطی نیآمده 

نِ ارتَبتُم"است؛ بلکه بجای آن  إنِ "آمده است که مفید بحالشان نیست و مقصود از "إِ
  اند، شک در حکم عِدَّه و جهل به مقدار آن است. انکه جمهور مفسران گفتهچن "بتُمارتَ

                                                                                                                                                                        
بررسی استداللی عده غیر بالغه ر است، ادامه آیه در مورد عده غیر بالغه و زنان باردا :الزم به ذکر است. 1

شود، وعده زنان باردار چون مورد اختالف نیست، لذا متعرض  می مدخوله به فرصت دیگری موکول
 شویم.آنها نمی
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  کند؛ که عبارتند از: می سید مرتضی (ره) درتحکیم دیدگاهش مؤیداتی را ذکر
بتُم". روایت شأن نزول: در شان نزول آیه نقل شده که مقصود 1 عدم علم  "إنِ ارتَ

ی بن کعب از رسول خدا (ص)  است. مُطرف از عمرو بن سالم روایت کرده است که أُبَ
آنان نابالغان و سالخوردگان و  مده است واکه عِدَّه تعدادی از زنان در قرآن نی سوال کرد

که خداوند این آیه را نازل کرد، پس علت نزول آیه شک در حکم  زنان باردار هستند
  عده و جهل به مقدار آن بوده است و روایت مطلق است.

د موضوع نیست: زیرا خداوند زنی را که بطور قطع به یأس از خون . إنِ ارتَبتُم قی2
یائسگی رسیده است را موضوع حکم قرار داده، اما زنی که حالش مشکوک است  دیدن و

  بیند، یائسه نیست، زیرا مشکوک الیأس که یائسه نیست. بیند یا نمی می که حیض
ون دیدن یا قطع آن . مرجعیت زنان در اخبار مربوط به حیض: سخن زنان در خ3

دهد که حیضش  می کنند و وقتی خبر می حجت است و مردان در این امور به آنها رجوع
یب و شک در آیه مربوط به یاس از  می برطرف شده به آن قطع پیدا شود و اگر مراد از رَ

چون این حکمی است مربوط  "إنِ ارتَبتُنَّ یا إنِ ارتَبنَ"بایستی بفرماید  می حیض باشد،
 "إنِ ارتَبتُم"ه زنان؛ اما اینکه چنین نفرموده؛ بلکه مردان را مخاطب قرار داده و فرموده ب

که مقصود جهل در اصل لزوم عدَّه و مقدار آن است (چون مُعتَدَّه شود  می دانسته
هرچند زوجه است، اما علم زنان و فراگیری احکام از طریق مراجعه به شوهرانشان است، 

مردان است که بر زنان قرار داده شده است، چنانکه در مورد  یا اینکه عدَّه حق
هَا "فرماید می غیرمدخوله ونَ عتَدُّ ةٍ تَ ن عِدَّ نَّ مِ لَیهِ   .]145، ص 38[ 49احزاب / "فمَا لکُم عَ

کند، چون خبر واحد را حجت  ه روایات مخالف دیدگاهش توجه نمیمرتضی بسید
تواند با نصِّ آیه مقابله  داند و ظاهر خبر نمیمی داند، یا اینکه آیه را نصِّ در مدعایش نمی

کند، بلکه نص قرینه بر تصرف در ظاهر است، پس مجالی برای صحت آنها در قبال 
  . ]98، کتاب الطالق، ص 41[ کتاب نیست

 585مرتضی، ابوالمکارم سید حمزة بن علی بن زهرة الحسینی الحلی (م/ پس از سید
نویسد اگر حیض  می است و  ب عده بر مطلقه یائسه گرفتهق) نیز آیه را نص در وجوـ ه

بینند، اصحاب ما  جهت سالخوردگی باشد و زنان هم سن آنان حیض نمی ندیدن زن به
بر آنها عده واجب نیست و برخی اند  در حکم عده طالق آنها اختالف دارند، برخی گفته

مرتضی و همه فقیهان اهل که باید عده أشهُر نگه دارند و این دیدگاه سید اند  گفته
...."سنت است؛ راه احتیاط نیز درهمین است، همچنین سخن خداوند  ئسنَ  "وَ الالئی یَ
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إنِ "گوید طبق دیدگاه جمهور مفسرین قید  می نصِّ در مطلوب است، وی همچنین
تواند  نمی افزایدکه ارتیاب می مربوط به شک در لزوم عده و مقدار آن است؛ و "ارتَبتُم
ن تحیض باشد، زیرا در این که شکی نیست. سپس  مربوط ن ال تحیض در سن مَ به مَ

  . ]381، ص 2، ج 18[کند  می شأن نزول را بعنوان مؤید ذکر
. ق) نیز بردیدگاه سیِّد مرتضی 588همچنین ابن سماعه و ابن شهرآشوب (م/ 

  .]232، ص 32، ج 59[اند  بوده
کند؛ دلیل او برمدعایش فقط  نمی لآنجا که سید مرتضی (ره) به خبر واحد عم از

آیه شریفه است که با منطوقش داللت بر وجوب عده أشهُر دارد؛ در اینجا تبیین دیدگاه 
مثل  - اند  بریم و از نقل روایاتی که برخی به آن تمسک کرده می اقلیت را به پایان

ره ابی بصیر، موثقه ابن سنان و محمد بن الحکیم، صحیحه حلبی و روای ت ابی مُضمَ
  دهیم. می کنیم، و آن را در بحث روائی مورد بررسی قرار می خود داری - بصیر
  

  استنباط مشهور امامیه از آیه چهارم سوره طالق 
آیه یاد شده بر عده مطلقه یائسه بدین گونه است؛ که داللت  استنباط مشهور امامیه از

ارتبتم داللت بر وجوب عده  بر ثبوت عده بر یائسه بطور مطلق نیست؛ بلکه با قید ان آیه
أشهر  دارد؛ یعنی حکم برای یائسه مُرتابه است و آن زنی است که شک دارد که به سن 
یأس رسیده یا خیر؟ و در واقع شک دارد که خون ندیدن مستند به یأس است یا برای 

صاً به سن یأس  داری و غیر عارض دیگر از مریضی و بار آن؛ در نتیجه کسی که مشخَّ
بمعنای شک و ریب در  "إن ارتبتم"ه حکم آن در آیه نیآمده است، در نتیجه رسید

  .]100، ص41[موضوع است 
ق) آیه با مفهومش داللت بر عدم عده برای ـ ه 1266البته به نظر صاحب جواهر(م/

نویسد: از دقت کافی در آیه حکم عده چهار  می غیر بالغه و یائسه مدخوله دارد، وی
شود؛ زیرا زنانی که یائسگی شان مشکوک  می منطوق و مفهوم استفادهدسته از زنان از 

است سه ماه عِدَّه نگهدارند؛ زنانی که به سن یائسگی رسیده اند، عده ندارند نه سه ماه و 
اند  نه سه ُطهر که عده مطلقه غیرحامل یکی از این دو است، اما زنانی که حیض نشده

هتی از جهات طبیعی یا عارضی حیض اگر در سن حیض دیدن باشند، ولی به ج
بینند عده اشان سه ماه است؛ اما آنهائی که به سن حیض دیدن نرسیدند یعنی غیر  نمی

  .]235، ص 32، ج 59[ای نیست  بالغه برای آنها عده



 1398پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ دومپنجاه و قوق اسالمی، سال فقه و مبانی ح    300

  مشهور از دیدگاه سیِّد (ره) پاسخ
ه و قائالن به دیدگاه مشهور از برداشت سید مرتضی (ره) از آیه شریفه پاسخ داد

بتُم"گویند: آنچه را که سید (ره) در مورد  می فرمودند و آنرا بمعنای شک در  "إنِ ارتَ
  اند؛ ناتمام است، زیرا.عده و جهل بمقدار آن گرفته

: عدَّه خصوصیتی ندارد تا شک و جهل در عده متعلق حکم قرار گیرد؛ با اینکه  اوالً
اهل هستند، در مورد هیچ کدام مردم نسبت به بسیاری از احکام قبل از بیان شرع ج

  .]233، ص 9، ج 31[حکم به جهل معلق نشده است، شرط جهل به عِدَّه اولویتی ندارد 
یب و شک مغایر با کلمه جهل است؛ اولی در جائی به کار رود که  می ثانیا: کلمه رَ

یبٍ مما نزلنا علی عبدنا فأتو"واقعه مورد شک و تردید باشد، مثل  ا بسُورةٍ وإن کُنتُم فی رَ
یبٍ  نمی ولی در مورد کسی که جاهل به حکم باشد، گفته "من مثله شود: إن کنتَ فی رَ

ن وُجُوبِ الصلوة ...   . ]103، ص41[  مِ
یب را ب معنای جهل ه ثالثا: اینکه سید (ره) به جمهور مفسرین نسبت داده که رَ

البیان آورده است گرفته اند؛ این تفسیر شایعی نیست؛ امین االسالم طبرسی در مجمع 
داند یأس از خون به جهت باال رفتن سن  که معنای إنِ ارتَبتُم عبارت است از اینکه نمی

اند که همساالن آنها حیض اشان سه ماه است، اینها زنانیاست یا عروض عارضی، عده
ن التحیض باشند، شک معنا ندارد می   .]461، ص 10، ج 36[بینند؛ زیرا اگر در سن مَ

بعد از موضوع و قبل از حکم آمده است؛ پس قید موضوع  "إنِ ارتَبتُم"جمله  رابعا:
فهمید؛ و در مواردی که  -لزوم یا عدم لزوم عده  - است و باید موضوع را قبل از حکم

. لتُم بوجُوبِ الصلوة فاعلمُوا انها واجبةٌ هِ   قید حکم است، باید گفته شود: اذا جَ
... به جهت ظهور در قطع و احراز ایراد سید در عدم جواز جمع بین وَ الآلئِی یَئِسنَ

یاس؛ با إنِ ارتبتُم بمعنای شک در یأس، نیز تمام نیست؛ زیرا قطع به یأس از دیدن 
باشد؛ زیرا او عالم الغیوب است و  خون در علم خدا مستلزم نفی ریب و شک نزد ما نمی

  .]182، ص 7، ج 39[یأس مقطوع به منافاتی با شک ما ندارد 
در مورد مرجعیت زنان در اخبار مربوط به حیض، به اینکه اگر إنِ ارتبتُم مربوط به شک در 

شود: که  می در پاسخ آن گفته" إنِ ارتَبتُنَّ..."بایست بفرماید  می علت دیدن و ندیدن حیض باشد،
ه معتده هرچند زن است؛ اما مخاطب آیه مردان هستند از باب اینکه زنان در فراگیری احکام ب

 "فمَالکُم عَلَیهِنَّ ِ من عِدَّةٍ تَعتَدُّونَهَا"کنند؛ یا عده حق مردان بر زنان است  می مردان رجوع
  .]102، کتاب الطالق، ص41[. و بین این دو منافاتی نیست 49احزاب، آیه/
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به  - اما روایت شأن نزول: مرحوم صاحب جواهر ضمن قَدح در خبرأبَی بن کعب 
م عدة ذوات االقراء بر یائسه واینکه بر فرض صحت، الز صغیره است؛  مه اش تقدُّ

درحالیکه عده ذوات االقراء در سوره بقره و سوره بقره مدنی است، و این آیه در سوره 
ن گوید: خبرأبَی  می -طالق و طبق نظر مشهور مکی است  در یائسه و غیربالغه متعیّ

 تر است و ر این مورد روشنکالم عالمه حلی د. البته ]234، ص 32، ج 59[باشد  نمی
شود که سوال از مطلق یائسه و غیربالغه باشد؛ بلکه  نمی گوید: سبب نزول دلیل می

ممکن است که سوال از صغار و کباری باشد که حیض ندیده یا مأیوس از دیدن حیض 
شود حکم آنها را به ذات االقراء ارجاع داد،  نمی شده؛ ولی در سن حیض دیدن هستند و

. این بود خالصه ]482، ص 7، ج 39[جهت جایز است که مورد سوال واقع شوند  این از
  دیدگاه مشهور و پاسخ از دیدگاه سید مرتضی (ره).

  
  برداشت نویسنده از آیه شریفه 

ن آثار الزَّواج"عِدَّه در اصطالح فقهی عبارت است از  رعاً النقضَاءِ مابقیَ مِ  "أجلٌ ضُرِبَ شَ
. عده مدت زمانی است که شرعاً برای سپری شدن ]213ص ، 9، ج 31؛  455، ص9[

لیهنَّ  "باقیمانده آثار زوجیَّت تعیین شده است، عدَّه حق مرد برعهده زن است  ا لکُم عَ فمَ
ن عِدةٍ تعتدونهَا . تا حقوق زوج در زمان عدَّه از قبیل فرصت رجوع به 49احزاب، آیه/  "مِ

حرمت زوج حفظ شود، البته در ن نسب فرزند؛ زوج، منع زن از تزویج با غیرو ضایع نشد
  آنها صادق است.  ای از موارد تنها یکی از پاره

است یا برای طالق از شوهر. دراین  عده دارای اقسامی است، عده یا برای وفات شوهر
حائل متفاوت است، عده حامل  حامل و نوشتار با عده وفات کاری نداریم. عده طالق در

مورد اتفاق همه مسلمین است و با آن نیزکاری نداریم، بحثمان به وضع حمل است که 
  عده طالق حائل است. فقط در

  آیات عده مطلقه حائل در سه آیه و در سه سوره قرآن آمده است: 
..."سوره بقره  227آیه  -1 نَّ ثالثة قُرُوءٍ هِ صنَ بانفُسِ زنان مطلقه باید  "وَالمُطلقاتُ یَتربَّ

ای یدن (یا پاک شدن) صبر کنند. آیه شامل همه زنان مطلقهبه مقدار سه بار خون د
  شود که عادت ماهیانه منظم دارند، خواه مدخوله باشند یا نباشند.می

ن "سوره احزاب  49آیه  -2 ها الذین امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثُمَّ طلقتمُوهُنَّ مِ یا ایُّ
ن عِدةٍ تعتدو لیهنَّ مِ وهُنَّ فمَالکم عَ هَا ...قبل ان تمَسُّ اید ای کسانی که ایمان آورده "نَ
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ای هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید وآنان را قبل از آمیزش طالق دادید عده
  برای شما برآنها نیست. این آیه در مورد طالق قبل از نزدیکی است.

ن نسائکُم إن ارتبتُم فَ"سوره طالق  4آیه  -3 حیض مِ نَ المَ الآلئیِ یَئسنَ مِ عِدتهُنَّ وَ
... ضنَ حِ ی لم یَ الالئِ زنانی از شما که از عادت ماهانه مأیوسند؛ اگر شک  "ثالثة أشهُرٍ وَ

اند... که آیه در مورد زنان کردید عده آنها سه ماه است، همچنین زنانی که حیض نشده
  غیر بالغ و سالخوردگان است. 

ر بدین بق نقل علی بن موسی بن گونه است: طترتیب نزولی آیات یاد شده در این سُوَ
ق) درکتاب سعد السعود از ابن عباس، ـ ه 664به سید بن طاووس (م/ جعفر مشهور

سوره قرآن است. طبق نقل شهرستانی در مقدمه  98و طالق/ 88، احزاب/84بقره/
و  89؛ احزاب/86تفسیرش(مفاتیح االسرار ومصابیح االبرار) ازامام صادق (ع) بقره/

ه سوره قرآن  98طالق/ است. طبق نقل ابن ندیم؛ بقاعی؛ ابوالقاسم عمر، ونُولدکِ
)Noldekeh/103، ص37[سوره قرآن است  101طالق/ و 1 94؛ احزاب /90) بقره[.  

اند، سه سوره متضمن حکم عده مطلَّقه حائل (زن غیر باردار)، مدنی بنابراین، هر
سوره قرآن؛  94،  89، 88سوره قرآن؛ احزاب  90 ،86، 84تیب نزولی بقره به اختالف تر

سوره قرآن است، در هر سه نقل تقدیم و تاخیر سوره ها با اختالف  101، 98و طالق 
ای از سوره طالق را استثناء نکرده، به اینکه مثالً اندکی حفظ شده است، وکسی هم آیه

  در مکه نازل شده باشد.
توانیم داشته طی میسوره طالق چه استنبا 4پس از این مقدمه، اکنون ببینیم از آیه 

باشیم؟ از سه آیه متضمن عده مطلقه حائل، بدون شک آیه نخست همه مطلقات 
شود، ولی آیه دوم مطلَّقه غیرمدخوله را از داشتن عده مدخوله و غیرمدخوله را شامل می

هر، حرمت ازدواج گروهی از زنان  طالق استثناء کرده است، ولی احکامی چون تنصیف مَ
وفات یکی از زوجین قبل از  - شود؛ صُوَر برآن مترتب می دیگر در برخی ازو مردان با یک

هر و عده وفات می . آیه سوم در مورد غیر بالغه و یائسه - شود آمیزش موجب ارث؛ مَ
اند و احتمال دارد حکمشان حکم ذات االقراء باشد، و مدخوله است که از سوئی مدخوله

حکم غیرمدخوله باشد؛ پس حصول شک  از سوی دیگر به علت حیض نشدن حکمشان

                                                                                                                                                                        
؛ ولی در جدول مقایسه ترتیب 80لی، سوره احزاب از قلم افتاده است، ص ظاهراً در جدول ترتیب نزو . 1

اند، آل عمران  ها با ترتیب نزولی سُوره ها، نزول سوره احزاب را بعد از آل عمران دانسته کنونی سوره
  .]74، ص 27[در ترتیب نزولی نود و سومین است، پس احزاب نود و چهارمین سوره است 
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آنها کامالً امری طبیعی است، لذا بر طبق روایات شأن نزول  در لزوم یا عدم لزوم عده بر
قرآن آمده است، ولی  پرسد که حکم ذات االقراء درأبَی بن کعب از رسول خدا(ص) می

 که این آیهای چون زنان نابالغ و سالخوردگان و زنان باردار نیآمده است: حکم عده

، 5؛ 683، ص 3، ج 11؛ 420و 414، ص 7، ج 10[نازل شده است  "والالئی یئسن ..."
، 6، ج 29؛ 260، ص 2، ج 44؛ 91، ص 28، ج 38؛ 492، ص 2، ج 12؛ 284، ص 4ج 

  .]88، ص 13؛ 236ص 
در روایت شأن نزول سؤال از مطلق زنان سالخورده است نه خصوص آنانی که در سن 

 د، وآنچه از ظاهر آیه: والالئی یَئسنَ من المحیض من نسائکم، فهمیدهحیض دیدن هستن
بینند خواه در شوند و خون نمیشود این است زنانی که از خون دیدن مأیوس می می
ن تحیض"سن باشند یا نباشند، باید عده أشهُر نگهدارند؛ و اختصاص دادن آیه به  "مَ

ن تحیض"سن  همانند جمله معترضه خطاب به  "رتبتمإنِ ا"بدون دلیل است، و قید  "مَ
مردان است؛ یا از باب اینکه عده حق مردان بر زنان است، یا از باب اینکه شوهران مرجع 
زنانشان در فراگیری احکام هستند؛ و ارتیاب بمعنای شک در اصل لزوم عده است، زیرا 

این شک پیدا  چه بسا پس از نزول سوره احزاب و استثناء مطلقه غیرمدخوله از عدَّه؛
اند همانند شده باشدکه حکم عده در سالخورده مدخوله چگونه است؟ آیا چون مدخوله

بینند همانند غیرمدخوله عده ندارندکه زنان ذات االقراء عده دارند، یا چون حیض نمی
بمعنای  "ان ارتبتم"آیه حکمشان را بیان فرموده که عده أشهر نگهدارند؛ در نتیجه 

  ت، چون مورد از موارد شک و تردید است.شک و تردید اس
سوره احزاب که بعد از  49شایان ذکر است، نه سید مرتضی (ره) و نه مشهور آیه 

  بقره و قبل از طالق نازل شده را مورد توجه قرار نداده اند.
با این بیان، نه نیازی است که إن ارتبتم به معنای جهلتم باشد، تا ایراد گرفته شود 

جهل به عدَّه خصوصیتی ندارد، و نه  م مسبوق به جهل مکلفین هستند وکه همه احکا
قبل از حکم آمده  قید موضوع باشد، زیرا با توجه به آنچه گفته شد،  "ان ارتبتم"چون 

گوید اگر در حقتان تردید عده حق مرد و مخاطب مردان هستند و از این جهت می
ربطی به والآلئی ندارد تا قید موضوع  "انِ ارتبتُم"دارید، حکمش این است؛ در نتیجه 

شوند؛ خواه شود که از دیدن حیض مأیوس میباشد و آیه مطلق و شامل همه زنانی می
  در سن حیض دیدن باشند؛ یا نباشند.

بیان مرحوم صاحب جواهر در قَدح بر روایت شأن نزول، به اینکه بر فرض صحت 
ه آمده باشد درحالیکه ذات االقراء در سوره روایت، باید حکم عده ذات االقراء قبل از یائس
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اً مورد  ]234، ص 32، ج 59[بقره و مدنی، یائسه در سوره طالق و مکی است؛...  جدّ
ر دارند که سوره طالق مدنی و تأمل است، زیرا مفسران شیعه و اهل تسنن اتفاق نظ

  ای از آن استثناء نشده است.  آیه
مَّی سورةُ گوید: سورةُ امین االسالم طبرسی می طالق مدنیةٌ و آیاتها اثنتا عشرة و تسَ

ی. وی سپس می صرَ . عالمه ]9/455، 36[گوید: و هی مَدنیةٌ باالجماع النساءِ القُ
هَا  ورةُ مدنیةٌ بشهادةِ سیاقِ وی در بحث  ]362، ص 19، ج 40[طباطبایی نیزگوید: و السُّ

صریَ بعد التی فی البقرة بسبع  روائی پس از نقل کالم سیوطی: نزلت سورة النساء القُ
ی هِیَ سورةُ الطالق  می "سنین  صرَ . ]369، ص 19، ج [همانگوید: سُورة النساء القُ

صری، مَدنیةٌ باالجماع  مالمحسن فیض نیزگوید ، ص 5، ج 45[و تُسمَّی سُورةُ النساء القُ
، ص 28، ج 3[.. از مفسران اهل سنت آلوسی گوید: و هی مدنیةٌ باالتفاق و . ]186
، ص 10، ج 16[ شیخ اسماعیل حقی ]29، ص 30، ج 44[، همچنین فخررازی ]113
و... در نتیجه ایراد صاحب جواهر در  ]229، ص 6، ج  29[ جالل الدین سیوطی ]24

  مکی بودن سوره طالق وارد نیست.
ای در تعیین ول در صورت عدم معارض نقش تعیین کنندهبدون شک روایت شأن نز

گی در چنین  اگر روایت شأن نزول با این ویژه مراد آیه، بخصوص در موارد اختالفی دارد،
این جهت بسیاری از فقها  آید؟ از می جائی به کار نیآید پس روایات شأن نزول در کجا به کار

اند. شهید ثانی پس از بحث در دیدگاه دادهدر استناد به آیه حق را به سید مرتضی (ره) 
وَ الحَقُّ انَّ اآلیةَ مُحتَمِلةٌ لِالمرَین؛ و االستنادُ "گوید  می جمع بین روایات و آیه مشهور در

الیهَا فِی الحُکمِ غیر بَیِّنٍ، وان کانَتِ الداللةُ علی مَذهبِ المُرتضی أوضَح، وی دلیل دیدگاه 
بره شمرده و پاسخ مشهور از دیدگاه سید (ره) را خالف ظاهر آیه مشهور را روایات فراوان معت

. سید بن طاووس در ]234، ص 9ج ،31[و برای رعایت جمع بین آیه و روایات دانسته است 
مقدس اردبیلی  ]382، ص 2، ج 18[و هَذَا نَصٌّ  گوید:داللت آیه بر دیدگاه سید می

، 53[ضُ الخاصَّة کالسیِّد ِ السَّند وَ ذلِکَ غیرُ بعیدٍ گوید: و هو مذهبُ العامَّة و بعق) می993(م/
نعم  گوید: می شاگردان شیخ بهائی و متوفای اواسط قرن یازدهم) فاضل کاظمی (از ]59ص

البته چنانکه گذشت سوره  ]56، ص 4، ج 49[لو کانت هذه المتأخِّرةُ النزول کانَ لهُ وَجهٌ 
قرآن مدنی و پس از بقره و احزاب نازل شده و طالق طبق نظر مفسران و دانشمندان علوم 

ای از آن را استثناء نکرده است. فاضل مقداد گوید: این قول اکثر مفسران و سید  کسی آیه
  .]260، ص 2، ج 43[مرتضی است 
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  بررسی داللت روایات بر دیدگاه طرفین
ست، و بر چنانکه گفته شد، سید مرتضی بر دیدگاهش تنها به آیه شریفه استناد کرده ا

طبق مبنایش در عدم اعتبار خبر واحد به روایات استناد ننموده است، پس آنچه را که 
به سید نسبت  ]498، ص 3، ج 17[و ابن فهد حلی  ]340، ص 3، ج 42[فاضل مقداد 

ولی  ]234، ص 9، ج 31[که ایشان به روایات احتجاج نموده اند، نادرست است اند  داده
مه ادله، روایاتی را که بردیدگاه سید استناد شده و یا ممکن الزم است برای بررسی ه

  است استناد شود؛ نیز مورد توجه قرار دهیم. 
عتَدَّان  "نویسد می محقق حلی غ روایتان: إحداهُمَا أنَّهما تَ فی الیائسة والتِی لم تَبلُ

ر ةَ علیهِمَا، و هِیَ االشهَ ی ال عِدَّ . در زن یائسه، و ]35، ص 3، ج 51[ بثالثة أشهُر، و االخرَ
است و طبق زنی که بالغ نشده دو دسته روایات است: طبق یک دسته عده آنها سه ماه 

  ای نیست، روایات دسته دوم مشهورتر است.  دسته دیگر بر آنها عده
صاحب جواهر در شرح و توضیح عبارت محقق حلی، به روایاتی که بر دو دیدگاه 

  گیرد.ه مورد بررسی قرار میک ،کنداستناد شده است، اشاره می
  

  ره)دیدگاه سیِّد ( بررسی داللت روایات بر
نَ  ابی بصیر 1مضمره .1 ت مِ عدَ الحیضَ ثالثةُ أشهُرٍ، و التی قَ غ ِ لُ ةُ التی لم تبَ قال: عِدَّ

حیض ثالثةُ أشهُرٍ  . این روایت نص در مطلوب ]6، ح/2، باب 407، ص 15، ج 15[المَ
کمترین سن امکان حیض دیدن نه ـ ض دیدن نرسیده است که دختری که به سن حی

سه ماه  -در صورت دخول - و همچنین زنی که از حیض دیدن افتاده  - سالگی است
  عده نگهدارند.

بیند ولی در سن  نمی تقیه، یا براستحباب، یا بریائسه مرتابه که حیض حمل روایت بر
ره بودن روایت نیز ایرادی ندارد، چون فردی  حیض دیدن است، بدون دلیل است. مُضمَ

  کند.گوید و از غیرامام هم روایت نمی نمی مثل ابوبصیر چیزی از خود
حِیضُ، و المستحاضة التی ال  .2 ةُ المرأة التی ال تَ روایت حلبی از امام صادق(ع) عِدَّ

ت و لم تُدرِکِ الحیض ثالثة اشهُر   .]8، ح/ 2 همان، باب [تطهر، و الجاریة التی قد یَئِسَ

                                                                                                                                                                        
روایت مقطوعه است نه مضمره، چون با ضمیر به معصوم(ع) اشاره نشده است، بلکه  ند، کهناگفته نما  .1

، 50[ دانند نمی رجالیون چنین حدیثی را حجت روایت از ابوبصیر صحابی امام(ع) نقل شده است، و
 بنابراین تعبیر از آن به مضمره تعبیر دقیقی نیست. ]97ص
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این روایت سخن از سه گروه از زنان است: زنی که به علت کبر سن حیض  در
بیند، و زنی که به سن خون دیدن نرسیده است، بیند؛ زنی که دائماً خون می نمی

  امام(ع) در هر سه حکم به عده أشهر کرده است. 
ض و المستحاضة ا -3 حِ ة الَّتِی لم تَ لتی ال روایت ابوبصیر از امام صادق(ع) قال: عِدَّ

دختری که حیض  ]9از ابواب العدد، ح/ 4، باب 413، ص 15همان، ج [تطهر ثالثة أشهُرٍ 
  شود؛ سه ماه است.ندیده و زن مستحاضه که از خون پاک نمی

حیضُ و المُستحاضةِ  -4 رأةِ التی التَ ةُ المَ صحیحه حلبی از امام صادق (ع) قال عِدَّ
اطالق روایت شامل  ]7، ح/4، باب 412، ص 15همان، ج […التی ال تطهر ثالثة أشهُرٍ

شود، هرچند در سن حیض دیدن نباشد و تقیید به سن من غیر بالغه و یائسه هر دو می
  تحیض دلیل ندارد.

امام کاظم (ع) فَقُلتُ: المَرأةُ التی ال یَحیضُ مِثلُهَا و لم  روایت محمد بن الحکیم از - 5
این روایت صریح در مطلوب است.  ]18، ح/4ان، باب هم [تَحِض کم تَعتد؟ قال: ثالثة أشهُرٍ
  اش سه ماه است.  پنجاه سال قمری در صورت دخول عدهطبق این روایات مطلقه بیش از 

  
  ب: داللت روایات بر دیدگاه مشهور

کنند ای از روایات داللت میعدم وجوب عده مطلقه یائسه نیز دسته بر دیدگاه مشهور در
حیض مِثلُهَا، وکه عبارتند از حسنه زر الَّتی قد  اره از امام صادق (ع) فی الصَّبیة التی الیَ

مَا عِدةٌ و إن دخل بهمَا  یسَ علیهِ نَ المَحیض، قال: لَ ت مِ ، 409، ص 15ج  همان،[یَئِسَ
و موثقه عبدالرحمان بن الحجاج از امام صادق (ع) ثالثٌ یَتزوَّجنَ علی کلِّ  ]3، ح/3باب 

: التی لم ض وحالٍ حِ سع  تَ ها؟ قال اذا اتی لها اقل من تِ مثلها التَحیضُ، قلتُ وما حَدُّ
ا  حیض و مِثلُها ال تحیض، قلتُ و مَ نَ المَ ت مِ ئِسَ سنین، و التی لم یَدخُل بهَا، و التی قد یَ

مسُونَ سَنةً  ها؟ قال اذا کانَ لهَا خَ و همچنین صحیح حماد بن  ]4، ح/2همان، باب [حَدُّ
 ، ح3همان، باب[امام باقر(ع)  ، و حسنه محمد بن مسلم از]1ح/ ، 2همان، باب [عثمان 

 و دیگر روایاتی که به گفته صاحب جواهر از حیث کثرت در حدی است که ]2و  1
  .]233، ص 32، ج 59[توان ادعای تواترآنها را نمود  می
  

  داوری بین دو دسته روایات
تر، و  ه مشهور از نظر سند قویدر داوری بین این دو دسته روایات، هرچند روایات دیدگا
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به قول صاحب شرایع مشهورترند، ولی روایات دیدگاه سید (ره) نیز مشهورند و در بین آنها صحیحه 
توان آنها را از نظر سند مردود و  نمی حلبی و ابوبصیر، موثقه عبدهللا بن سنان و... وجود دارد، پس
عارضی نیست، تعارض بین دو روایتی حکم به عدم صحت نمود؛ زیرا بین حجت و الحجت که ت

است که در ظاهر هر دو واجد شرائط حجیَّتند، لذا محقق حلِّی با فرض حجیَّت برای هر دو طایفه، 
   روایات عدم عدَّه را به جهت شهرت روائی ترجیح داده است.

  ولی روشن است که ترجیح یاد شده در یکی از دو فرض قابل تصور است:
ل باشد؛ و برالف) آیه نسبت به ع یک از دو دیدگاه داللت نکند، هیچ دهَّ یائسه مُجمَ

این مسأله اصالً متعرض آیه نشده، وتنها به روایات استناد کرده است؛  لذا محقق حلی در
  یا به قول شهید ثانی آیه محتمل هر دو دیدگاه باشد.

ر یائسه داشته ب) آیه با منطوق داللت بر عده یائسه مرتابه و با مفهوم بر عدم عده د
باشد، که مختار صاحب جواهر بوده است، در این صورت روایات عدم عده افزون بر 

  باشد. می شهرت روائی، موافق با مفهوم مخالف آیه نیز
سوره طالق  4سوره احزاب، و اینکه آیه / 49ولی چنانکه گذشت، از مالحظه آیه/

آیه بر دیدگاه سید مرتضی  آخرین آیه در مورد عده است و روایت شأن نزول، داللت
تعارض بین دو دسته روایات، روایات  ظاهر و روشن و به قول ابن زهره نص است، پس در
شود، و روایات مخالف کتاب هرچند وجوب عده به علت موافقت با ظاهرآیه مقدم می

شوند؛ زیرا طبق دیدگاه مشهور در داللت آیه بر عده یائسه باید  می أشهر، کنارگذاشته
ن المحیض من نسائکم" وری را در تقدیر گرفت، مثالً درام ئسنَ مِ الالئی یَ إن "جمله  "وَ

ات و... سَ انِ " و اصل عدم تقدیر است؛ و همچنین باید "کان مثلهُنَ تحیض فِی االیِ
که با توضیحی که داده شد قید إنِ ارتبتُم اجنبیّ را قید موضوع گرفت، درحالی "ارتبتُم

ق روایات عالجیه کتاب معیار روایات است، و باید روایات موافق از موضوع است؛ و طب
ا علیَ کتابِ هللا، فمَا وافقَ  "کتاب اخذ شود لیکُم حدیثان مُختلفان فأعرضُوهُمَ اذا وَردَ عَ

 ... وهُ رُدُّ خُذُوهُ، وما خَالفَ کتابَ هللا فَ از ابواب  9، باب 84، ص 18، ج 15[کتابَ هللا فَ
. نه اینکه روایات موافق کتاب با اینکه مشهور و از حیث سند ]29صفات القاضی، ح /

  یائسه مرتابه شوند. صحیح و موثقند، حمل برتقیه، یا استحباب، یا بر
  

  قیاس اولویت
  کنند:فقهای مذاهب اسالمی حکمت عدَّه را دو چیز ذکر می
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هر  کنند؛ لذا برای زوجه در می عده وفات حکمت آن را حرمت زوجیَّت ذکر در -1
شرائطی عده وفات است؛ خواه زوجه کبیره باشد یا صغیره، یائسه باشد یا  سنی و با هر

  .]338، ص 2، ج 57[غیریائسه، مدخوله باشد یا غیرمدخوله، دائم باشد یا موقت 
عده طالق حکمت آن را دادن فرصت تجدید نظر به زوج در رجوع به زوجه، یا  در -2

ب و عدم اختالط  میاه که ممکن است در صورت عدم عده و ازدواج مصلحت حفظ نَسَ
ب فرزند شناخته نشود. البته این حکمت عده است نه علت آن. از آنجا که  مجدد زن نَسَ
امور یاد شده حکمت وجوب عده است، مشهور فقهای امامیه در موارد متعددی با عدم 

  شود. یم وجود حکمت نیز حکم به وجوب عده کرده اند، که به موارد آن اشاره
طی دُبُر ، ج 30؛ 331، ص 3، ج 42[ - آمیزش از دبر -الف) حکم به وجوب عده در وَ

، 2، ج 58؛ 313، ص 2، ج 22؛ 544، ص 4، ج 20؛ 213، ص 32، ج 59؛ 372، ص 4
  .]1437، م/69، ص 2، ج 32؛ 119، کتاب الطالق، ص41؛  335ص 

ی  و  312، ص 32ج ، 59؛ 9/314، 31[ب) حکم به وجوب عده در مورد زوج خَصِ
  .]119، کتاب الطالق، ص41؛ 335، ص 2، ج 58؛ 314

م یا بستن لوله رحم  حِ وجین عقیم، خارج کردن رَ ، 57[ج) حکم به وجوب عدَّه در زَ
، 2و ج  915، م/222، ص 1ج  ،54؛118، کتاب الطالق، ص41؛ 64، م/335، ص 3ج 

  .]1118، م/333ص 
ها از زن خود جدا  در مسافرت باشد و سالرتی که زوج د) حکم به وجوب عدَّه در صو

، 335، ص 3، ج 57 [زندگی کند که بعد از طالق بر زوجه مدخوله عده واجب است
  .]1434، م/68، ص 2، ج 32؛ 1119، م/333، ص 2ج  ،54؛ 63م/

خالصه موارد فراوانی وجود دارد، که بر مطلقه عده واجب است، هرچند زوجه عقیم 
ود را خارج کرده باشد، یا فرضاً چند سال از شوهر خود جدا و نازا باشد، یا رحم خ

  .]910، م/221، ص 1، ج 54[زندگی کند 
شود که حکم به لزوم عده امری تعبدی است؛  می از موارد یاد شده ظن قوی حاصل

عده وفات؛ البته در طالق در مواردی حکمت عدم اختالط میاه، یا دادن  به خصوص در
حرمت زوجیت نیز محقق است. افزون برآنچه گفته شد، در  فرصت رجوع به زوج، یا

رف آمیزش جنسی معرفی کرده است، در صحیحه  روایاتی علت وجوب عده طالق را صِ
واقعها فی الفرج و لم ینزل؟ (ع) آمده است: قیل لهُ فان کان ابن سنان از امام صادق

هر والعِدة. در صحیح دیگفقال رآمده: مُالمسَةُ النساء هی (ع) اذا ادخله وجب الغُسل والمَ
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بُ المهرُ إال الوقاع  . همچنین موثقه یونس بن یعقوب از امام صادق(ع) الیُوجِ نَّ هِ االیقاعُ بِ
. روایت صحیح ابی ]6و 2، 1از ابواب مهور، ح/ 54، باب 65، ص 15، ج 15[فِی الفرج. 

ا صد ج امرأةً و فرضَ لهَ ن خَصِیٍّ تزوَّ اقاً و هی تعلمُ انه خَصِّیٌ؟ عبیده سُئلَ ابوجعفر(ع) عَ
ل علیهَا عِدةٌفقال(ع): جایزٌ، فقیلَ انهُ مکث معهَا ماشاءَ هللا ؟ قال(ع): نعَم أ  ثُمَّ طلقهَا هَ

ذَّ و لذَّت مِنهُ    .]1از ابواب العدد، ح/ 39، باب 469، ص 15همان، ج [لَیسَ قد لَ
طی ُدبُر، یا خَصِی بودن زوج، یا خارج کرد ن رحم، یا بستن لوله رحم؛ نتیجه: وقتی وَ

رف اینکه  یا سال ها جدائی زوجین از یکدیگر و عدم آمیزش بیش از مدت عده به صِ
زوجه مدخوله است؛ عده الزم داشته باشد، در مطلقه یائسه مدخوله به طریق اولی الزم، 

 فروج است، هرچند در سنین یائسگی طالق کمتری اتفاقو به مقتضای احتیاط در 
در هفت روایت وارده در باب عده ازدواج موقت که در آنها سوال از همچنین افتد.  می

عده است و همچنین هشت روایت در لزوم عده در ازدواج با غیر شوهر پس  عده و مقدار
 باب 373ص  14ج  ،15پایان مدت، فرقی بین یائسه و غیر یائسه قائل نشده است ( از

ی حکایةِ" )از ابواب المتعه 23و  22 ی  ترکُ االستفصال فِ الحال تدلُّ علیَ العموم فِ
قال در صورت دخول، پس از اتمام یا  - مُتمتِّعه یائسه و غیریائسه - پس در هر دو "المَ

بذل مدت، دو حیض یا چهل وپنج روز عده الزم است. فتوای مشهور بر عده نداشتن 
 "مطلقه یائسه و الحاق ازدواج موقت یائسه به مطلقه یائسه، دستمایه ساختن سناریوی

ررسی انجام گرفته روشن شد که از سوی مخالفان شده است، که با ب "المتعة الدوریه
  دیدگاه مشهور بر عدم عده مطلقه یائسه تمام نیست.

  
 بازنگری در قانون مدنی

برعدم عده  1155چنانکه گفته شد قانون مدنی ایران برگرفته از فقه امامیه است. ماده 
مطلقه یائسه است و همچنین دانسته شد که این یک مسأله اختالفی، و در آن دیدگاه 

ف قوی و برخوردار از ادله محکم فقهی بر لزوم عده وجود دارد، عدم سوء استفاده از مخال
کند که در عده یائسه تجدید نظر شود و  می فتوای فقهی وحفظ کرامت زن ایجاب

مطلقه یائسه عده أشهر نگه دارد و ازدواج موقت با یائسه نیز همانند ازدواج موقت با غیر 
  عده الزم داشته باشد. -  روز دو حیض یا چهل وپنج -یائسه 
جمهوری اسالمی ایران قانون ی ی دادگاههای مدنسدادر واساس آنجا که مبنا از

استنباط احکام اگر مستند به ادله شناخته شده فقه باشد  مدنی است، دیدگاه اقلیت در
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 در 1069اساس قانون قرارگیرد؛ چنانکه ماده  و بناتواند براساس مصلحت اهم مَ می نیز
 حمل بر مدت حداکثر در 1158ماده . بطلیت شرط خیار فسخ درعقد نکاحدم مُع

مادر  حضانتمدت حق  در 1169) ماده ش8/9/1382(ت. اخیراً... است؛ دیدگاه اقلیت
ارث زوجه بر طبق  در 946) ماده ش21/12/1387و(ت.نسبت به فرزند پسر ودختر. 

اصالحات  یائسه نیز عده مطلقه ه درشایسته است کلذا یافته است،  دیدگاه اقلیت تغییر
به عمل آید؛ ضرورت اصالح در این موضوع اگر بیشتر از موضوعات یاد شده مقتضی 

  .نباشد قطعاً کمتر از آنها نیست
  
  گیری نتیجه

                            شود:                                           می با توجه به آنچه گفته شد، نتایج این پژوهش در امور ذیل خالصه
ن  داللت آیه چهارم سوره طالق بر وجوب عده بر .1 مطلَّقه یائسه، خواه در سن مَ

است،  یا نباشد، و تقییدآن به مرتابه نیاز به تقدیر دارد و اصل عدم تقدیر تحیض باشد
  شود. می سوره احزاب مطلقه یائسه را شامل 49همچنین مفهوم مخالف آیه 

است؛ ولی  رسی روایات، هرچند روایات عدم عِدَّه از شهرت روائی برخوردار. در بر2
سوره احزاب بر  49با فرض داللت منطوق آیه چهارم سوره طالق و مفهوم مخالف آیه 

لزوم عده مطلَّقه مدخوله، روایات دیدگاه اقلیت به علت موافقت با کتاب مقدم است و 
  رسد. نمی نوبت به شهرت روائی روایات عدم عدَّه

. باتوجه به دیدگاه مشهور امامیه در وجوب عده در غیر موارد وجود حکمت عده،  3 
  لزوم عده در یائسه مدخوله به اولویت و موافق با احتیاط است.

 1155. با توجه به مستندات قوی دیدگاه اقلَّیت وحفظ کرامت زن، اصالح ماده 4
                                                                                      مطلقه یائسه ضرورت دارد.قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران در عدم عده 
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