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  چيستي و چرايي عده در اسالم
  1رقيه يوسفي 

  مقدمه
همه كارهاي او از حكمت مطلق او  نياز از همه چيز و همه كس است و نهايت در علم و قدرت و بي خداوند وجودي بي

گيرد و به همين دليل، عبث و لغو در كار او راه ندارد و پيامبران را براي تعليم و تربيت و دعوت به سوي  سرچشمه مي
چنين از خداوند و از سوي ديگر، محدوديت دانش بشر، او را به پرسش  حق و عدالت فرستاده است. از سويي معرفي اين

  دهد كه در زندگي و سعادت و شقاوت او نقش دارد. رار احكامي سوق مياز فلسفه و اس
حكمت بعضي از دستورات مانند زشتي دروغ، خيانت، تهمت و...، پيش از بيان اسالم نيز براي مردم روشن بوده است. 

  آمده است. مانند: قرآن كريم اي از احكام نيز در فلسفه پاره
ذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن.  ياُم َكام ُكتَِب َعَىل الَّ َا الَّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ  )١٨٣(بقره: يا َأهيُّ

گونه كه بر كسانى كه پيش از شما [بودند] مقرر  ايد، روزه بر شما مقرر شده است، همان اى كسانى كه ايمان آورده
  پرهيزگارى كنيد. شده بود. باشد كه
پرداخت «فرمايد:  مي نيز فلسفه بعضي از احكام بيان شده است. حضرت علي در روايات پيشوايان معصوم
  .)244(نهج البالغه، حكمت  »زكات رشد اقتصادی اجياد می كند

هاي  خي كتابو... آمده است. برشيخ مفيد  المقنعه ،محمدحسن نجفيجواهر الكالم بحث از عده در كتب فقهي مانند 
اند. در ميان كتب  نيز بدان پرداخته عالمه طباطبايي الميزان وطبرسي مجمع البيان ، شيخ طوسي تبيانتفسيري مانند 

موضوع عده را بررسي  شيخ طوسيتهذيب االحكام و  كليني كافي، حر عاملي وسايل الشيعهحديثي نيز منابعي چون 
بررسي فقهي ، سيدحسن امامي حقوق مدني بحث شده است. آثاري چوناند. اين موضوع در آثار حقوقي نيز  نموده

  و.... حسن صدراز حقوق زن در اسالم و اروپا ، مصطفي محقق ميرداماداثر  حقوق خانواده
منتشر شده كه به بررسي آيات و روايات » فقه اهل البيت«در مجله  محمد مؤمناي در اين موضوع از  همچنين مقاله

عده و بررسي ديدگاه فقها در اين مورد پرداخته است. در اين نوشتار با توجه به لزوم روشنگري در موضوع عده و به ويژه 
  فلسفه آن، به كاوش در اين مورد پرداخته شده است.

  
  شناسي عده مفهوم

ة ٌة ِمْن َأيَّاٍم   َفَمْن كاَن ِمنُْكْم َمِريضًا َأْو َعىل«فرمايد:  مي قرآنء معدود است. خداوند در  : (به كسر اول) به معناي شىِعدَّ َسَفٍر َفِعدَّ
  .)184(بقره:  »ُأَخَر; هر كه از شام مريض باشد, براى اوست معدودى از روزهاى ديگر

                                                            
  الهدي.لي بنت. كارشناس ارشد رشته علوم قرآن و حديث، عضو گروه علوم قرآن و حديث مؤسسه آموزش عا1

  20/7/1392تاريخ پذيرش:  -  10/7/1392تاريخ دريافت: 

Emai l  :mn@qabas.net  
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ُهوِرِعنَْد اهللاَِّ اْثنا َعَرشَ َشْهرًا; در حقيقت, شامره ماه«فرمايد:  گاهى به معنى عدد است. خداوند در قرآن مي َة الشُّ ها نزد خدا  إِنَّ ِعدَّ
  ). 36(توبه:  »(در كتاب علِم خدا), دوازده ماه است

، 1371(قرشى، عبارت است از مدت معيني كه در آن مدت، زن بايد از ازدواج خوددارى كند. » عده«در اصطالح فقهي، 

  فرمايد: ميشهيد ثاني  )4/299
إّهنا رشعًا إسم ملدة معدودة ترتّبص فيها املرأة ملعرفة براءة رمحها او للتعّبد او للتفّجع عيل الزوج, ّرشعت صيانة 

 )٥٧, ٦ه.ق, ١٤١٠(مكي العاميل, لألنساب و حتصينًا هلا عن االختالط. 
يد به جهت اطمينان از برائت رحم از حمل يا به عده از ديدگاه شرعي، زمان معيني است كه در آن زمان زن با

ها و جلوگيري از آميخته شدن آنها با يكديگر تشريع  سبب مرگ شوهر صبر نمايد. عده به منظور صيانت نسب
  شده است.

حل عده عبارت است از مديت كه تا انقضاي آن, زين كه عقد نكاح او من« قانون مدني در تعريف عده آمده است: 1150در ماده 
  )1368(امامي، ». تواند شوهر ديگري اختيار كندشده است, نمي

  
  اقسام عده

توان اقسامي را براي  هاي پيوند و گسست در ازدواج، مي و بر اساس گونه با توجه به آيات قرآن و روايات اهل بيت
  هاي متفاوتي است. عده برشمرد كه هريك از آنان نيز داراي گونه

  
  . عده طالق 1

  شود؛ طالق بائن و طالق رجعي. يكي از اسباب انحالل نكاح دايم است و به دو قسم تقسيم ميطالق 
طالق بائن آن است كه شوهر، پس از آن حق رجوع به زن را ندارد؛ چه عده داشته باشد و چه نداشته باشد كه خود، به 

طالق خلع و مبارات با رجوع نكردن  شود: طالق قبل از دخول، طالق دختر صغيره، طالق يائسه، شش گروه تقسيم مي
  )3/591تا، (موسوي خميني، بيباشد و طالق سوم.  زوجه در آنچه آن را بذل كرده؛ وگرنه براي مرد رجوع مي

  )3/619تا، (موسوي خميني، بي طالق رجعي نيز عبارت است از برگرداندن زن مطلقه در زمان عده به ازدواج سابق.
  باشد: ، عده طالق زنان به شرح ذيل ميهاي طالق با توجه به گونه

  الف. عده طالق زنان غير باردار
و املطّلقات يرتبصن بأنفسهّن «فرمايد: شارع مقدس، مالك تعيين زمان عده را در زنان مطلقه، عادت ماهانه قرار داده و مي

به معناي انتظار كشيدن و » تربص«. كلمه )228(بقره:  »ثالثة قروء...; و زنان طالق داده شده بايد مدت سه پاكی انتظار كشند
نيز در لغت به وقت اشاره دارد. » قرء«. كلمه )338ه.ق، 1412؛ راغب اصفهانى، 4/171، 1375(طريحى، نگهداشتن خويشتن است 

در لغت از الفاظ مشترك است كه داراي دو معناي متضاد پاكي » قرء«گويند. لفظ » قرء«رو، وقت طهر يا حيض را  ازاين
  ).668ه.ق، 1412(راغب اصفهانى، و ناپاكي است 
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 طبرسيقرء را به معناي حيض، ) 1/274ه.ق، 1404(سيوطى،  سيوطيو  )2/264ه.ق، 1412(طبرى،  طبريدر ميان مفسران؛ 
(مكارم شيرازى،  مكارم شيرازي و )2/230ه.ق، 1417(طباطبايى  عالمه طباطباييآن را به معناي طهر و  )2/573، 1372(طبرسى، 

  اند. به معناي حيض و پاكي بين دو حيض گرفته) 2/154، 1374
استفاده نيز  )667ه.ق، 1412(راغب اصفهانى، و بسيارى از كتب لغت  )1/220ه.ق، 1415(عروسى حويزى،  از برخي روايات

شود، اين واژه به پاكى  شود كه قرء به معنى جمع است و چون در حالت پاكى زن، خون عادت در وجود او جمع مى مى
كه حد عده است، سه مرتبه » ثالثة قروء«اطالق شده است. به هر حال در روايات متعددى، تصريح شده كه منظور از 

در آيه فوق، طهر است و زنان بايد » قرء«ه نيز معتقدند مقصود از پاك شدن زن از خون حيض است. مشهور فقهاي امامي
دليل آن نيز برخي از روايات معتبر است.  )32/219م، 1381(نجفي،  پس از طالق، سه دوره پاكي را براي عده صبر نمايند.

   ).6/87ه.ق، 1413(كليني،  »قال: املطّلقه اذا رأت الدم من احليضة الثالثة فقد بانت منه« فرمود: امام باقر
اي كه به داليلي اند، ولي عده زنان مطلقه اي است كه داراي عادت ماهانه منظمالبته مدت سه طهر، عده زنان مطلقه

و در » ذوات الشهور«شوند، سه ماه است. اين زنان در فقه  چون بيماري، شيردادن، اقتضاي سن و...، عادت ماهانه نمي
  آمده:قرآن كريم شوند. در ناميده مي» دارانماه«فارسي 

  )٤(طالق: و الالئي يئسن من املحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتّن ثالثة أشهر و الالئي مل حيضن...
[كه خون ميبينند يا نه] عده آنان سه ماه است و و از زنان شام كه از خون ديدن [ماهانه] نوميدند, اگر شک داريد

  ... شان سه ماه است][نيز عدهاند [دخرتانی] كه هنوز  نديده
اند،  باشد؛ يعني زناني كه در سن حيـض ديـدنمي» والالئي يئسن من املحيض«عطف بر جمله  »والالئي مل حيضن«جمله 

  )10/34تا، (طوسى، بي بينند كه عده طالق آنها نيز سه ماه است.ولـي حيـض نمي

  
  ب. عده طالق زنان باردار

هنگام وضع حمل است؛ هرچند زمان كوتاهي پس از طالق، وضع حمل نمايند؛ خواه طفل به صورت عده زنان باردار تا 
باشد؛ زيرا رو، عده زنان باردار بر حسب مورد، متفاوت مي كامل و طبيعي متولد شود يا به صورت ناقص سقط گردد. ازاين

و ُاوالت «آمده: قرآن كريم  (نُه ماه) باشد. درممكن است اين مدت بسيار اندك (يك روز يا چند لحظه) يا بسيار طوالني 
  فرمايد:مي همچنين امام باقر). 4(طالق: » االمحال أجلهّن أن يضعن محلهّن; عده زنان باردار تا زماين است كه وضع محل ناميند

 )٢٢/١٩٥ه.ق, ١٤٠٩(حر عاميل, اذا طّلقت املرأة و هي حامل فأجلها أن تضع محلها و إن وضعت من ساعتها. 
اش تا وضع حمل است؛ هرچند بالفاصله بعد از طالق كه حامله بود، عده هنگامي كه زني طالق گرفت؛ درحالي

  وضع حمل نمايد.
  

  . عده نكاح موقت2
ازدواج موقت (متعه) بدون نياز به طالق و فقط با تمام شدن مدت يا بذل (بخشيدن) مدت آن از طرف زوج، پايان مي

موقت نيز همانند نكاح دايم، در صورتي كه زن صغيره يا يائسه باشد، عده بر وي واجب نيست و در  يابد. در انحالل نكاح
تواند شوهر نمايد، ولي زن بالغ غير يائسه كه با وي آميزش شده اين موارد، زن بالفاصله پس از انحالل نكاح موقت مي
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شود. مدت عده چنين زناني (فراق) ناميده مي» ده جداييع«باشد، پس از انحالل نكاح موقت بايد عده نگاه دارد. اين عده 
  به اعتبار وضعيت آنان از نظر حمل (بارداري) و عدم آن بر دو قسم است:

  
  الف. عده زنان غير باردار در نكاح موقت

ح شده در مورد عده زنان غير باردار در نكاح موقت كه به اقتضاي سن، داراي عادت ماهانه باشند، نظريات مختلفي مطر
ولي اگر  )2/259، 1417؛ سيستاني، 30/196م، 1981(نجفي،باشد،  است، ولي قول مشهور اين است كه عده آنان دو حيض مي

  .)3/165، 1981(نجفي، روز عده نگه دارند  45شوند، بايد  اند، ولي حيض نمي در سن حيض
  

  ب. عده زنان باردار در نكاح موقت
باشد و مدت اين ازدواج سپري يا بخشوده شود، عده زن تا وضع حمل است و از اين  هرگاه در ازدواج موقت، زن باردار

  )2/337تا، (موسوي خميني، بيجهت، فرقي ميان نكاح دايم و موقت نيست. 
  
  . عده وفات3

  الف. عده وفات زنان براي غير باردار
كنند، واجب است چهار ماه و ده روز شان فوت ميبه استثناي زنان باردار كه حكم آن متفاوت است، بر تمام زناني كه شوهران

دارند. در اين حكم، تفاوتي ميان عقد دايم يا موقت، زوجه صغيره يا كبيره، مدخوله يا غير مدخوله و ذوات األقراء يا  عده نگه
أشهر و عرشاً; كساين از شام والذين يتوّفون منكم و يذرون أزواجا يرتبصن بأنفسّهن أربعة «آمده: قرآن كريم  ذوات الشهور نيست. در

به » تربص«از » يتربصن«واژه  ).234(بقره:  »مانند, بايد چهار ماه و ده روز عده نگه دارندكنند و مهرساين از آهنا باقي ميكه فوت مي
و، تمام زنان رشود. ازاينرود. اطالق اين واژه شامل تمام زنان ميمعناي انتظار كشيدن، امري است كه اميد به زوال آن مي

  بايد چهار ماه و ده روز عده نگاه دارند.
قبل از اسالم، جوامع مختلف درباره زنِ شوهرمرده، عقايد گوناگوني داشتند؛ بعضى بر اين باور بودند كه او را بايد با همسر 

عمر نبايد با هيچ اش آتش زد، يا زنده در گور شوهرش به خاك سپرد. بعضى مانند نصارا معتقد بودند كه تا آخر  مرده
كردند. ملل  مردى ازدواج كند و برخي نيز مانند اعراب جاهلي تا يك سال بعد از مرگ شوهر، زن را از هر مردى دور مي

گرفتند.  هاي متفاوتي مانند يك سال و نُه ماه را براي دوري زن شوهرمرده از مردان ديگر در نظر مي تر زمان متمدن
شوهر متوفى حقى بر گردن همسرش دارد و آن، همين است كه از ازدواج با ديگران تا گروهي ديگر معتقد بودند كه 

  )2/364 ه.ق، 1417(طباطبايي، مدتى خوددارى كند.

  
  ب. عده وفات براي زن باردار

ترين زمان از دو زمان؛ وضع اش طوالنيزن بارداري كه شوهرش فوت كرده است (خواه در عقد دايم باشد يا متعه)، عده
شود؛ يعني هرگاه وضع حمل قبل گفته مي» أبعد االجلين«باشد كه در اصطالح فقها به آن ل يا چهار ماه و ده روز ميحم

از چهار ماه و ده روز اتفاق افتد، عده تا پايان مدت مزبور ادامه خواهد داشت و چنانچه بعد از مدت مزبور (چهار ماه و ده 
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والذين «شود: استفاده مي قرآن كريمگردد. اين حكم از دو آيه ده سپري ميروز) وضع حمل تحقق يابد، با وضع حمل ع
گذارند, مريند و مهرسانی بر جای میيتوّفون منكم و يذرون أزواجًا يرتّبصن بأنفسهّن أربعة أشهر و عرشًا...; و كسانی از شام كه می

و ُاوالت األمحال أجلهّن أن يضعن محلهّن...; و زنان آبستن مدتشان «... و ) 234(بقره: » برند...[مهرسان] چهار ماه و ده روز انتظار می
  .)4(طالق:  »اين است كه وضه محل كنند...

روايت شده كه  صادق كنند. در صحيحه حلبي از امام  افزون بر اين آيات، رواياتي نيز بر اين مطلب داللت مي
  فرمود:

 )٢٢/٢٤٠ه.ق, ١٤٠٩(حرعاميل, ا آخر األجلني. املتوّيف عنها زوجها تنقيض عّدهتاحلامل يف 
ترين مدت از وضع حمل يا چهار ماه و ده روز اي كه همسرش فوت كند، آن است كه طوالنيعده زن حامله

  سپري شود.
  

  تفاوت عده وفات با طالق
  ممكن است اين پرسش به ذهن خطور بكند كه چه چيز باعث تفاوت حكم عده طالق و عده وفات شده است؟

  روايت شده كه گفت: محمد بن مسلماز  تفسير عياشىدر 
) عرضه داشتم: فدايت شوم, چطور شد كه عده زن مطلقه, سه حيض و يا سه به حضورش (امام حممد باقر

ماه شد و عده زن شوهرمرده, چهار ماه و ده روز? فرمود: اما سه حيض مطلقه براى اين بود كه رحم وى از فرزند 
معلوم گردد كه از شوهرش حامله نيست; چون درست است كه زن حامله هم ممكن است حيض استرباء شود و 

 گردد كه حامله نيست. ببيند, اما ممكن نيست سه ماه پشت رس هم حيض شود و اگر حيض شود, معلوم مى
ه و در جاى و اما عده زن شوهرمرده, از اين رو چهار ماه و ده روز شد كه خداى تعاىل يكجا به نفع زن حكم كرد

, رعايت عدالت شده باشد كه شوهر به منظور »ايالء«ديگر به نفع مرد, به رضر زن حكم نموده است تا در مسأله 
اذيت و رضر رساندن به زن, سوگند مى خورد كه تا ابد با او نزديكى نكند. خداى تعاىل به نفع زن, ابد را حمدود به 

. در نتيجه هرگز براى هيچ مردى جايز »ُلوَن ِمْن نِساِئِهْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُهرٍ لِلَِّذيَن ُيؤْ «چهار ماه كرده و فرموده: 
داند منتهاى صرب زنان  نيست كه بيش از چهار ماه زن خود را معطل كند; چون خداى تعاىل كه خالق زنان است, می

ه او دستور داده كه هرگاه شوهرش در دورى از مردان, چهار ماه است و جاى ديگر به رضر او حكم كرده; چون ب
د. پس در عده وفات, مهان را از او گرفته كه در مسأله ايالء به او داده فوت كرد, چهار ماه و ده روز عده نگهدار

  )١/١٢١, ١٣٨٠(عياشی, است و از شوهرش هم مهان را در ايالء گرفته كه در هنگام مرگش به او داده است. 
  

  د االثر)عده همسر مرد غايب (مفقو
زني كه همسر او مفقود شده و هيچ خبري از ) 3/547ه.ق، 1413؛ صدوق،6/147، 1413(كليني، با توجه به مضمون روايات، 

مرگ يا حيات زوج نباشد، اگر زوج دارايي و اموالي داشته باشد كه زوجه بتواند از آن ارتزاق كند يا كسي از طرف زوج، 
ه بايد صبر كند تا وضعيت زوج غايب معلوم گردد؛ زيرا حيات سابق وي استصحاب مخارج زندگي زن را تأمين كند، زوج

تواند امر خودش را به حاكم شرع ارجاع گردد، مگر فوت وي مسلم شود، ولي اگر زوج دارايي نداشته باشد، زن ميمي
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ضعيت حيات يا مرگ دهد تا تفحص و جستجوي الزم صورت گيرد. اگر ودهد و حاكم شرع به زن، چهار سال مهلت مي
زوج معلوم نشد، حاكم شرع حكم به طالق زن داده و همسر مرد غايب پس از طالق بايد چهار ماه و ده روز عده وفات 

  نگاه دارد.
  

  عده وطي به شبهه (آميزش جنسي اشتباهي)
وضع حمل و اگر از باشد؛ اگر باردار باشد، به  عده زني كه وطي به شبهه شده، بر اساس قول فقها مثل عده طالق مي

  )2/344تا، (موسوي خميني، بي باشد. زناني باشد كه عده طالق ندارند، عده بر او واجب نمي
  

  زنان بدون عده
درنگ پس از جدايي از شوهر، حق ازدواج  داشتن عده الزم نيست و بيبراي برخي از زنان با شرايطي كه خواهد آمد، نگه

  پردازيم.حكم چنين زناني ميبا مردي ديگر دارند. در ادامه به 
  
  . زنان غير مدخوله1

اگر بين زن و شوهر نزديكي واقع نشده باشد و به دليلي غير از مرگ شوهر، ازدواج منحل گردد، عده بر زن واجب نيست، 
  بر اين مطلب داللت دارد:قرآن چنانكه آيه شريفه 

 )٤٩(احزاب: تعتّدوهنا. ..ثّم طلقتموهّن من قبل أن متسوهّن فاملكم عليهّن من عّدة 
... اگر زنان مؤمنه را به نكاح خود درآوريد و پيش از آنكه با آنان آميزش كنيد، طالقشان داديد، ديگر بر عهده 

  اي كه آن را بشماريد، نيست.آنها عده
  

  . زوجه صغيره2
روي عصيان، عمل آميزش نيز شده است؛ هرچند از  به اجماع فقهاي اماميه، طالق دختران نابالغ، طالق بائن شمرده

امام  )32/120م، 1981(نجفي، انجام شده باشد؛ زيرا در اين مورد نيز احتمال حمل و اخـتالط انساب وجـود ندارد.
  فرمود: صادق

ثالث يتزّوجن عيل كّل حال الّتي مل حتض مثلها الحتيض, قال قلت: وما حّدها? قال: اذا أيت هلا اقّل من تسع 
 )٢٢/١٧٩, ١٤٠٩عاميل, (حر سنني... . 

شود. توانند ازدواج كنند؛ اول كسي كه عادت (حيض) نشده و مانند او نيز نميسه گروه از زنان در هر حالي مي
  ».وقتي كه كمتر از نُه سال داشته باشد«فرمود: » حد آن چيست؟«پرسيدم: 

  
  . زنان يائسه 3
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است؛ برخي آن را شصت سالگي و گروهي نيز پنجاه سالگي در تعيين سن يائسگي ميان فقهاي اماميه اختالف نظر 
اند و حد  ولي مشهور فقها با استناد به روايات معتبر، زنان قرشيه را غير آن جدا كرده )32/120م، 1981(نجفي، اند،دانسته

  اند.يأس را در زنان قرشي شصت سال و غير آن پنجاه سال دانسته
الق زناني كه عادت ماهانه ندارند، خواه به دليل خردسالي و خواه بزرگسالي و يا آنچه از سخنان فقها در مورد عده ط

  عارضه رسيده، دو قول است:
دارند. وي زنان نااميد از  معتقدند كه اگر همسران طالقشان دهند، بايد عده نگه سيد مرتضي الف. گروهي مانند

  است: قرآنداند و دليل ادعايش اين آيه  واجب ميقاعدگي و ديگران را يكسان شمرده و بر همه، سه ماه عده را 
ُهتُنَّ َثالَثُة َأْشُهر َو الالَّئي  َو الالَّئي  )٤(طالق: َملْ َحيِْضَن... .  َيِئْسَن ِمَن املَْحيِض ِمْن نِساِئُكْم إِِن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ

  گويد:وي مي
اند، عده آنان در هر صورت همان  اني كه بالغ نشدهآيه با صراحت نص در اين است كه زنان نااميد از قاعدگي و كس

(سيد مرتضي، به اين معني است كه حكم آنها نيز اين چنين است. » اند آنان كه عادت نشده«سه ماه است؛ زيرا عبارت 
  )171ه.ق، 1404
  كس بر كنار از حكم عده نيست و بر همه زنان، عده طالق واجب است. طبق نظر او، هيچ

  نويسد: در بخش عده زنان ميشيخ مفيد  در مقابل،
شوند، سه  ساالن او عادت مي كه هم شود، درحالي اي عادت نمي ...هرگاه زن از كساني باشد كه در پي عارضه

  )532تا،(مفيد، بيماه عده نگه دارد و اگر پنجاه سالگي را پشت سر نهاده، چنين زني عده طالق ندارد. 

داند. اين  در سن قاعدگي بودن و باالتر از پنجاه سالگي و رخت بستن عادت ماهانه مي اين عبارت شيخ مفيد، معيار را
  رساننده رمز و راز واجب نبودن عده است.» حيض از او رخت بربسته و از آن نااميد شده«جمله كه 

بينند، پيامد چنين  ميهاي آنها نيز عادت ن سان شود كه زنان يائسه و زني كه از قاعدگي نااميد شده و هم نتيجه اين مي
  باشد. چيزي گستردگي حكم ايشان به نداشتن عده مي

  
  اي عده الزم است: گرفته گويند بر هر زن طالق بررسي دليل آنان كه مي

ةَ «. آيه 1 ِهتِنَّ َو َأْحُصوا اْلِعدَّ َا النَّبِيُّ إِذا َطلَّْقُتُم النِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ   )1(طالق:  .»يا َأهيُّ

گيرد،  هاي ايشان را در بر مي ، همه گونه»نساء«يابد و گستره  ظاهر آيه اين است كه طالق با رسيدن عده تحقق مي
كه خداوند در  شود كه آيه هيچ قيدي نخورده باشد؛ در حالي شده، فقط در صورتي استفاده مي ولي فراگيري و عموم گفته

  فرمايد: داند و مي گرو شك مي ماهه را درنشيني سه آيه چهارم همين سوره، عده
ُهتُنَّ َثالَثُة َأْشُهر َو الالَّئي  َو الالَّئي  )٤(طالق: َملْ َحيِْضَن.   َيِئْسَن ِمَن املَْحيِض ِمْن نِساِئُكْم إِِن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ

ّده آنان سه ماه بينند يا نه?] عو آن زنان شام كه از خودن ديدن [ماهانه] نوميدند, اگر شک داريد [كه خون می
  شان سه ماه است].اند [نيز عّدهاست, و [دخرتانی] كه هنوز خون نديده

  در اينكه مراد از شك در آيه شريفه چيست، دو نظر مشهور وجود دارد:
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بيان  )23/249م، 1981(نجفي، و كلمات فقها  )2/ح 15ه.ق، 1409(حر عاملي،  شك در وجود حمل كه اين معني در روايات - 
  است؛ شده
  )19/316، 1417(طباطبايي، شك در يائسه شدن كه آيا به دليل پيري است يا مرض.  - 

  سازد. اي بر اين زنان نيست و اين آيه، گستردگي ابتداي آيه را محدود مي با برطرف شدن اين شك، عده
  
بَّْصَن بَِأْنُفِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروءٍ «. آيه 2   )228(بقره: . »و املَُْطلَّقاُت َيَرتَ

دربرگيرنده همه زنان است. در مورد اين آيه نيز بايد گفت داللت اين » المطلقات«اين آيه با توجه به فراگير بودن واژه 
آيه، تام نيست؛ زيرا حكم درنگ سه قرء، به زناني اختصاص دارد كه عادت ماهانه دارند، ولي كساني كه پس از گرفتن 

ر گستره عموميت اين آيه باشند و اين حكم بر آنها جاري شود؛ با توجه به اينكه توانند د طالق، هرگز عادت نشوند، نمي
  اي بر اين زنان نيست. مشهور بين فقها هم چنين است كه عده

  
  فلسفه تشريع عده

هاي با توجه به اينكه اصل وجوب عده داراي ادله محكمي از قبيل قرآن، سنت و اجماع علما است، برخي از حكمت
  توان در امور ذيل خالصه كرد:در اسالم را ميتشريع عده 

  
  . وسيله صلح و بازگشت1

آيد كه اختالفي كوچك باعث تفرقه و جدايي  گاهي در اثر عوامل مختلف، وضعيت روحي زن و مرد به شكلي درمي
بينند با  ميشوند. به ويژه كه  افتد كه مدتي پس از اين كشمكش، زن و مرد پشيمان مي شود، ولي بسيار اتفاق مي مي

رو، خداوند به زنان دستور داده عده  هاي گوناگون قرار خواهند گرفت. ازاين ها و گرفتاري طالق، در مسير ناهنجاري
  فرمايد: نگهدارند تا اين حالت از بين برود. خداوند مي

بَّْصَن بَِأْنُفِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروٍء َو ال َحيِلُّ َهلُنَّ  َأْرحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ ُيْؤِمنَّ بِاهللاَِّ َو اْلَيْوِم   َأْن َيْكُتْمَن ما َخَلَق اهللاَُّ يف َو املَُْطلَّقاُت َيَرتَ
ِهنَّ يف  )٢٢٨(بقره:  ذلَِك إِْن َأراُدوا إِْصالحًا.  اْآلِخِر َو ُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ بَِردِّ

و روز بازپسين ايمان دارند، براى آنان روا  شده، بايد مدت سه پاكى انتظار كشند و اگر به خدا داده زنانِ طالق
نيست كه آنچه را خداوند در رحم آنان آفريده، پوشيده دارند و شوهرانشان اگر سرِ آشتى دارند، به بازآوردن آنان 

  ] سزاوارترند. در اين [مدت
شريفاتي، زندگى زناشويى را تواند بدون هيچ ت با توجه به آيه شريفه، زماني كه زن در عده طالق رجعى است، شوهر مى

إِْن َأراُدوا «شود، ولي با جمله  از سر بگيرد و با هر سخن و يا رفتاري كه به قصد بازگشت باشد، اين معنى حاصل مى
اين حقيقت را بيان كرده كه بايد هدف از رجوع و بازگشت، اصالح باشد، نه همچون دوران جاهليت كه مردان با » إِْصالحاً 

(طبرسى، داشتند.  مى آوردند و آنان را در حالتى ميان مطلقه نبودن و بودن، نگه از اين حق، بر زنان فشار ميسوء استفاده 

  )2/231ه.ق، 1417؛ طباطبايى، 2/575، 1372
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اين حق در صورتى براي آنان محفوظ است كه از كار خود پشيمان شده، بخواهند باز زندگى خانوادگى را از نو آغاز 
  ايجاد ضرر و بالتكليف ساختن زن نباشد. همچنين در آيه شريفه: كنند و هدفشان

ُقوا اهللاََّ رَ  َة َو اتَّ ِهتِنَّ َو َأْحُصوا اْلِعدَّ ْقُتُم النِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ َا النَّبِيُّ إِذا َطلَّ ... ال يا َأهيُّ ُكْم ال ُختِْرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِهتِنَّ بَّ
 )١(طالق: ُحيِْدُث َبْعَد ذلَِك َأْمرًا.  َتْدري َلَعلَّ اهللاََّ

] عده آنان طالقشان گوييد و حساب آن عده را نگه داريد  بندى اى پيامبر، چون زنان را طالق گوييد، در [زمان
هايشان بيرون مكنيد... تو چه دانى! شايد خدا از اين پس امرى  و از خدا، پروردگارتان بترسيد. آنان را از خانه

  ديد آورد.تازه پ
با دستوري كه اسالم در مورد خارج نشدن زن از خانه در طول مدت عده داده است، همچنين با توجه به قسمت پاياني 

توان به اين نتيجه رسيد كه هدف از تشريع عده، بهبود روابط  ، مي»ال َتْدِري َلَعلَّ اهللاََّ ُحيِْدُث َبْعَد ذلَِك َأْمراً «فرمايد: آيه كه مي
  خوانيم: در تفسير اين قسمت از آيه شريفه مى شوهر است. در حديثى از امام باقرزن و 

املطلقة تكتحل و ختتضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب, الن اهللاَّ عز و جل يقول َلَعلَّ اهللاََّ ُحيِْدُث َبْعَد ذلَِك 
 َأْمرًا لعلها ان تقع ىف نفسه فرياجعها.

تواند آرايش كند، سرمه در چشم نمايد و موهاى خود را رنگين و خود را معطر  مىاش  زن مطلقه در دوران عده
شايد خدا بعد از اين ماجرا، وضع «فرمايد:  [كند] و هر لباسى كه مورد عالقه او است، بپوشد؛ زيرا خداوند مى

(عروسي  ع كند.و ممكن است از همين راه، زن بار ديگر قلب مرد را تسخير و مرد رجو» اى فراهم سازد تازه
  )5/352ه.ق، 1415حويزي، 

هاى زودگذر است كه با گذشت زمان و معاشرت  در بسياري از موارد، تصميم بر جدايى و طالق، تحت تأثير هيجان
انجامد،  ها به آشتى مي مستمر مرد و زن در مدتي به نسبت، طوالنى (مدت عده) و انديشه در پايان كار، بسيارى از جدايي

  اينكه دستورهاى اسالمى؛ يعنى ماندن زن در مدت عده در خانه همسر سابق به صورت دقيق اجرا شود. ولي به شرط
كنند و به محض جارى شدن صيغه طالق، هم مرد به خود  گرچه افرادي، اين حكم اسالمى را هنگام طالق اجرا نمى

ز خانه شوهر خارج شود و به خانه بستگان پندارد كه ا دهد كه زن را بيرون كند و هم زن، خود را آزاد مى اجازه مى
بازگردد، ولى اين حكم فلسفه بسيار مهمى دارد؛ زيرا افزون بر حفظ احترام زن، زمينه را براى بازگشت شوهر از طالق و 

  سازد. تحكيم پيوند زناشويى فراهم مى
نشيند و  شود، فرومى دايى مىهاى ناگهانى در طالق و ج با گذشت زمان، عواملي مانند خشم و غضب كه موجب تصميم

رسد  حضور پيوسته زن در خانه در مدت عده و يادآورى عواقب شوم طالق، به ويژه زماني كه زيان آن به فرزندان نيز مي
  گردد. ساز رجوع مى و نيز اظهار محبت هر يك نسبت به ديگرى، زمينه

باشد؛ چرا كه گاه زندگى مشترك زن و مرد با هم،  بدون شك، قرارداد زوجيت از قراردادهايى است كه بايد قابل جدايى
رو، اسالم با اصل طالق موافقت كرده است. بنابراين اصل طالق،  شود. ازاين فرسا و مملو از فساد مى غير ممكن و يا طاقت

ضرورت است، ولي ضرورتى كه بايد به كمترين اندازه ممكن برسد و تا راهى براى ادامه زوجيت هست، به آن دست 
  نيازند.
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نام گرفته است، چنانكه در روايتى از پيامبر » ها ترين حالل مبغوض«طالق در روايات اسالمى، بسيار مذمت گرديده و  
ء ابغض اىل اهللاَّ عز و جل من بيت خيرب ىف االسالم بالفرقة يعنى الطالق; هيچ  ما من شى«خوانيم:  مى اكرم، حضرت محمد

  .)15/266ه.ق، 1409(حر عاملي، » اى در اسالم با جدايى (يعنى طالق) ويران گردد يست كه اساس خانهعملی نزد خدا منفورتر از اين ن
  
  . حفظ نسل و جلوگيري از اختالط نسب2

  فرمايد: هاي عده، روشن شدن وضعيت بارداري زنان است. خداوند مي يكي ديگر از حكمت
بَّْصَن بَِأْنُفِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروٍء َو ال َحيِلُّ َهلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن ما َخَلَق اهللاَُّ ِيف   )٢٢٨(بقره: َأْرحاِمِهن. َو املَُْطلَّقاُت َيَرتَ

  فرمايد: عالمه مي
مطلقه به خاطر احتراز از به منزله اين است كه فرموده باشد زنان » يتَرَبصنَ بِأَنْفُسهِنَّ«اينكه خداوند فرمود: 

اى خبرى  كنند و اين جمله، هرچند جمله دارند و با هيچ مردى تمكين نمى مى ها و فساد نسل، عده نگه اختالط نطفه
، به منظور تأكيد »بايد عده نگه دارند«است، ليكن منظور از آن انشاء است و خالصه، به جاى اينكه بفرمايد: 

  )2/230ه.ق، 1417(طباطبايي، ». دارند عده نگه مي«فرموده: 
علت تعيين زمان  اما عدة املطلقة, ثالث حيض او ثالثة اشهر فالسترباء الرحم من الولد...;«فرمايد: مي همچنين امام رضا

  )2/507ه.قف 1413(صدوق،  ».باشد عده در زنان مطلقه به سه حيض يا سه ماه، به جهت اطمينان از پاك بودن رحم از طفل مي
به طور معمول يك بار ديدن عادت ماهيانه دليل بر باردار نبودن است، گاهي ديده شده كه زن باردار، در آغاز اگرچه 

  رو، براي رعايت كامل اين موضوع، دستور به چنين كاري داده شده است. شود. ازاين دوره بارداري عادت ماهانه مي
بينند، بايد گفت جلوگيري از  د و لزومي براي عده نميكنن همچنين در پاسخ به كساني كه پيشرفت دانش را مطرح مي

هاي پيشگيري از بارداري و  باشد و نه علت تامه آن. ديگر اينكه با بررسي روش اختالط انساب، فقط يكي از علل عده مي
ويسندگان، (گروهي از ننيست.  %100ها  كدام از اين روش گيري ميزان اثربخشي آنها، معلوم شده كه اثربخشي هيچ اندازه

دارند. ماند و طبق نظر همه مراجع، چنين زناني نيز بايد عده نگه پس جايي براي اين شبهات باقي نمي )193- 169، 1383
  )7/319، 1382(گروه محققان، 

  
  . احترام به ازدواج نخست و حفظ حرمت خانواده3

شود؛ زيرا اگر  مورد عده وفات، بيشتر احساس ميباشد. اين دليل به ويژه در  سومين فلسفه عده، احترام به نكاح سابق مي
كند كه تشريع اين حكم  احتمال بارداري نيز نباشد، زني كه همسرش فوت كرده، بايد عده نگه دارد. اين نكته بيان مي

پيش از هر چيز به دليل حفظ حريم خانواده و حريم زوجيت است؛ اگرچه مسأله بارداري احتمالي در اين قانون، مورد 
  جه بوده است.تو

يكى از مسايل و مشكالت اساسى زنان، ازدواج بعد از مرگ شوهر است. از آنجا كه ازدواج فورى زن پس از مرگ شوهر، 
با محبت و دوستى و حفظ احترام شوهر سابق و يقين به خالى بودن رحم از نطفه همسر پيشين سازگار نيست و به 

بقره، ازدواج مجدد زنان، مشروط به گذشت  234توفى است، طبق آيه دار شدن عواطف بستگان م عالوه، موجب جريحه
  مدت چهار ماه و ده روز عده ذكر شده است.
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رو، هميشه در قبايل مختلف، آداب و رسوم گوناگونى  رعايت حريم زندگي زناشويى، بعد از مرگ نيز فطرى است. ازاين
بست اسارت  كردند كه در عمل، زنان را در بن نان افراط مىبراى اين كار وجود داشته است؛ گرچه گاهى در اين رسوم، چ

شدند. براي نمونه در بعضى از قبايل پس از مرگ  آميزترين كارها را در مورد او مرتكب مى دادند و گاهى، جنايت قرار مى
اج مجدد محروم كردند. برخى نيز زن را براى هميشه از ازدو زدند و يا او را با مرد دفن مى شوهر، زن او را آتش مي

ها مدتى كنار قبر شوهر، زير خيمه  كردند. در ميان گروهي ديگر، رسم چنين بود كه زن نشين مى ساخته، او را گوشه
هاى مندرس و كثيف و به دور از هر آرايش و زيوري و بدون شستشو به سر بردند و بدين وضع،  سياه و چركين با لباس

  ) 2/194، 1374يرازي، (مكارم ششب و روز خود را بگذرانند. 

  آيه شريفه:
بَّْصَن بَِأْنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َو َعْرشًا َفإِذ ْوَن ِمنُْكْم َو َيَذُروَن َأْزواجًا َيَرتَ ِذيَن ُيَتَوفَّ ا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال ُجناَح َعَلْيُكْم َو الَّ

 فِيام َفَعْلَن ِيف َأْنُفِسِهنَّ بِاملَْْعُروِف.
گذارند، آنها بايد چهار ماه و ده روز انتظار بكشند و  ميرند و همسرانى از خود باقى مى ى كه از شما مىكسان

خواهند درباره خودشان به طور شايسته انجام  هنگامى كه مدتشان سر آمد، گناهى بر شما نيست كه هرچه مى
  دهند و با مرد دلخواه خود ازدواج كنند.

ت خط بطالن كشيد و به زنان بيوه اجازه داد پس از تمام شدن عده و حفظ حريم زوجيت بر تمام اين خرافات و جنايا
  گذشته، اقدام به ازدواج كنند.

  
  گيري نتيجه

شود. با توجه  ثابت مي بيت  و سنت و روايات اهل قرآنعده، يكي از احكام الهي است كه لزوم رعايت آن با توجه به 
عده نيز اقسام مختلفي دارد؛ عده طالق، عده وفات، عده متعه، عده وطي به شبهه و به شكل پيوند و جدايي در ازدواج، 

  اي وجود دارد. عده همسر مرد مفقود. در هريك از اين موارد نيز در مورد زن باردار و غير باردار احكام ويژه
باردار به اندازه سه طهر است. در با توجه به آيات و روايات، عده زنان باردار در طالق تا زمان وضع حمل و در زنان غير 

و عده زنان غير باردار به مدت چهار ماه و ده روز و در متعه، براي زنان باردار تا » ابعد االجلين«وفات، عده زنان باردار 
وضع حمل و در غير باردار در صورتي كه خون حيض ببينند به مدت دو حيض و در زناني كه بنا به عللي خون 

  و پنج روز است. بينند، چهل نمي
حكم عده زن در وطي به شبهه، مانند عده طالق است و زني كه همسرش مفقود شده، چهار ماه و ده روز پس از اينكه 

  تواند ازدواج كند. حاكم شرعي حكم به طالق زن داد، مي
صغيره. بر اساس آيات و  اند از زنان يائسه، زنان غير مدخوله و زنان باشند كه عبارت برخي زنان نيز فاقد عده طالق مي

  شود. گونه زنان الزم نيست، ولي عده وفات شامل تمامي زنان مي روايات، عده طالق بر اين
اند از:  آيد، عبارت هاي مختلفي گفته شده، ولي آنچه از آيات و روايات به دست مي در مورد فلسفه تشريع عده، علت

  ين زن و شوهر، احترام به ازدواج سابق.استبرا و پاك بودن رحم، جلوگيري از جدايي كامل ب
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