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چکیده
یکی از احکام طالق از نوع رجعی ،رجوع در زمان عده است و مطلق میتواند با رجوع ،به زندگی با
همسرش ادامه دهد .رجوع دارای ضوابطی است که باید طبق شرع انجام گیرد .ممکن است بین زوجین در
این زمینه اختالف شود .به دلیل گسترش طالق در جامعه امروزی ،رجوع و مسائل مربوط به آن اهمیت
دارد؛ از سوی دیگر ،قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است ،مقررات و جزئیات مربوط به رجوع را
مورد توجه کامل قرار نداده است .پژوهش حاضر به بررسی نظریههای موجود در مذاهب پنجگانه در
خصوص اختالف زوجین در دعاوی مربوط به رجوع با تکیه بر فقه امامیه و راهحلهای آن با مبانی فقهی
و اصولی پرداخته است .گفتنی است حل دعاوی از طریق استناد به مبانی فقهی ،موجب تسریع در
رسیدگی به پروندهها و ایجاد وحدت رویه میان قضات میگردد .همچنین بررسی تطبیقی میان مذاهب،
موجب یافتن نزدیکترین حکم به واقع است .البته مقصود در این پژوهش ،ارائه راه حل مقبول از نظر
موازین فقهی است .نتیجه حاصل تحقیق عبارت است :در اختالف بین زوجین غالبا قول زوجه پذیرفته
میشود و در برخی موارد ،نیازمند سوگند اوست .طالق یکی از مهمترین اسباب انحالل نکاح است.
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امروزه به دلیل گسترش طالق در جامعه ما ،توجه به احکام شرعی و مقررات قانونی طالق
بیش از پیش الزم است .بر اساس قرآن کریم و روایات ،طالقی معتبر است که مطابق با
ضوابط اسالمی باشد؛ به همین دلیل ،رجوع و احکام و آثار آن اهمیت مییابد .در منابع
روایی امامیه ،تأکید ویژ هایبر شرایط طالق شده است که طالق ،از نوع بدعی نباشد؛ بلکه
دقیقاً مطابق با سنت پیامبر

باشد(حر عاملی1443 ،هـ ،ص .)14از سوی دیگر ،قانونگذار در

قانون مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است ،احکام و مقررات جزئی مربوط به فعل
رجوع را مورد توجه کامل قرار نداده است؛ از این رو ،مقاله پیش رو به مسائل جزئی در
دعاوی حاصل از رجوع بین زوجین در میان مذاهب پنجگانه به صورت تطبیقی با تکیه بر
فقه امامیه پرداخته است .زن و مردی که از هم جدا شدهاند ،ممکن است در رجوع ،انقضای
عده و مسائل دیگر اختالف نظر پیدا کنند و نزاع صورت بگیرد .نزاع و دعوی حاصل در رجوع
را از یک منظر به صورت استقرایی میتوان به چهار مورد تقسیم کرد:
1ـ اتفاق نظر بر زمان انقضای عده و اختالف نظر در زمان رجوع.
1ـ اتفاق نظر بر زمان رجوع و اختالف در زمان انقضای عده.
9ـ ادعای رجوع توسط مرد و ادعای اتمام عده توسط زن .این مورد تقسیم به دو فرع
میشود :الفـ دعوای زوج قبل از ازدواج با دیگری .بـ دعوای زوج بعد از ازدواج زن با
مرد دیگر.
4ـ اتفاق نظر بر طالق و اختالف در نوع طالق و ثبوت عده.
الزم به ذکر است که در تمام دعاوی مورد بحث ،در صورتی که مدعی برای اثبات
ادعای خویش بینه نداشته باشد ،دعوا مسموع نیست.

اختالف در زمان رجوع
اگر زن و مردی بر زمان اتمام عده توافق داشته باشند؛ مثالَ هردو بگویند در روز جمعه
عده تمام شده است ،اما در زمان رجوع ،اختالف و نزاع داشته باشند ،بدین گونه که زوج
ادعای رجوع قبل از انقضای عده را داشته باشد ،ولی زن منکر این زمان ،و مدعی رجوع
بعد از اتمام عده باشد ،مثالَ مرد بگوید من روز پنجشنبه به تو رجوع کردم ،در حالی که
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زن ،روز رجوع را شنبه بداند ،به نظر مشهور فقهای امامیه و اهل سنت ،قول زن با قسم
مقدم است .البته فقها به بررسی احتمال مقدم داشتن قول مرد ،پرداختهاند(موسوی خمینی ،بی
تا ،ج ،1ص948؛ ملیباری1418 ،هـ ،ج ،1ص98؛ شربینی خطیب1911 ،هـ ،ج ،9ص.)944

الفـ نظریه مقدم داشتن قول زوجه
فقهای امامیه و اهل سنت متفق هستند که در این مسأله سخن زن پذیرفته میشود.
دالیلی که به آن استناد میشود ،عبارتند از:
ـ احادیث :از زراره نقل شده است که امام صادق

فرمود :عده و حیض اموری

هستند که به زنان واگذار شده است(طوسی1934 ،هـ ،ص.)148
در حدیث دیگری از امام باقر

نقل شده است که فرمود ،سخن زنان درباره عده و

حیض در موارد اشتباه ،تصدیق مىشود و کمترین مورد اشتباه هم ،همین تردیدها درباره
ایام حیض و عده و  ...است(نوری1448 ،هـ ،ص .)11روایت شده است از امام صادق

که سه

امر حیض ،طهر و حمل به زنان واگذار شده است(حر عاملی1443 ،هـ ،ص.)111

مطابق با این روایتها ،عده از مواردی است که ادعای زن مورد قبول واقع شده است.
بنابراین ،ادعای زن در زمان اتمام عده قابل قبول است .پس به حسب ظاهر ،در صورتی که
مرد ادعای رجوع قبل از انقضای عده را داشته باشد ،سخن وی پذیرفته نمیشود (طوسی،

1981هـ ،ج ،5ص)141؛ زیراقول زوجه از نظر اجماع و نص در مورد عده و عدم آن مقدم
است(سبزواری1419 ،هـ ،ج ،12ص  .)119در اینجا مراد از نص ،روایت هایی است که میگویند
قول زنان در خصوص مسائلی چون عده پذیرفته است(کلینی1413 ،هـ ،ج ،2ص )141و مراد از
اجماع ،اتفاق نظر فقهای امامیه است .البته چنین اجماعاتی قابل قبول نیست .البته باید در
نظر داشت که مقتضی پذیرش سخن زن ،این است که زوج به تمام شدن عده معترف است؛
منتها اعتراف وی به اتمام عده بر میگردد که قبل از اتمام مهلت ،رجوع کرده است؛ در
حالی که موضوع اعتراف زوجه صرفاً فساد رجوع است نه خود رجوع (سبحانی1414 ،هـ،

ص .)111بدین معنی مرد مدعی است که رجوع قبل از اتمام عده بوده است و زن ادعا میکند
که رجوع بعد از اتمام عده بوده است؛ لذا رجوع باطل است و اثری ندارد .در واقع ،در تحلیل
این اختالف نظر ،زن مدعی فساد رجوع است؛ اما مرد در باره فساد یا صحت رجوع حرفی
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ندارد؛ بلکه ادعای او صرفاً متوجه خود رجوع است که رجوع قبل از اتمام عده صورت
پذیرفته است.
ـ اصل عدم :زن و شوهر در انقضای عده متفق هستند و اختالف آنها در حصول
رجوع است .اصل عدم تقدیم رجوع در مدتی است که زوج آن را ادعا میکند و از آنجا که
رجوع امری حادث است ،اصل عدم رجوع در مدت عدهای است که مرد آن را اراده کرده
است .بدین معنی ،رجوع در زمان عده حاصل نشده است .به بیان دیگر ،با تمام شدن
عده ،نکاح قطع میشود و مورد ادعا(رجوع) سببی است که باعث بقای نکاح میشود ،در
حالی که زن منکر این دوام است .بنابر این قول منکر مقدم میشود؛ زیراسخن منکر
موافق با اصل عدم است(عاملی1419 ،هـ ،ج ،3ص144ـ.)138

ـ اصل تأخر حادث:

ادعای زن موافق با اصل تأخر حادث است(فاضل لنکرانی1411 ،هـ،

ص112؛ دردیر ،بیتا ،ج ،1ص418؛ ابن قدامه ،بیتا ،ج ،8ص .)434اصل تأخر حادث بدین معنی است
که هرگاه وجود پدیدهاى در زمان خاصى معلوم و یقینی باشد ،ولی وجود آن در زمان قبل
مشخص نباشد و پیش از زمان مزبور مشکوک باشد ،نسبت به زمان مجهول ،استصحاب
عدم جارى مىشود؛ یعنى اصل ،تأخر زمان رجوع از وقت مشکوک (روز پنجشنبه) و ایجاد
آن در زمان معلوم(روز شنبه) است.1

بنابراین اصل ،عدم مقدم داشتن رجوع در زمان مورد ادعاست؛ زیرا رجوع یک امر
حادث شمرده میشود .پس بنابر اصل مذکور ،در زمان مورد اختالف ،رجوع حاصل
نشده است.
ـ اتهام وارد بر ادعای زوج :بنا به اعتقاد اهل سنت ،مرد در مدت عده مالک و صاحب
اختیار رجوع است و آنچه از رجوع خبر دهد ،مورد تصدیق قرار میگیرد؛ اما بعد از اتمام
عده مالک رجوع نیست و خبر وی ممکن است صادق یا کاذب باشد؛ زیرا زمانی که مرد
مالک مباشرت باشد ،اتهام کذب از بین میرود؛ اما زمانی که مالک مباشرت نباشد (بعد از
عده) در معرض تهمت است(سرخسی1442 ،هـ ،ج ،2ص11؛ سمرقندی ،بیتا ،ج ،1ص .)184به نظر

1ـ ر.ک به :قافی و شریعتی ،1931 ،ج ،9ص22؛ انصاری1411 ،هـ ،ج ،1ص222
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میرسد ،نظر امامیه با اهل سنت ،در این مورد ،تطابق و همبستگی دارد .همان طور که در
باال به آن اشاره شد ،زوج به تمام شدن عده معترف است؛ منتها اعتراف وی به اتمام عده
بر میگردد که قبل از اتمام مهلت ،رجوع کرده است؛ در حالی که موضوع اعتراف زوجه
صرفاً فساد رجوع است نه خود رجوع(سبحانی1414 ،هـ ،ص.)111

ـ حق رجوع زوج :رجوع یکی از حقوق زوج است که در مدت عده بر آن ،تسلط کامل
دارد .پس ادعای وی بعد از انقضای عده در باره رجوع به زن در آن زمان بی اثر است؛
زیرا که زوج در دعوای مطرح شده ،به طور ضمنی معترف به قطع سلطنت و اختیار خود
است .بنابر این ،پس از تمام شدن سلطه وی به رجوع ،دعوا راجع به زمان اختیار و
مالکیت مسموع نخواهد بود؛ همانطور که سخن وکیل در مورد تصرفات خویش بعد از
عزل شنیده نمیشود(عاملی1419 ،هـ ،ج ،3ص.)133

بـ نظریه مقدم داشتن قول زوج
پس از پرداختن به ادله ارائه شده در مورد برتری قول زن در اختالف مذکور ،فقها به
بررسی احتمال مقدم دانستن قول مرد پرداخته اند که ذیال بهطور مختصر توضیح داده
میشود .سخن زوج به دالیل زیر مقدم میشود:
ـ اصل صحت :زوج مدعی صحت و زوجه مدعی فساد است .پس قول مدعی صحت بنا
بر اصل صحت مقدم میشود .اما بهطورکلی در نقد این استناد باید در نظر داشت ،قول
مدعی صحت ،زمانی مقدم میشود که فعل ،مشترک بین دو فرد باشد؛ مانند عقد بیع که
فعلی مشترک بین بایع و مشتری است .این در حالی است که رجوع امری مشترک نیست
و اختصاص به زوج دارد ،هرچند به واسطه رجوع ،مرد به همسرش میرسد و نکاح ادامه
پیدا میکند(سبحانی1414 ،هـ ،ص .)111بنابراین ،اصل صحت با اصل عدم مقدم داشتن رجوع،
تعارض ندارد؛ زیرا با جریان اصل عدم ،رجوعی وجود ندارد که اصل صحت آن را تایید
کند(عاملی1419 ،هـ ،ج  ،3ص.)138
ـ حق رجوع زوج :رجوع متعلق به مرد است و وی از هر فرد دیگر به آن آگاه تر است؛
پس نکاح باقی است.
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این دلیل نیز ضعیف است؛ زیرا ممکن است اقامه بینه صورت گیرد و با وجود بینه،
ادعای مرد ،رد شود(عاملی1419 ،هـ ،ج ،3ص.)133

اختالف در زمان انقضای عده
اگر زن و مرد بر تاریخ رجوع اتفاق نظر ،اما در اتمام عده اختالف نظر داشته باشند؛ مثالَ
هر دو متفق باشند که روز جمعه مورخ  88/1/14رجوع انجام شده ،اما زن بگوید عده
من در روز پنجشنبه مورخ  88/1/3تمام شده و زوج بگوید عده در روز شنبه مورخ
 88/1/11تمام میشود ،در این مسأله ،دو نظر وجود دارد :قول مرد با قسم مقدم است
(موسوی خمینی ،بیتا ،ج ،1ص )948و نظر دوم سخن زن را مالک قرار میدهد.

الفـ نظریه مقدم داشتن قول زوج
این نظریه ،سخن مرد را با قسم میپذیرد و به دالیلی استناد میکند که ذیال به آن
پرداخته میشود:
ـ اصل صحت :زن و مرد ،هردو بر حصول رجوع اتفاق دارند؛ ولی زن ادعای فساد
رجوع میکند که وقوع آن بعد از عده بوده و مرد مدعی صحت رجعت است .قول مدعی
صحت رجوع ،مقدم میشود و اصالت بقای زوجیت نیز موید این امر است؛ زیرا زوجیت در
مدت عده استمرار دارد و زن حکم زوجیت را در این زمان داراست .پس اصل ،عدم زوال
زوجیت است(سبزواری1419 ،هـ ،ج ،12ص119؛ عاملی1419 ،هـ ،ج ،3ص131؛ حلی1419 ،هـ ،ج ،9ص194؛
ملیباری1418 ،هـ ،ج ،4ص.)98

همانطور که قبال به آن اشاره شد ،جریان اصل صحت نا تمام است؛ زیرا اصل صحت
در جایی جاری میشود که امر ،مشترک بین دو نفر باشد؛ اما رجعت ،قائم به یک نفر(زوج)
است.
ـ اصل عدم :اصل ،عدم تحقق انقضای عده تا زمان رجوع است؛ پس قول مرد موافق آن
است .موید آن ،اصل تأخر حادث میباشد .بنابراین ،عده در زمان رجوع منقضی نشده و
رجوع فیالواقع در زمان زوجیت حاصل شده است(سبحانی1414 ،هـ ،ص)119؛ مانند زمانی که
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وقوع یکی از دو حادثه مجهول است و تاریخ آن مشخص نیست ،امر مجهول وقوع پیدا
نکرده است تا زمان تحقق حادثهای که وقوع آن معلوم بوده است(مغنیه1411 ،هـ ،ص.)141

این دلیل الزمه حجت بودن اصل مثبت است؛ زیرا موخر بودن حادثه مجهول از حادثه
معلوم التاریخ الزمه عقلی استصحاب عدم حدوث حادث است و استصحاب قادر به اثبات
لوازم عادی و عقلی مستصحب نیست(قافی وشریعتی ،1931 ،ج ،9ص.)23
بنا به نظر مشهور ،فقها با اجرای اصل عدم حدوث حادث در جانب مجهول التاریخ،
موخر بودن حادثه مجهول التاریخ از معلوم التاریخ اثبات میشود(انصاری1411 ،هـ ،ج،1

ص .)221بنابراین ،اصل بقای عده تا زمان رجوع ثابت نمیکند که رجوع در زمان عده
اتفاق افتاده باشد و اثبات رجوع در زمان عده الزمه عقلی برای وجود آن تا وقت رجعت
است؛ پس تحقق رجوع در این مسأله اصل مثبت است؛ در حالی که اصل مثبت حجت
نیست .نتیجه میشود که دلیل مذکور ،برای مقدم داشتن قول مرد کفایت نمیکند(سبحانی،
1414هـ ،ص.)114

ـ اصل بقای نکاح :برخی از منابع اهل سنت اصل اختالف را به زمان ایقاع طالق
میدانند؛ به طوری که زوجه مدعی تقدم طالق ،و مرد منکر آن باشد؛ مانند این که زوج،
طالق را در ماه شهریور بداند ،اما زن قائل به وقوع طالق در ماه مرداد باشد .در این حالت،
قول مرد مقدم میشود؛ زیرا اصل بقای نکاح است و قول مرد در اثبات و نفی طالق مقدم
است(ابن قدامه ،بیتا ،ج ،8ص .)418در صورتی که ممکن است زوج مدعی باشد و زن منکر .اگر
ادعای زوج زودتر از زمانی باشد که زن میگوید؛ مثالَ زوج مدعی وقوع طالق در ماه مرداد
و زوجه منکر وقوع طالق در این زمان باشد و طالق را در ماه شهریور بداند ،سخن مرد
شنیده نمیشود؛ زیرا مرد چیزی را ادعا میکند که موجب سقوط نفقه است؛ در حالی که
اصل ،وجوب نفقه است .پس چنین نیست که همیشه زوجه مدعی تقدم طالق باشد .بنابراین
قول مرد فقط با بینه قبول میشود(همان ،ص .)434لذا این دلیل نیز قابل قبول نخواهد بود.
همچنین با توجه به مبانی اصولی فقه شیعی مانند حجت نبودن اصل مثبت ،این دلیل قابل
دفاع نیست(در مورد قبلی مفصال به آن اشاره شد).
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بـ نظریه مقدم داشتن قول زوجه
بنا بر نظر دوم ،قول زن مقدم است .دالیل این نظریه عبارت است از:
1

ـ احادیث :طبق متون روایی ،قول زن در اموری مانند حیض و عده ،قابل قبول است .
قبول قول زن هرچند مخالف مقتضای اصول عملیه باشد ،پذیرفته میشود مثالَ در روایت،
اگر زن بگوید ،من از عده خارج شدم ،مسموع است .هر چند استصحاب بقاى عده ،عکس
این را اقتضا داشته باشد؛ یعنی استصحاب حکم به بقای زن در عده میکند .بنابراین ،مالک
را نمیتوان اصل استصحاب یا استصحاب عدم قرار داد و باید بررسی کرد.
زمانی ادعای زن پذیرفته میشود که سخن وی در معرض تهمت نباشد(فیض کاشانی،

1442هـ ،ج ،19ص)1121؛ بدین معنی که احتمال کذب زن نباشد .از طرفی برخی معتقدند متون
روایی تنها لزوم تصدیق زن در باره حالت فعلی وی استفاده میشود نه درباره حالتی که
گذشته است .اما روایات مطلق هستند و همچون ادلهاى مانند «ادله حجیت خبر واحد» حالت
فعلى و حالت سابق را شامل میشود و به هیچ وجه نمىتوان از آن دریافت که قول زنان،
تنها در باره حالت فعلى آنها پذیرفته و مسموع است(شبیری زنجانی1413 ،هـ ،ج ،5ص)1844

ـ اصل تأخر حادث :بنا به نظر اهل سنت ،ظاهر حال طالق ،جدایی است و ادامه نیافتن
رابطه زوجیت است .همچنین در مواقع شک در ادامه رابطه زوجیت ،اصل ،عدم رجوع
است .بنابراین سخن زوجه پذیرفته میشود؛ زیرا زوجه تاریخ تمام شدن عده را زودتر
از زوج میداند(مزنی ،بیتا ،ص132؛ سرخسی1442 ،هـ ،ج ،2ص19؛ سمرقندی ،بیتا ،ج ،1ص.)184

مانند زمانی که دو حادثه باهم اتفاق افتاده باشد؛ به طوری که زمان وقوع یکی از دو
حادثه مجهول و دیگری معلوم باشد .در جانب حادثه مجهولالتاریخ ،اصل استصحاب عدم
حدوث حادثه جاری میشود و در نتیجه حادثه مجهول تا زمان حدوث واقعه معلوم اتفاق
نیفتاده است(قافی و شریعتی ،1931 ،ج ،9ص .)28به عبارتی ،اصل ،تأخر حادث است؛ لذا زمان
وقوع رجوع به تأخیر میافتد تا وقتی که هردو متفق باشند که عده تمام شده است؛ مثالَ هر
دو در روز یکشنبه مورخ  88/1/11بحث ندارند و عده را تمام شده میدانند و شک بین

1ـ ر.ک به :کلینی1413 ،هـ ،ج ،2ص141
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روزهای پنجشنبه مورخ  88/1/3و شنبه مورخ  88/1/11است؛ پس وقوع رجوع تا تاریخ
یکشنبه  88/1/11انجام نشده است .به نظر میرسد ،آرای مذاهب اهل سنت با نظرات اصولی
امامیه تطابق دارند؛ چراکه اصل عدم و اصل تأخر حادث گویای این مسأله است .پس در این
مسأله ،بنا بر اطالق روایات در این زمینه و مضمون مجموع دالیل ،قول زن مقدم میشود.

جـ ادعای اتمام عده توسط زن
اگر مرد ادعای رجوع کند و زن ادعای اتمام عده را داشته باشد ،دو حالت متصور
میشود ،به گونهای که دعوای مطرح شده از طرف مرد ،بعد از اتمام عده ،و قبل از ازدواج
زن با مرد دیگر باشد ،یا بعد از ازدواج با مرد دیگر.
اولـ ادعای رجوع قبل از ازدواج با مرد دیگر :اگر عده تمام شود و بعد از آن مرد ادعای
رجوع در زمان عده را داشته باشد و زن نیز مرد را تصدیق نکند ،دعوای مرد شنیده
نمیشود و در صورتی که مرد مدعی علم زن به رجوع باشد ،زن باید قسم یاد کند که رجوع
را نمیدانسته است(موسوی خمینی ،بیتا ،ج ،1ص .)948در صورتی که مرد ادعای رجوع فعلی را
داشته باشد و زن آن را انکار کند ،قول زن با قسم پذیرفته میشود .البته زن باید بر قطع و
یقین قسم یاد کند نه بر عدم علم خود .دالیلی که به آن استناد میشود ،به شرح زیر است:
ـ اصل عدم دخول :در این مسأله ،اصل ،عدم دخول است و قول زن مطابق اصل عدم
است و شک در رجوع است(فاضل لنکرانی1411 ،هـ115 ،؛ سرخسی1442 ،هـ ،ج ،2ص11؛ ماده  185قانون

آیین دادرسی مدنی) .به طور مثال ،اگر زن قسم بخورد که رجوع مرد را نمیدانسته است ،از وی
پذیرفته نمیشود؛ بلکه باید چنین قسم یاد کند که قطعاً و یقیناً مرد به من رجوع نکرده است؛
در این صورت سوگند زن ،مورد قبول است.
ـ اصل تأخر حادث :همانطور که در مسائل قبلی بحث شد ،رجوع یک امر حادث است و
زمانی که در حصول آن ،شک باشد ،اصل ،تأخر زمان رجوع در وقت مشکوک است و ایجاد
آن در زمان معلوم؛ لذا بنابر اصل تأخر حادث ،در مدت مشکوک(عده) است؛ رجوع انجام
نشده است.
دومـ ادعای رجوع بعد از ازدواج با مرد دیگر :این مورد خود دو حالت دارد :الفـ در
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صورتی که زوج اول بینه داشته باشد بـ در صورتی که زوج اول بینه نداشته باشد.
ـ وجود بینه :در صورتی که زوج اول ،بنابر قاعده«البینه علی المدعی» بینه داشته باشد،
زن زوجه مرد اول است؛ چه زن جاهل به رجوع باشد ،یا با علم به رجوع ،با مرد دوم
ازدواج کرده باشد و چه در صورت نزدیکی یا عدم نزدیکی با مرد دوم ،زن ،زوجه مرد
اول است و در صورت نزدیکی با مرد دوم ،وی باید مهرالمثل زن را بپردازد(بحرانی1419 ،هـ،
ج ،1ص.)112

ـ عدم بینه :در حالتی که زوج اول بینه نداشته باشد ،مردحق قسم دادن زوجه را دارد.
اگر زن سوگند یاد کند ،دعوای مرد اول ساقط میشود؛ زیرا اصل ،عدم وقوع رجوع فعلی
است و اگر زن نکول کند ،قسم به مدعی(مرد اول) برمیگردد و زوج سوگند میخورد و
باید به زن مهرالمثل را پرداخت کند؛ اگرچه حکم ،به بطالن نکاح دوم نمیشود (سبزواری،
1419هـ ،ج ،12ص.)111

روایت صحیحه از محمد بن قیس از امام باقر

نقل شده است که از حضرت پرسید

«مردی زن خویش را طالق میدهد ،در حالی که دو نفر شاهد بر طالق هستند و سپس به او
رجوع میکند و بر رجوع خویش شاهد میگیرد ،در صورتی که رجوع را از وی کتمان کند و
شاهدان نیز این امر را کتمان کنند و زن ،رجوع را نمیداند تا عده زن تمام شود ».امام فرمود:
زن میتواند همسر اول یا دوم انتخاب کند و اگر با فرد دیگری ازدواج کند ،قبل از این که
رجوع را بداند ،پس برای مردی که زن را طالق داده است ،حقی نیست و زوج دوم ،احق و
سزاوار به زن است»(طوسی1441 ،هـ ،ج ،8ص .)49به داللت این روایت ،نکاح دوم باطل نیست.
حال ،اگر مرد دوم منکر رجوع مرد اول شود و قسم نیز یاد کند ،مرد دوم تصدیق
میشود؛ زیرا عده تمام شده و نکاح دوم در ظاهر صحیح است و اصل عدم رجوع است .در
صورتی که مرد دوم نکول کند ،قسم به مدعی رد میشود ،و اگر مرد اول قسم یاد کند ،در
این حالت ،نکاح دوم منفسخ میشود؛ گرچه زن به مرد اول برگردانده نمیشود؛ زیرا زن قسم
یاد کرده است(حلی1419 ،هـ ،ج ،9ص195؛ عاملی1419 ،هـ ،ج ،3ص141ـ.)141

در صورتی که مرد اول ادعای دخول کند ،اقرار به مهر کرده و زن با انکار خویش،
اقرار به سقوط نصف مهر کرده است؛ زیرا زن ،قائل به طالق قبل از دخول بوده است.
اگر زن مهریه را قبض کرده باشد ،مرد نمیتواند برای نصف مهر به زن رجوع کند؛ زیـرا
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اقرار به مهر کرده است و اگر زن مهریه را دریافت نکرده باشد ،فقط میتواند نصف مهر
را مطالبه نماید؛ زیرا زوجه منکر دخول قبل از طالق است(عاملی1414 ،هـ ،ج ،2ص.)51

دعوای حاصل از اصل ثبوت عده
در صورتی که زوجین بر طالق اتفاق نظر داشته باشند و زن دخول قبل از طالق را انکار
کند ،اما زوج مدعی دخول باشد ،در واقع ،اختالف نظر در نوع طالق است که رجعی است یا
بائن؛ زیرا مرد مدعی است که در زمان زوجیت ،نزدیکی صورت گرفته است؛ پس قبل از
اتمام عده میتواند به مطلقه رجوع کند؛ در حالی که زن منکر نزدیکی است؛ لذا مرد حق
بازگشت ندارد؛ چراکه طالق انجام شده از نوع طالق بائن است .حال اگر رجوع صورت
گرفته باشد ،اختالف نظر به صحت یا بطالن آن بر میگردد .در اینجا قول زن با قسم مقدم
میشود .دالیلی که به آن استناد شده است ،به شرح زیر است:

الفـ اصل عدم دخول
اصل ،عدم دخول است و دخول ،یک امر حادث است و شک ،در حدوث نزدیکی و عدم
آن است .بنابراین ،قول منکر دخول ،مقدم میشود .پس اصل ،حصول جدایی بین زن و
مرد است(عاملی1414 ،هـ ،ج ،2ص ،51طوسی1981 ،هـ ،ج ،5ص148؛ ابن براج1442 ،هـ ،ج ،1ص134؛
شوشتری1442 ،هـ ،ج ،3ص.)111

به نظر میرسد اختالف مذکور از موارد تعارض اصل و ظاهر است که در این گونه
موارد ،عموماً اصل مقدم میشود .ظاهر ،دخول و نزدیکی است و اصل ،عدم جماع و نزدیکی
بین زوجین است .در اینجا زوج ،مدعی دخول است؛ پس مدعی شرعی محسوب میشود و
باید ادعای خود را از طریق بینه شرعی ثابت کند و اگر وی بینه نداشته باشد ،قول منکر(زن)
با قسم مقدم میشود .در این مورد ،قول زوجه موافق اصل است؛ زیرا اصل ،عدم دخول است
و ظاهر حال در روابط زوجیت ،صرف خلوت است نه دخول و نزدیکی(عاملی1412 ،هـ ،ص 944ـ

 .)941تنها ،با خلوت زوجین ،ظن بر نزدیکی حاصل میشود؛ در صورتی که نزدیکی و دخول
به صرف ظن اثبات نمیشود؛ زیرا ظنون حجت نیستند؛ پس اصل ،عدم دخول است و ظاهر،
دخول(به صرف خلوت) میباشد که اصل بر ظاهر مقدم میشود .بنابراین ،قول زوجه که
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موافق با اصل است ،پذیرفته میشود.
از نظر صاحب جواهر ،زمانی که ظاهر ،دلیل شرعی نباشد ،با اصل تعارض نمیکند.
در اینجا نیز خلوت موجب ظن بر نزدیکی میشود که ظن دلیل شرعی محسوب نمیشود؛
لذا در واقع تعارضی نیست که برای رفع آن ،اصل را مقدم بداریم(نجفی1444 ،هـ ،ج،91
ص.)141

بـ اصل سببی
یکی دیگر از دالیلی که فقها به آن استناد کرده اند ،اصل سببی است(فاضل لنکرانی1411 ،هـ،

ص .)112به اعتقاد اصولیان ،همواره اصل سببی بر اصل مسببی مقدم و حاکم است و با
اجرای اصل سببی ،نوبت به اجرای اصل مسببی نمیرسد؛ زیرا اجرای اصل سببی ،باعث از
بین رفتن شک سببی و به تبع آن شک مسببی میشود .مانند :اگر شخصی مدعی باشد که
وکیل او ،با علم به عزل خود ،مال وی را فروخته است و تقاضای ابطال عقد بیع را از
دادگاه نماید ،دادرس در اینجا با دو شک روبروست :یکی شک در بقای رابطه وکالت در
زمان وقوع عقد بیع ،و دیگری شک در مالکیت مشتری بر مبیع؛ زیرا اگر عقد بیع بعد از
عزل وکیل صورت گرفته باشد و مالک به آن رضایت ندهد ،عقد باطل خواهد بود و ملکیتی
برای مشتری ایجاد نمیشود؛ اما اگر در دوران وکالت باشد ،عقد بیع صحیح و مبیع از آنِ
مشتری خواهد بود .در این مسأله ،شک دوم مسبب از شک نخست است .بنابراین ،با
اجرای اصل استصحاب وکالت در مورد شک سببی ،وکالت شخص ثابت میشود و شک
در صحت عقد بیع و ملکیت مشتری خود به خود منتفی میشود و نوبت به اجرای
استصحاب عدم ملکیت مشتری نمیرسد(قافی و شریعتی1931 ،ش ،ج ،9ص112؛ آخوند خراسانی،
1411هـ ،ص ،434صدر1411 ،هـ ،ص.)491

پس در مسأله مورد بحث ،اختالف بین زوجین درثبوت عده ،صحت و عدم صحت رجوع
به سبب آن یعنی وقوع دخول و عدم آن بر میگردد .همانطور که گفته شد ،با جریان
اصل در سبب ،مجالی برای جریان اصل در مسبب نیست .در اینجا نیز مبنا ،عدم دخول
در سبب است .نتیجه این که قول زن پذیرفته میشود؛ زیرا مبنا ،عدم دخول و نزدیکی
است و خلوت ،صرفاً ظاهر بر نزدیکی است؛ در حالی که ظاهر ،قوی نیست که بتوان به
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آن اعتماد کرد؛ زیرا در هر خلوتی بین زوجین ،نزدیکی نیست و اصل بر ظاهر و اصل سببی
بر اصل مسببی ،مقدم میشود.

جـ استناد به ظاهر حال
برخی از منابع اهل سنت گفتهاند :اگر مرد بگوید با زن مجامعت کرده است و زن منکر
باشد ،برای مرد رجعت است؛ زیرا ظاهر(خلوت) شاهدی برای مرد است .پس خلوت دال
بر دخول است(ابن نجیم1418 ،هـ ،ج ،4ص .)31بنابر ظاهر ،خلوت ،شاهدی برای زوج است و
مرد میتواند به زن رجوع کند .اهل سنت ،معتقدند اگرچه به صرف خلوت ،نمیتوان حکم
به دخول کرد ،ولی با اقرار مرد به آن ،وی میتواند در ایام عده به زن رجوع کند؛ زیرا
ظاهر خلوت ،بر نزدیکی داللت میکند و زن باید عده نگه دارد .به نظر میرسد فقه امامیه با
این نظر موافق نیست؛ زیرا با اصل عدم در تعارض است و در موارد تعارض اصل با
ظاهر ،همانطور که در موارد باال به آن اشاره شد ،اصل مقدم است.1

یافتههای پژوهش
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی راه حل دعاوی رجوع زوجین با تکیه بر فقه امامیه پرداخت.
ـ تطبیق مبانی امامیه با اهل سنت است که در مسأله واحد تا چه میزان همگرایی و واگرایی
دارد و مهمتر از آن استحکام ادله مورد استناد هر دو مذهب معلوم میگردد .عالوه بر آن،
یکی دیگر از نتایج تطبیقی میان مذاهب ،یافتن نزدیکترین حکم به واقع است و در این تحقیق،
مقصود ،ارائه راه حل مقبول از نظر موازین فقهی است .البته گفتنی است که عنایت به
راهکارهای شرعی فقها در این خصوص ،در طول چندین قرن ،مورد واکاوی و دقتهای
علمی قرار گرفته است و این میتواند موجب تسریع در رسیدگی به پروندهها و ایجاد وحدت
رویه میان قضات گردد.
ـ در دعاوی معتده و زوج ،سخن فردی مورد پذیرش قرار میگیرد کـه بینه داشته باشد؛

1ـ برای اطالع بیشتر به صفحه 111ـ 111همین مقاله مراجعه نمایید.
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اما اگر هیچ کدام از طرفین ،بینه نداشته باشند ،عموماً قول زن پذیرفته میشود.
ـ دعاوی حاصل از رجوع را از یک منظر میتوان به  4مورد تقسیم کرد:
الفـ نزاع بین زوجین ،اختالف در زمان رجوع است؛ به طوری که زن و مرد بر زمان اتمام
عده توافق دارند ،اما اختالف آنها در وقت رجوع است .بدین گونه که زوج ادعای رجوع قبل
از انقضای عده را دارد ،ولی زن منکر این زمان ،و مدعی رجوع بعد از اتمام عده است ،بنابر
نظر فقه اهل سنت و امامیه قول زن مقدم میشود؛ زیرا سخن زن موافق اصل تأخر حادث
است و اصل ،عدم تقدیم رجوع در مدتی است که زوج آن را ادعا میکند.
بـ اختالف در زمان انقضای عده است .اگر زن و مرد برتاریخ رجوع اتفاق نظر ،اما در
اتمام عده اختالف نظر داشته باشند ،در این مسأله ،دو نظر وجود دارد :قول مرد با قسم
مقدم است .یکی از دالیلی که به آن استناد میکنند ،اصل صحت میباشد ،چراکه مرد ،مدعی
صحت رجوع است ،اما جریان اصل صحت ناتمام است؛ زیرا اصل صحت در جایی جاری
میشود که امر ،مشترک بین دو نفر باشد .اما رجوع ،قائم به یک نفر(زوج) است .نظر دوم در
این مسأله ،سخن زن را مالک قرار میدهد .مهمترین دلیل پذیرفتن قول زن احادیث میباشد.
چراکه با توجه به نصوص زنان در مسائل مخصوص به خودشان ،مورد اطمینان هستند.
ج :ادعای اتمام عده توسط زن است؛ درحالی که مرد مدعی رجوع باشد .در این خصوص،
اگر ادعای رجوع ،قبل از ازدواج با مرد دیگر باشد و مرد مدعی اطالع زن از رجوع باشد ،زن
باید سوگند یاد کند که رجوع را نمیدانسته است و قول وی مقدم میگردد؛ زیرا رجوع یک
امر حادث است و بنابر اصل تأخر حادث ،در مدت مشکوک(عده) رجوع انجام نشده است .در
صورتی که ادعای رجوع ،بعد از ازدواج با مرد دیگر باشد ،اگر مدعی ،بینه نداشته باشد و زن
سوگند بخورد ،دعوا ساقط میشود؛ اما در صورت نکول و قسم مدعی ،مرد باید مهرالمثل
بپردازد؛ اگرچه مطابق نصوص وارده حکم به بطالن نکاح دوم نمیشود.
د :در رابطه با رجوع که در این مقاله به آن پرداخته میشود ،اختالف در اصل ثبوت
عده است .در واقع دعوا در نوع طالق است که از نوع رجعی است یا بائن .در اینجا قول
زن مسموع است؛ زیرا طبق اصل عدم دخول ،طالق از نوع بائن است و حکم به جدایی
بین زن و مرد میشود؛ در حالی که ظاهر ،دخول و نزدیکی و طالق ،رجعی است .لذا حکم
به صحت رجوع میشود .در این گونه موارد تعارض بین اصل و ظاهر ،اصل مقدم است
و از طرفی اصل سببی بر مسببی مقدم است .بنابراین قول زوجه ،پذیرفته میشود.
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