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چکیده

اٗي پػٍّف ثب ثطضؾٖ تُج٘مٖ ه٘بى «ذُلٕ» ٍ زٗگط نَضتّبٕ جساٖٗ ،هبًٌـس
«َالق»َ« ،الق ثَٗو» ٍ «هجبضات» ٍ ،ثطضؾٖ ازلِ ٍ الَال فمْب ،ثِ تهـَٗطٕ
قفبفتط اظ آًچِ وِ تب ثِ اهطٍظ اظ هبّ٘ت «ذُلٕ» هُطح قسُ زؾت هـٖٗبثـس
گطچِ «َالق» ٍ «ذُلٕ»زض ثؿ٘بضٕ اظ قـطاٍٗ ٍ اکىـبم هكـ طن ّؿـ ٌس ،اهـب
ً بٗج اٗي پػٍّف ًكبىزٌّسُ توـبٗع هـبَّٕ ه٘ـبى اٗـي زٍ اؾـت زض ً ٘جـِ،
اَاللبت ٍ ٖوَهبت «َالق» قبهل «ذُلٕ» ًوـٖقـًَس هگـط جـبٖٗ وـِ زل٘ـل
قطٖٖ زاللت ثط قوَل آى زاق ِ ثبقس وِ زض اٗي نَضت «ذُلٕ» ًـبظل هٌعلـِ
«َالق» ٍ زض کىن آى ذَاّس ثَز
واژگان کلیدی

ذُلَٕ ،القَ ،الق ثَٗو ،هجبضات

 .1بیبى هسئلِ
ٍاغُ «ذُلٕ» زض انُالح فمِ ٍ کمَق ثِ هٌٗـبٕ «اظالـِ ل٘ـس ًىـبح زض همبثـل فسٗـِ ،ثـِ ٖلـت
وطاّت ظى اظ قَّط» اؾت 2زض لطآى وطٗن ثِ اف ساء ظٍجِ وِ گبّٖ زض ذُلٕ ٗب زض هجـبضات
ٍ ٗب زض َالق ثِ َٖو نَضت هٖگ٘طز ،اقبضُ قسُ اؾت« :فإِىْ خِفْتُنٕ أَلّا ٗٔمِ٘وا حٔذٍٔدٓ اللِِّ فَال

جٌٔاحٓ ػٓلَِْٕ٘وا فِ٘وٓا افْتَذٓتٕ تِِِ» (ثمطُ)119 ،
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هبّ٘ت ذُلٕ اظ چٌس ک٘ث لبثل ثطضؾٖ اؾت هكَْضتطٗي ثحث زضثبضُ آى قٌبذت ه٘ـعاى
توبٗع ذُلٕ ًؿجت ثِ َالق ٍ هبّ٘ت فمْـٖ ٍ کمـَلٖ آى اؾـت زض اٗـي وـِ ذُلـٕ لؿـوٖ اظ
الؿبم َالق اؾت ٍ ٗب اٗيوِ ذَز نَضتٖ هؿ مل ثـطإ جـساٖٗ اؾـت ،زؾـتوـن زض ه٘ـبى
فمْبء ه مسم اذ الف ًٓط ٍجَز زاضز
هجٌبٕ هكَْض اٗي اؾت وِ زض ن٘غِ «ذُلٕ» ً٘بظٕ ثِ َالق ً٘ؿت هؿئلِ هَضز ثطضؾـٖ زض
اٗي همبلِ ً٘ع ّو٘ي نَضت اظ ذُلٕ اؾت؛ ٌٗٗـٖ ٌّگـبهٖ وـِ ذُلـٕ ثـسٍى لفـّ َـالق اًكـبء
هٖقَز ،آٗب ثـِ لحـبِ هـبَّٕ اظ الؿـبم َـالق اؾـت ٗـب نـَضتٖ هؿـ مل اظ آى؟ ثٌـبثطاٗي،
نَضتٖ وِ ٖوالً زض َالقّبٕ ذُلٕ ضاٗج اؾت ٍ ٖبزتبً لفّ «َبلك» ٗب «َلمت» زض اًكبء آًْـب
ثِ وبض ثطزُ هٖقَز ٍ انُالکبً َالق ضا ثِ ذلٕ هًٌن هٖوٌٌس ،اظ هحل ًعأ ذبضج اؾت
پطؾف انلٖ تحم٘ك آى اؾت وِ «آٗـب ذُلـٕ ثـِ تٌْـبٖٗ ٍ ثـسٍى اًًـوبم َـالق ،ثـطإ
جــساٖٗ وــبضاٖٗ زاضز ٍ اگــط زاضز اظ چــِ جٌؿـٖ اؾــت؟»؛ «آٗــب اظ جــٌؽ «َــالق» اؾــت ٍ
ثٌبثطاٗي ،توبم آثبض ٍ اکىبم «َالق» ثط آى ثبض هٖقَز ٗب اٗيوِ اظ ؾٌد زٗگطٕ چَى «فؿـد»
اؾت؟» ثحث زٗگط زضثبضُ هبّ٘ت «ذُلٕ» وِ ثب ثحث ًرؿت ثٖاضتجبٌ ً٘ؿـت آى اؾـت وـِ
«هبّ٘ت «ذُلٕ» ثِ لحبِ کمَلٖ اظ ٖمَز اؾت ٍ ٗب اظ اٗمبٖبت؟»
قٌبذت هبّ٘ت «ذُلٕ» هب ضا زض ثطضؾٖ هؿبئل فمِْٖ هطثٌَ ثِ آى ٗبضٕ هٖوٌـس چٌبًچـِ
«ذُلٕ» ضا اظ جٌؽ «َالق» ثساً٘ن ،اجوبٖبت هطثٌَ ثِ َالق ٍ اَاللـبتٖ چـَى «الُـالق ث٘ـس
هي أذص ثبلؿبق» قبهل آى هٖ گـطزز ٍ ؾـري گفـ ي اظ اججـبض هـطز ثـِ َـالق ثؿـ٘بض هكـىل
ذَاّس ثَز ،هگط جبٖٗ وِ زل٘ل ذبنٖ ثط آى البهِ قسُ ثبقـس اهـب اگـط «ذُلـٕ» ضا اظ جـٌؽ
«فؿد» ثساً٘ن هؿئلِ وبهالً ه فبٍت ذَاّس ثَز ٍ ثبٗس آى ضا ثب هحَضٗت ازلِ هطثٌَ ثـِ فؿـد
ٖمَز ثطضؾٖ وٌ٘ن؛ ٖالٍُ ثط اٗيوِ قطاٍٗ ٍ آثبض َالق هبًٌس «َْط»« ،قَْز»« ،ه٘عاى ٖسُ»،
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«هحلّل» ٍ ثط آى ثبض ًرَاّس قس فطو ؾَهٖ ً٘ع لبثل َـطح اؾـت؛ ثـِ اٗـي نـَضت وـِ
«ذُلٕ» ضا ثِ تٌْبٖٗ لؿ٘وٖ ثطإ «َالق» ٍ «فؿد» زض تحمك جساٖٗ ثساً٘ن

زضثبضُ هبّ٘ت فمْٖ ٍ کمَلٖ ذُلٕ ،جع همـبالتٖ هٗـسٍز ،پـػٍّفّـبٕ هؿـ ملٖ اًجـبم
ًكسُ ٍ فمْب آى ضا ٖوستبً يوي آثبض اؾ ساللٖ ذَٗف هُطح ًوَزُ ٗب اقبضاتٖ ثِ آى زاقـ ِ-
اًس «ؾ٘س هطتًـٖ» زض «الٌبنـطٗبت»« ،قـ٘د ََؾـٖ» زض «ذـالف»« ،اثـي ازضٗـؽ کلّـٖ» زض
«ؾطائط»ٖ« ،الهِ کلّٖ» زض «هر لف»« ،نبکت کسائك» ٍ «ه٘طظإ لوٖ» ٍ زٗگطاى هجـبکیٖ ضا
زض اٗي ظهٌِ٘ آٍضزُاًس زض اٗي ه٘بى ،وؿبًٖ هبًٌـس «هحمـك کلّـٖ» زض «قـطإٗ» تٌْـب ثـِ شوـط
اذ الف ثؿٌسُ وطزُ ٍ زض اْْبض ًٓط تَلف وطزُاًس
زض اٗي ًَق بض تالـ هٖوٌ٘ن تب ثب ثطضؾٖ فـطٍو هح وـل ٍ آضاء فمْـٖ ٍ ازلـِ قـطٖٖ،
تهَٗط ضٍقٌٖ اظ هبّ٘ت «ذُلٕ» ثِ زؾت آٍضٗن هؿبئل زٗگط هطثٌَ ثِ «ذُلٕ» گؿـ طزُتـط اظ
گٌجبٗف اٗي ًَق بض اؾت ٍ تحم٘ك ٍ ثطضؾٖ آًْب هجبلٖ هجعا هَٖلجس
ً .2سبت هیبى «خُلع» بب دیگر صَرتّبی جدایی
ثطإ تحمك جساِٖٗ قطٖٖ ه٘بى ظٍج٘ي ،ضاُّبٕ قطِٖٖ «فؿد»َ« ،الق»« ،ذُلٕ»« ،هجبضات»

ٍ * ٍجَز زاضز وِ الج ِ ّط وسام اکىبم ٍ قطاٍٗ ذبل ذَز ضا زاضًس جسإ اظ «فؿد»
وِ زض ًىبح ،جع زض چٌس نَضتً ،بهكطٍٔ ٍ ثبَل اؾتً ،ؿـجت ثـِ ٖلمـِ ًىـبح ٍ ازاهـِ
ظًسگٖ هك طن ٗب تٌْب هطز ذَاّبى جساٖٗ اؾـت ٍ ٗـب تٌْـب ظى وطاّـت زاضز ٍ ذَاّـبى
جساٖٗ اؾت ٍ ٗب ّط زٍٕ آًْب وطاّت زاق ِ ٍ ذَاّبى جـساٖٗ ّؿـ ٌس زض نـَضت اٍل
«َالق» ه ٗ٘ي هٖ قَز ٍ زض نَضت زٍم «ذُلٕ» ٍ زض نـَضت ؾـَم «هجـبضات» ضاُ قـطٖٖ
جساٖٗ اؾت  3نَضت زٗگطٕ اظ َالق ً٘ـع هُـطح اؾـت وـِ ثـِ آى «َـالق ثٗـَو» ٗـب

«َالق ٖلٖ َٖو» گف ِ هٖ قَز زض ازاهِ ثِ تفه٘ل ثِ آى ذَاّ٘ن پطزاذت
ثطإ قـٌبذت هبّ٘ـت ذُلـٕ الظم اؾـت وـِ ًؿـجتّـب ٍ تفـبٍتّـبٕ ه٘ـبى آى ٍ زٗگـط
نَضتّبٕ جساٖٗ هكرم قَز؛ الج ِ هطاز ،نَضتّبٖٗ اظ جساٖٗ اؾـت وـِ ه ٌبؾـت ثـب
ذُلٕ ثَزُ ٍ جساٖٗ زض آًْب ثِ ًحَ اضازٕ ٍ ثب اًكبء ن٘غِ ذبل زض ًعز قَْز کبنـل قـَز
* َٖاهل اًحالل ًىبح ثِ اضازٕ ٍ لْطٕ تمؿ٘ن هٖقَزَٖ ،اهل اضازٕ قبهل فؿـدَ ،ـالق ٍ ثـصل هـست زض
ًىبح هٌمُٕ ٍ َٖاهل لْطٕ قبهل اضتساز ،لٗبى ،ضيبٔ َبضٕ ٍ تغ٘٘ط جٌؿـ٘ت اؾـت پبٗـبى هـست زض ًىـبح
هٌمُٕ ٍ فَت ٗىٖ اظ ظٍج٘ي ً٘ع ثٌحَ هؿبهحٖ اظ َٖاهل اًحالل ًىبح قوطزُ قسُاًس وِ ثٌٓط زل٘ك زض اٗـي
زٍ هَضز ،ثحث اً فبء هم ًٖ هُطح اؾت ًِ َطٍ ٖبهل اًحالل آًچِ زض اٗـي لؿـوت اظ آى ثحـث هـٖقـَز
ًؿجت ذلٕ ثب زٗگط َٖاهل اضازٕ اًحالل ًىبح زائن اؾت
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ثٌبثطاٗي ،زض اٗي ًَق بض ذُلٕ ضا ثب «َالق»َ« ،الق ثَٗو» ٍ «هجبضات» ،وِ ّوگٖ اقـىبلٖ اظ
َالق ثبلوٌٖٗ االٖن ّؿ ٌس ،همبٗؿِ ذَاّ٘ن وطز
« .1-2خُلع» ٍ «طالق»

هٖزاً٘ن وِ زض َالق ،اٗي هطز اؾت وِ ذَاّبى جـساٖٗ اؾـت ٍ ٌّگـبم َـالق ،هْطٗـِ (ٗـب
ً٘وٖ اظ آى) ٍ زٗگط کمَق ظٍج٘ت ،هبًٌس ًفمِ ،ثط شهِ اٍؾت ٌّگبم َالق هـطز ًوـٖتَاًـس
ثسٍى ازاء کمَق ّوؿط ،اٍ ضا ضّب ؾبظز چٌس آِٗ زض لطآى وطٗن ثِ اٗي هؿـئلِ اقـبضُ زاضًـس
(ثمطُ 119؛ ًؿبء  )12ٍ 29 ،4اهب زض ذُلـٕ ،هـطز ذَاّـبى جـساٖٗ ٍ َـالق ً٘ؿـت ٍ اٗـي ظى
اؾت وِ ثِ زل٘ل وطاّت ٍ ًفطتٖ وِ اظ قَّطـ زاضز ذَاّبى جساٖٗ اؾت ٍ ثـب ثـصل هـبل،
کك اً فبٔ ظٍج اظ ثًُٕ ضا ثب اًٗمبز ذُلٕ ثبظهٖؾ بًس
چٌبًچِ َالق ثِ گًَِإ ثب ذُلـٕ زضآه٘ر ـِ ثبقـس ،ثبٗـس جبٗگـبُ آى ضا زض فطآٌٗـس ذُلـٕ
جؿت ٍجَ ٍ ًؿجت ه٘بى اٗي زٍ ضا هكرم ًوـَز ثـِ ٖجـبضتٖ ،ثبٗـس هكـرم قـَز وـِ زض
ذُلٕ ،ظى ثْبٕ چِ چ٘ع ضا هٖپطزاظز؛ آٗب ثْبٕ َالق ضا هٖپطزاظز ٍ َـالق ،وـِ ذـَز ٗـه
هٗبهلِ اٗمبٖٖ اؾتٗ ،ه َطف ٖمس ذُلٕ لطاض هٖگ٘طز ٍ ً ٘جِ ًْبَٖٗ« ،الق» ذَاّس ثـَز؛
ٗب اٗيوِ زض «ذُلٕ» ّ٘چ َاللٖ ٍالٕ ًوٖقَز ،ثلىِ جساٖٗ ،کبنل ًفؽ اًكبء ذُلٕ اؾـت ٍ
ثط اؾبؼ آى ظى ثْبٕ ثبظؾ بًِٖ ثًُٕ ذَٗف ضا هٖپطزاظز؟ ٍ ثبظ زض اٗي نَضت ،آٗـب «ذُلـٕ»
ثِ تٌْبٖٗ فؿد هٗبٍيِ اؾت ٗب ٖمسٕ هٗبٍيٖ ثطإ جساٖٗ اؾت ٍ ٗب هبًٌس َـالق ،اٗمـبٖٖ
اؾت وِ ثط اؾبؼ تفبّن نَضت گطف ِ ٍ ٍالٕ هٖقَز؟ ثطإ پبؾد ثِ اٗي پطؾفّب ثبٗـس ثـب
زلت ثِ فطآٌٗس ذُلٕ ٍ قطاٍٗ ،اکىبم ٍ آثبض آى ثِ هبّ٘ ف پٖ ثجـطٗن ًمُـِ آغـبظ آى اؾـت
وِ ثساً٘ن ذُلٕ ،ثِ تٌْبٖٗ ٍ ثسٍى ّوطاّٖ َالق ،زض هٌبثٕ ٍ آثبض فمْٖ چِ کىوٖ زاضز
زض ٗه ًگبُ هٌُمٖ چٌبًچِ ذُلٕ ضا ثِ تٌْـبٖٗ ٍ ثـسٍى لفـّ َـالق زض ًٓـط ثگ٘ـطٗنٗ ،ـب
ؾجت جساٖٗ ً٘ؿت ٍ ٗب ؾجت جساٖٗ اؾت زض نَضت زٍم ٗب اظ الؿبم َـالق اؾـت ٍ ٗـب اظ
الؿبم آى ً٘ؿت ثٌبثطاٗي ٍيٗ٘ت ذُلٕ ثب تَجِ ثِ ًؿج ٖ وِ هٖتَاًس ثب َالق زاقـ ِ ثبقـس زض
ٗىٖ اظ کبلتّبٕ ظٗط ذالنِ هٖقَز:
الف) «ذُلٕ» ثِ تٌْبٖٗ ثبٖث جساٖٗ ً٘ؿت ٍ همبٍلِإ ثٖاثط اؾت؛
ة) «ذُلٕ» ثِ تٌْبٖٗ ثبٖث جساٖٗ ٍ اظ الؿبم «َالق» اؾت؛
ج) «ذُلٕ» ثِ تٌْبٖٗ ثبٖث جساٖٗ اؾت ،اهب اظ الؿبم «َالق» ً٘ؿـت ،ثلىـِ لؿـ٘وٖ ثـطإ
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«َالق» ٍ زض کىن آى اؾت

زض و ــت فمْــٖ اؾـ ساللٖ ٍ ّوچٌــ٘ي زض تجَٗــتّــبٕ ضٍاٗــٖ تفى٘ىــٖ ثــبضظ ه٘ــبى زٍ
هَئَ َالق ٍ ذلٕ زٗسُ هٖقَز ٍ قَ٘ٓ َطح اٗي زٍ هَئَ ٍ هؿبئل هطثٌَ ثِ آًْـب ثـِ
گًَِإ اؾت وِ ه٘بى «َالق» ٍ «ذُلٕ» توبٗع اکؿبؼ هٖقَز اٗـي توـبٗع ًبقـٖ اظ توـبٗعٕ
اؾت وِ زض ضٍاٗبت ه٘بى َالق ٍ ذُلٕ هُطح اؾت وِ زض ازاهِ ثِ آًْب ذَاّ٘ن پطزاذت
ً .1-1-2ظریة اٍل :قَل هشَْر

ثِ جع هٗسٍزٕ اظ فمْب هبًٌس ق٘د ََؾـٖ (ََؾـٖ ّ 2422ــ قّ 2387 ٍ 518 ،ــ ق ،ج )344 :4
ًٓط هكَْض فمْب آى اؾت وِ ذُلٕ ًَٖٖ َالق اؾت؛ گطچِ زض ن٘غِ آى لفّ «َبلك» ٗـب «ََلَّمـتُ»
ً٘بهسُ ثبقس آًبى ثِ ال ًبٕ اذجبض ٍ ضٍاٗبت ثبة ذُلٕ ،ذُلٕ ضا ثِ تٌْبٖٗ وبفٖ زاًؿـ ِ ٍ ً٘ـبظٕ ثـِ
اٗمــبٔ َــالق زض آى ًوــٖثٌٌ٘ــس (هف٘ــس ّ2423ـــ ق518 ،؛ ؾـلّبض ّ2424ـــ ق261 ،؛ ؾــ٘س هطتًــٖ
ّ2427ـ ق352 ،؛ اثي کوعُ ّ2428ـ قٖ ٍ 332 ،الهِ کلّٖ ّ 2423ــ ق ،ة ،ج  )384 :7اظ اٗـي
ضٍ ،زض ضؾبلِّبٕ ف َاٖٗ ٍ زض ٖلن کمَق اظ آى ثِ «َالق ذُلٕ» ٗبز هـٖقـَز (جْـبىگ٘ـط :2388
 ،121هبزُ )2246
ازلِإ وِ ثطإ اٗي لَل البهِ قسُ ٖجبضتاًس اظ:
 .1-1-1-2استدالل اٍل :رٍایبت

 )2نح٘حِ کلجـٖ :حلجٖ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕس ٙاللَِّٙ

لَبلَ  ...فَئِشَا لَبلَت ٙالْوٓطْأَُٓ شَلٙهٓ لٙعٍَٕجِْٓب حٓلَّ لَِٔ هٓب أَذَصَ

هٌْْٓٙب فَىَبًَتٕ عٌْٙسُٓٔ عٓلَى تَطْل٘ٙمَتَٕ٘يِ ثٓبلٓ٘ٙتَٕ٘يِ ٍٓ وَبىَ الْرُلع تَطْل٘ٙمًَٔ

(ولٌٖ٘ ّ2427ــ ق ،ج )242 :6

زض اٗي کسٗث آهسُ وِ ظٍج پؽ اظ ذُلٕ (اگط ثطإ اٍل٘ي ثبض ثَزُ ثبقـس) ،تـب زٍ ثـبض زٗگـط
هٖتَاًس ظٍجِاـ ضا َالق زّس ٍ ذُلٕ اٍ ٗه هطتجِ َالق هحؿَة هٖقَز
 )1نح٘حِ هحوس ثي هؿلن :هحو٘س ثي هٔسلن عٓيْ أَثِٖ عٓجٕس ٙاللَِّ ٙلَبلَ  ...فَئِشَا فَعٓلَتٕ شَلٙهٓ هٙيْ
غَٕ٘طِ أَىْ ٗٓعٕلَوْٓٓب حٓلَّ لَِٔ هٓب أَذَصَ هٌْْٓٙب ٍٓ وَبًَتٕ تَطْل٘ٙمًَٔ ثِغَٕ٘طِ طَلَبقٍ ٗٓتْجٓعْٔٓب فَىَبًَتٕ ثٓبئٌٙبً ثِصَلٙهٓ ٍٓ وَبىَ ذَبطٙجبً

هٙيَ الْرُطَّبةِ (ّوبى) زض اٗي کسٗث آهسُ وِ ذُلٕ َاللٖ اؾـت وـِ ً٘ـبظٕ ً٘ؿـت اظ پـؽ اٍ
َاللٖ ثبقس
 )3کؿٌِ کلجٖ :حلجٖ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕس ٙاللَِّٙ

لَبلَ عٙس ُٓٛالْؤرْتَلٙعِٓٔ عٙس ُٓٛالْؤطَلَّمَِٔ ٍٓ ذُلعْٓاب طَلَبلُْٓاب ٍٓ

ّ ٖٓٙتُجٕعِٕ هٙيْ غَٕ٘طِ أَىْ ٗٔسٓوِّٖٓ طَلَبلبً ٍٓ  ٍٓ ...وَبًَتٕ عٌْٙسُٓٔ عٓلَى تَطْل٘ٙمَتَٕ٘يِ ثٓبلٓ٘ٙتَٕ٘يِ ٍٓ وَابىَ الْرُلاع تَطْل٘ٙمَأً

(نسٍق ّ2423ـ ق ،ج )513 :3
 )4عٓجٕس ٙاللَِّ ٙثٕيِ سٌَٙبىٍ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕس ٙاللَِّٙ

لَبلَ :عٙس ُٓٛالْؤرْتَلٙعِٓٔ عٙس ُٓٛالْؤطَلَّمَِٔ ٍٓ ذُلعْٓب طَلَبلُْٓاب لَابلَ

ٍٓ سٓأَلْتُِٔ ّٓلْ تُوٓتَّعٔ ثِشَٖٕء ٚلَبلَ لَب (ولٌّٖ٘ ،وبى)244 :
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زض اٗي زٍ ضٍاٗت آهسُ وِ «ذُلْٗب َاللْب»؛ ٌٖٗٗ ذُلٕ ظىَ ،الق اٍؾـت ٍ ذُلـٕ ،ثـسٍى
شوط ن٘غِ َالق ،وفبٗت هٖوٌس ٍ (اظ ؾِ َالق) زٍ َالق زٗگط ثبلٖ هٖهبًس ٍ ذُلـٕ ٗـه
هطتجِ َالق اؾت
 )5هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ ثٌَٔبىِ ثٕيِ هٔحٓوٛس ٚعٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ عٓيْ عٓل ِّٖٙثٕيِ ضِئَبةٍ لَبلَ سٓاوٙعٕتٔ
حٔوٕطَاىَ ٗٓطٍِْٕ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕس ٙاللَِّ ٍٓ ... ٙأَهٛب الْرُلع ٍٓ الْؤجٓبضٓآُ فَئًَِّأِ ٗٓلْعَهْٔٓاب إِشَا أَشْآْسٓ ٕ عٓلَاى ًَفْسٙآْب
ثِبلطِّػَب ف٘ٙوٓب ثٌَْٕٓ٘ٓب ٍٓ ثٕٓ٘يَ ظٍٕٓجِْٓب ثِوٓب ٗٓفْتَطِلَبىِ عٓلَِٕ٘ ٙف ٖٙشَلٙهٓ الْوٓجٕلٙسِ ٍٓ إِشَا افْتَطَلَب عٓلَى شَٖٕء ٍٓ ٚضٓػٙا٘ٓب
ثِِ ٙوَبىَ شَلٙهٓ جٓبئٙعاً عٓلَِْٕ٘وٓب ٍٓ وَبًَتٕ تَطْل٘ٙمًَٔ ثٓبئ ًٌَٔٙلَب ضٓجٕعَٓٔ لَِٔ عٓلَْٕ٘ٓب سٓوٛى طَلَبلبً إٍَٔ لَنٕ ٗٔسٓنِّ ٍٓ لَب ه٘ٙطَاثَ
ثٌَْٕٓ٘ٔوٓب ف ٖٙالْعٙس ِٓٛلَبلَ ٍٓ الطَّلَبقُ ٍٓ التَّرِْ٘٘طُ هٙيْ لٙجٓلِ الطَّجٔلِ ٍٓ الْرُلع ٍٓ الْؤجٓابضٓآُ ٗٓىُاَىُ هٙايْ لٙجٓالِ الْوٓاطْأَِٓ

(ََؾٖ 2427الف ج )99 :8
 ٍٓ )6عٌِْٓٔ عٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ الْحٓسٓيِ عٓيْ هٔحٓوٛس ٙثٕيِ عٓجٕس ٙاللَِّ ٙعٓيْ عٓل ِّٖٙثٕيِ حٓسٗٙس ٚعٓايْ ثٓعٕاغِ أَطٕاحٓبثٌَِب
عٓيْ أَثِٖ عٓجٕس ٙاللَِّٙ

ٍٓ عٓيْ ظٔضٓاضَٓٓ ٍٓ هٔحٓوٛس ٙثٕيِ هٔسٕلٙنٍ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕس ٙاللَِّٙ

لَبلَ الْرُلع تَطْل٘ٙمٌَٔ ثٓبئٌَٙأٌ ٍٓ

لَٕ٘سٓ لَْٓب ضٓجٕعٌٓٔ لَبلَ ظٔضٓاضُٓٓ لَب ٗٓىَُىُ إِلَّب عٓلَى هٙخْلِ هَٕٓػٙاعِ الطَّلَابقِ إِهٛاب طَابّٙطاً ٍٓ إِهٛاب حٓبهٙلًاب ثِشُأَْزٚ

(ََؾّٖ ،وبى)222 :
زض اٗي زٍ ضٍاٗت ً٘ع آهسُ وِ «الخُلغ تطل٘مِ تائٌِ»؛ ٌٖٗٗ «ذُلٕ» َاللٖ ثبئي اؾت
بررسی رٍایبت

اظ اٗيوِ زض اٗي ضٍاٗبت ،هبًٌس ضٍاٗت زٍم ٍ ؾَم ٍ پٌجن ،تهطٗح قسُ وِ ذُلٕ ثـِ تٌْـبٖٗ
ثطإ جساٖٗ وبفٖ اؾت ٍ ً٘بظٕ ثِ ّوطاّٖ َالق زض آى ً٘ؿت ٍ ،ضٍاٗبت زٗگـطٕ وـِ زض
آًْب ثط تفبٍت «َالق» ٍ «ذُلٕ» تهطٗح قسُ اؾت ،هبًٌس آًچِ اثي ثعٗـٕ زض کـسٗث نـح٘ح
ًمل هٖوٌس «سٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓيِ الطِّػَب

 ...فَمُلْتٔ إًَِِّٔ لَسٕ ضٍِٕٔٓ لٌََب أًََّْٓب لَاب تَجِا٘يُ هٌْٙأِ حٓتَّاى ٗٔتْجِعْٓٓاب

ثِطَلَبقٍ لَبلَ لَٕ٘سٓ شَلٙهٓ إِشَىْ ذُلع فَمُلْتٔ تَجِ٘يُ ه ٌِْٔٙلَبلَ ًَعٓنٕ» ٌّگبهٖ وِ ضإٍ ثِ اهبم هـٖگَٗـس وـِ
ثطإ هب ضٍاٗت قسُ وِ َالق الظم اؾت کًطت زض پبؾد ثِ اٍ هٖفطهبٗس« :لا٘س شالاه اشاً

ذلعٗ» زض اٗي نَضت آًچِ ٍالٕ هٖقَز ذلٕ ً٘ؿت (ََؾٖ ّوبى ،)99 ،هـٖتـَاى ثطزاقـت
وطز وِ ذُلٕ هبّ٘ ٖ ه وبٗع اظ َالق زاضز؛ گطچِ هبًٌس َالقْ «ثبئي» اؾت ٍ ثطذٖ قـطاٍٗ ٍ
آثبض آى ضا زاضز پؽ هٖتَاى ذُلٕ ضا آىگًَِ وِ ه٘طظإ لوٖ ٌَٖاى وـطزُ اؾـت ههـسالٖ
اظ َالق ثبلوٌٖٗ االٖن زاًؿت ثٌبثطاٗي ،اظ ضٍاٗـبتٖ وـِ زض آًْـب تهـطٗح قـسُ وـِ «الخُلعغ

تطل٘مِ» ٗب «الخُلغ تطل٘مِ تائٌِ» ًوٖتَاى اؾ فبزُ وـطز وـِ ذُلـَٕ ،ـالق ثـِ هٌٗـبٕ ذـبل آى
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اؾت ه٘طظإ لوٖ ٖالٍُ ثط ذُلـَٕ« ،ـالق ثٗـَو»* ضا ً٘ـع اظ جـٌؽ َـالق ثـبلوٌٖٗ االٖـن
زاًؿ ِ اؾت (ه٘طظإ لوٖ ّ2417ـ ق ،ج )487 :2
ّوچٌ٘ي ثبٗس زض َْْض «ذُلْٗب َاللْب» ً٘ع زلت وطز آٗـب هٌٓـَض اٗـي اؾـت وـِ ذُلـٕ اظ
الؿبم َالق اؾت ٗب هٌَٓض آى اؾت وِ زض کىن َالق ثَزُ ٍ فٖ الجولِ قطاٍٗ ٍ آثـبض آى
ضا زاضز؟ اظ توبٗع هُطح زض ضٍاٗـبت ه٘ـبى ذُلـٕ ٍ َـالق ،هٗلـَم هـٖقـَز ٌّگـبهٖ وـِ زض
کسٗث هٖفطهبٗس« :خُلؼْا طاللْا» ،هٌَٓض آثبض ٍ قطاٍٗ هَضز ًٓط اهـبم زض َـالق اؾـتً ،ـِ
آىوِ ذُلٕ اظ جٌؽ َالق ثِ هٌٗبٕ ذبل ذَز ثبقس؛ ٌٖٗٗ کول َالق ثـط ذُلـٕ زض «خُلؼْعا

طاللْا» ٗب «الخُلغ تطل٘مِ» ،هبًٌس کول کَ٘اى ثط اًؿبى زض «االًؿبى کَ٘اى» ً٘ؿت ،ثلىِ اظ لج٘ل
کول «طالٓ» ثط «ََاف» زض «الطَاف تالث٘ت طالٓ» هٖثبقس لُٗبً ََاف غ٘ط اظ نـالٓ اؾـت،
اهب اظ اٗي ٖجبضت ثطزاقت هٖقَز وِ ََاف زض کىن ًوبظ اؾت ٍ ثبٗس زاًؿت اظ چِ جْت
اٗي کول نَضت گطف ِ اؾت؛ آٗب ثِ ًحَ کىَهت ٍ ٗه تٌعٗل تبم ثـَزُ وـِ توـبم اکىـبم
ٗىٖ ضا ثطإ زٗگطٕ هُلمبً ثبثت هٖوٌس؛ ٗب اٗيوِ تٌْب ثـِ جْـبت ذبنـٖ ٌٖبٗـت زاقـ ِ ٍ
ثٌبثطاٗي زض ثطذٖ قطاٍٗ ٍ آثبض ،هیل لـعٍم َْـبضت ٍ وفبٗـت ثـطإ تح٘ـت هؿـجسالحطام،
هبًٌس ًوبظ اؾت؟ ٖجبضت «ػذٓ الوختلؼِ ػذٓ الوطلمِ» ً٘ع اٗي تَجِ ضا هـٖزّـس وـِ «هر لٗـِ»
غ٘ط اظ «هُلمِ» اؾت ،اهب ثبٗس ثِ اًساظُ اٍ ٖسُ ًگبُ زاضز
ً ٘جِ آىوِ اظ اٗي ضٍاٗبت ًوٖتَاى ثِ ََض لُٖٗ ثطزاقـت وـطز وـِ کم٘مـت ذُلـَٕ ،ـالق
اؾت ،ثلىِ ثطٖىؽ ،آًچِ اظ ضٍاٗبت ،هبًٌس ضٍاٗت اثي ثعٕٗ اظ اهبم ضيـب

ثطزاقـت هـٖقـَز،

تجبٗي ه٘بى زٍ کم٘مت َالق ٍ ذُلٕ اؾت؛ گطچِ زض ثطذٖ قطاٍٗ ٍ آثبض هك طن ّؿ ٌس
 .2-1-1-2استدالل دٍم

فرــط الوحممــ٘ي زض «اًٗــبح الفَائــس» هــٖگَٗــس وــِ فسٗــِإ وــِ ظٍجــِ زض ذُلــٕ ثــِ ظٍج
هٖپطزاظزَٖ ،يٖ اؾت زض همبثل «جساٖٗ» وِ ظٍج هبله اٗمـبٔ آى اؾـت؛ ٍ ظٍج هبلـه
«اٗمبٔ َالق» اؾت« ًِ ،فؿد» (ّ2387ـ ق ،ج )376 :3
اٗي اؾ سالل هحل اقىبل اؾت ،چَى زض همبثل اٗي ؾري اٗـي اک وـبل ٍجـَز زاضز وـِ
ثصل ظىَٖ ،يٖ زض همبثل جساِٖٗ کبنل اظ تَافك ٍ اضازُ ظٍج٘ي ثَزُ ثبقس ًِ ،آىوـِ ظٍج
هبله اٗمبٔ آى ثبقس زض تج٘٘ي ن٘غِ ذُلٕ ذَاّس آهس وِ اٗجبة ٗب لجَل ظٍجـِ اظ همَهـبت
* َالق ثَٗوَ ،اللٖ اؾت وِ ثب تَافك ظٍج٘ي ٍ زض ثطاثط ثصل ظٍجِ ثب ن٘غٔ َالق ٍالٕ هٖقَز
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اًكبء ذُلٕ اؾت ٍ اٗي ازٖب وِ جساٖٗ کبنل اظ ذُلٕ تٌْب اظ ًبکِ٘ اضازُ ظٍج ًبقٖ هٖقـَز،
ازٖبٖٗ اؾت وِ ثبٗس اثجبت قَز آضٕ ،اضازُ ظٍج ّن اظ همَهـبت ذُلـٕ اؾـت ٍ ثـسٍى آى،
تَافك هَضز ًٓط تحمك پ٘سا ًوٖوٌس ،اهب اٗـي لعٍهـبً ثـساى هٌٗـب ً٘ؿـت وـِ ظٍج تٌْـب هبلـه
جساِٖٗ کبنل اظ ذُلٕ اؾت ٍ ٗب اٗي جساٖٗ تٌْب ثِ ٗس ٍ اضازُ ظٍج اؾت
ّوچٌ٘ي ،اٗي ازٖب ّن وِ تٌْب هطز هبله اٗمبٔ َـالق اؾـت ٍ ثـِ ّـ٘چ نـَضت قـطٖٖ
زٗگطٕ غ٘ط اظ فؿد ًوٖتَاًـس اظ ّوؿـط جـسا قـَز ً٘بظهٌـس اثجـبت اؾـت اٗـي اؾـ سالل زض
نَضتٖ لبثل لجَل اؾت وِ ضاُّبٕ جساٖٗ ضا هٌحهط زض «َالق» ٗب «فؿد» ثـساً٘ن زض ازاهـِ
ذَاّس آهس وِ ؾ٘س هطتًٖ ذُلٕ ضا ثِ لحبِ هحبؾجِ آى زض تٗساز َالقّبً ،بظلهٌعلِ َـالق
زاًؿ ِ اؾت ٍ اٗي اهط ثِ ضٍقٌٖ ثب اٗيّوبًٖ ذُلـٕ ٍ َـالق ه فـبٍت اؾـت ثـط اٗـي اؾـبؼ،
ًوٖتَاى ضاُّبٕ جساٖٗ ضا زض «َالق» ٍ «فؿد» هٌحهط زاًؿت
 .3-1-1-2استدالل سَم

اگط هبّ٘ت ذُلٕ« ،فؿد» ثبقس ،کم٘مت آى چ٘عٕ جع فؿد ًىبح ثـِ تطايـٖ َـطف٘ي ً٘ؿـت؛
زض کبلٖ وِ ثِ اتفبق فمْب ظٍج٘ي هبله فؿد ًىبح ثِ تطايٖ ً٘ؿ ٌس ،چَى غطو اظ ًىـبح،
زٍام ٍ تأو٘س آى اؾت (کلّٖ ّ2387ـ ق ،ج )376 :3
اٗي ؾري گطچِ نح٘ح اؾت ،اهب ثطإ اثجبت َالق ثَزى ذُلٕ وبفٖ ً٘ؿت ،چَى هج ٌـٖ
ثط اًحهبض جساٖٗ زض زٍ نَضت «َالق» ٍ «فؿد» اؾت وِ ثب ضز ٗىٖ اظ آًْب زٗگطٕ ثبثـت
هٖقَز؛ ثٌبثطاٗيّ ،وبى اقىبلٖ وِ ثط اؾ سالل لجل ٍاضز ثَز ،ثط اٗي اؾ سالل ً٘ع ٍاضز اؾت
 .4-1-1-2استدالل چْبرم :شأى ًسٍل

ثطذٖ ٖالٍُ ثط زالٗل پ٘ك٘ي ،ثِ قأى ًعٍل آِٗ «اف ساء» ً٘ع توؿه جؿ ِاًس:
لَنٕ ٗٓأْهٔطْ حَبثِتٓ ثٕيَ لَٕ٘سٍ ثِلَفْظ ٙالطَّلَبقِ ح٘ٙيَ ذَبلَعٓ ظٍٕٓجٓتَِٔ حٓجِ٘جٓأَ ثٓإ٘يَ
«ٍٓ ف ٖٙالْحٓسٗٙج ٙأَىَّ الٌَّجِٖٛ
ٗٓسِٕٓٗ ٍٓ ٙلَبلَ لَْٓب اعٕتَسِّٕ حُن ٛالْتَفَتٓ إِلَى أَطٕحٓبثِِ ٍٓ ٙلَبلَ ٍّٓ ٖٓٙاحٙسٌٓٓ» (اثي اثٖ جوَْض ّ2425ــ ق ،ج
)394 :3
زض لًِ٘ ّوؿط ثبثت اثي ل٘ؽ ٌّگبهٖ وِ ثبثـت اٍ ضا زض ثطاثـط ضؾـَل ذـسا ذُلـٕ وـطز،
پ٘بهجط اٍ ضا اهط ثِ َالق ًفطهَز ،ثلىِ وبض اٍ ضا تأٗ٘س ٍ ثِ زذ ط ثبثت فطهَز ٖـسُ ًگـبُ زاض ٍ
ضٍ ثِ انحبة وطزُ ٍ فطهَزًس وِ «ّٖ ٍاکسُ»؛ ٌٖٗٗ اٗي ٗىـٖ اظ ؾـِ َـالق اؾـت (کلّـٖ
ّ2387ـ ق ،ج )376 :3
اقىبل اٗي اؾ سالل اٗي اؾت وِ ضٍاٗبت قأى ًعٍل اٗي آٗٔ وطٗوـِ اظ ًٓـط ؾـٌس ٖـبهٖ
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ّؿ ٌس ٍ ًوٖتَاى ثِ ضاک ٖ ثِ آًْب توؿه وطز يوي اٗي وـِ ٖـسم شوـط اهـط ثـِ َـالق زض
ضٍاٗت ،زاللت ثط ٖسم ٍلَٔ آى ًوٖوٌس
ً .2-1-2ظریِ دٍم ،قَل «شیخ طَسی»

ق٘د ََؾٖ ٍ پ٘طٍاًف زض هؿئلِ ذُلٕ هٗ مسًس وِ ذُلـٕ ثـِ تٌْـبٖٗ ثبٖـث جـساٖٗ ً٘ؿـت ٍ
آًچِ زض آى ثبٖث جساٖٗ اؾت َاللٖ اؾت وِ ثبٗس زض پٖ آى ثبقـس (ََؾـٖ ّ2387ــ ق،
ج 344 :4؛ اثي ثطّاج ّ2426ـ ق ،ج 167 :1؛ اثـي ازضٗـؽ ّ2422ــ ق ،ج  ٍ 716 :1کلجـٖ
ّ2423ـ ق)327 ،
اظ ًٓط آًبى ذُلٕ ٍ هجبضات تٌْب ثط و٘ف٘ت َالق اثط هٖگصاضًس ًِ ،آىوِ ذَز آًْب قَُ٘-
إ ثطإ جساٖٗ ٍ لؿ٘وٖ ثطإ َالق ثبقٌس ق٘د زض «الٌْبِٗ» هٖآٍضز« :الرُلع ٍ الوجبضأٓ هو٘اب
ٗؤحّطاى فٖ و٘ف٘٘ٔ الطّالق ٍ َّ أىّ ولّ ٍاحس هٌْوب هتى حظل هع الطّالق ،وبًت التّطل٘مٔ ثبئٌٔ» ٍٕ
ّوچٌ٘ي زض «هجؿٌَ» هٖگَٗس« :فأه٘ب إى وبى الرُلع ثظطٗح الطالق وبى طاللبً ثاال ذاال  ٍ ،إى
وبى ثغ٘ط ططٗح الطالق هخل أى لبلت «ذبلعٌٖ» أٍ «فبسرٌى» أٍ «فبزًى ثىصا ٍ وصا» ،فمابل شلاه،

لن ٗمع عٌسًب ثِ شٖءّ2422( »...ـ قّ2387 ٍ 518 ،ـ ق ،ج )344 :4
زض ً ٘جِ ،ذُلٕ ثسٍى َالق اظ ًٓط ق٘د ًِ ٖمس اؾت ٍ ًِ اٗمـبٔ ٍ اضظقـٖ جـع ثـِ اًـساظُ
همبٍلِإ پ٘ف اظ َالق ًرَاّس زاقت «ذلٗ ه ٖلٖ وصا» اظ ًٓط ق٘د ل٘سٕ اؾـت وـِ زض
ن٘غِ َالق ثط اؾبؼ تفبّن ؾبثك ثط آى گٌجبًسُ هٖقَز ٍ ضٍقي اؾت وِ شوـط ّـط ل٘ـس ٍ
قطَٖ تب ٌّگبهٖ وِ پ٘ىطُ انلٖ ٖمس ٗب اٗمبٔ اًكبء ًكسُ ّ٘چ اثط کمَلٖ ًرَاّس زاقت
ق٘د زض «تْصٗت» ٍ «اؾ جهبض» ازٖب هـٖوٌـس وـِ ضٍاٗـبتٖ وـِ زض اٗـيثـبضُ ٍاضز قـسُ ٍ
گَٗبٕ وفبٗت ذُلٕ ثـسٍى لفـّ َـالق ّؿـ ٌس ،اظ ضٍٕ تم٘ـِ نـبزض قـسُ ٍ ف ـبٍاٖٗ وـِ اظ
پ٘كٌ٘٘بى ؾطا٘ زاضز آى اؾت وِ اتّجبٔ ثِ َالق زض ذُلٕ الظم اؾت ٍ ذُلٕ ثـسٍى اًكـبء َـالق
اثطٕ ًساضز (ّ2427ـ ق ،الف ،ج ّ2392 ٍ 97 : 8ــ ق ،ج )327 :3؛ اهـب زض ٖـ٘ي کـبل ،زض
«هجؿٌَ» ٍ «ذالف» ث٘بى هـٖزاضز وـِ ثطذـٖ اظ انـحبة ،اًكـبء ذُلـٕ ضا ثـِ تٌْـبٖٗ وـبفٖ
هٖزاًٌس ٍ زض آى ً٘بظٕ ثِ اًكبء َالق ًوٖثٌٌ٘س (ّ2387ــ ق ،ج ّ2427 ٍ 344 :4ــ ق ،ة،
ج  4)411 :4اک وبالً هٌَٓض ٍٕ اظ ثطذٖ انحبة« ،ؾ٘س هطتًٖ» ٍ «ق٘د هف٘س» ثَزُ اؾـت
وِ ق٘د هف٘س ل٘سٕ ثـِ جـع «ذلٗ ـه» ضا زض ذُلـٕ شوـط ًوـٖوٌـس ٍ ؾـ٘س هطتًـٖ تهـطٗح
هٖوٌس وِ ذُلٕ ثِ تٌْبٖٗ اظ َالق وفبٗت هٖوٌـس (ؾـ٘س هطتًـٖ ّ2427ــ ق 352 ،؛ هف٘ـس
ّ2423ـ ق)518 ،
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اهب ٍل ٖ هؿئلِ هُطح هٖقَز وِ َجك ضٍاٗبت نح٘ح ،اًكبء ذُلٕ ضا ثسٍى َالق وبفٖ ٍ
هؤثط ثساً٘ن ق٘د زض «ذالف» هٖگَٗس ٍ« :ال ثس٘ هي التلفظ هعِ ثابلطالق ٍ فاٖ أطاحبثٌب هاي
لبل« :ال ٗحتبد هعِ إلى شله ،ثل ًفس الرُلع وب » ،إال أًْان لان ٗجٌ٘اَا أًاِ طاالق أٍ فساد ...
زل٘لٌب :أى هب اعتجطًبُ هجوع على ٍلَع الفطلٔ ثِ ٍ ،هب لبلَُ ل٘س علِ٘ زل٘ل ٍ ،هاي لان ٗعتجاط هاي

أطحبثٌب التلفظ ثبلطالق ،األٍلى أى ٗمَل أًِ فسد ٍ ل٘س ثطالق ،ألًِ ل٘س على وًَِ طاللب زل٘ل»
(ّ2427ـ ق ،ةّ ،وبى)414 :
ّوبىََض وِ هٖثٌ٘٘ن ق٘د ٍ پ٘طٍاًف ،ذُلٕ ضا ثِ تٌْبٖٗ اظ جٌؽ َـالق ًوـٖزاًٌـس؛ اهـب
هٗ مسًس چٌبًچِ ذُلٕ فًٖفؿِ هؤثط ٍ هكطٍٔ ثبقس ،اٍلٖ آى اؾت وِ اظ جـٌؽ فؿـد ثبقـس
آًبى ثطإ اٗي ازٖب چٌس اؾ سالل شوط وطزُاًس:
 .1-2-1-2استدالل اٍل :قرآى

زض آِٗ  132 ٍ 119ؾَضُ ثمطُ آهسُ اؾت« :الطَّلَبقُ هٓطَّتَبىِ فَئِهٕسٓبنٗ ثوَٙعٕطٍُ  ٚإٍَٔ تَسٕطِٗحٗ ثِئِحٕسٓابىٍ
ٍٓ لَب ٗحِٓلُّ لَىُنٕ أَى تَأْذُصٍُاْ هٙوٛب ءٓاتَٕ٘تُؤَّٔيَّ شَٕ٘ئبً إِلَّب أَى ٗرََبفَب أَلَّب ٗٔم٘ٙوٓب حٔسٍٔزٓ اللَِّ ٙفَئِىْ ذٙفْاتُنٕ أَلَّاب ٗٔم٘ٙوٓاب
حٔسٍٔزٓ اللَِّ ٙفَلَب جٌَٔبحٓ عٓلَِْٕ٘وٓب ف٘ٙوٓب افْتَسٓ ٕ ثِِ  ...فَئِى طَلَّمَْٓب فَلَب تحِٓالُّ لَأِ هٙاي ثٓعٕاسٔ حٓتاى تَاٌىٙحٓ ظٍٕٓجٖاب

غَ٘طُ »...زض اٗي زٍ آِٗ اث سا زٍ َالق شوط قسُ («الطالق هطتابى») ،ؾـسؽ اظ ذُلـٕ ٗـبز قـسُ
(«فال جٌبح علْ٘وب ف٘وب افتس ثِ») ٍ زض اً ْب ٗه َالق زٗگط شوط قسُ اؾت («فئى طلمْب فاال

تحل لِ هي ثعس ،)»..لصا اگط «اف ساء» ضا َالق ثساً٘ن ،تٗساز َالقّبٕ هكـطٍٔ ثـِ ٖـسز چْـبض
ذَاّس ضؾ٘س وِ ثِ اتفبق فطٗم٘ي ثبَل اؾت ثط اٗي اؾبؼ ،اگط اف ـساء ضا ثـِ تٌْـبٖٗ هـؤثط ٍ
هفبضق ثساً٘ن ،اظ ؾٌد فؿَخ ذَاّس ثَز (ّوبى)
هحمك ذَاًؿبضٕ زض تٗل٘مبتف ثط قطح لوِٗ ،يـوي ثطقـوطزى تفبؾـ٘ط اک وـبلٖ اظ آٗـِّـبٕ
هصوَض ثِ اٗي اؾ سالل اقىبل هٖوٌس کبنل اٗي اقىبل آى اؾت وِ زٍ اک وـبل زضثـبضُ ذُلٗـٖ
وِ ه٘بى ؾِ َالق زض زٍ آِٗ فَق شوط قـسُ ٍجـَز زاضزٗ :ـب ثـِ تٌْـبٖٗ ٗـه َـالق اؾـت ٍ ٗـب
ً٘بظهٌس اتّجبٔ ثِ َالق اؾت اهب زض ّط زٍ اک وبل تٗساز َالقّب چْبض هطتجِ ذَاّـس قـس؛ پـؽ ثٌـب
ثط هجٌبٕ ق٘د ً٘عّ ،وچٌبى اقىبل ثبلٖ اؾت هحمك ذَاًؿبضٕ ثط اٗي اؾبؼ ً ٘جِ هـٖگ٘ـطز وـِ
ذَاُ ذُلٕ ثِ تٌْبٖٗ َالق ثبقس ،ذَاُ ًجبقس ٍ ذَاُ آى ضا ً٘بظهٌس اتّجـبٔ ثـِ َـالق ثـساً٘ن ٍ ذـَاُ
ًساً٘نٍ ،اجت ً٘ؿت وِ ذُلٕ زض آِّٗبٕ هصوَض ،غ٘ط اظ ؾِ َالق هصوَض ثبقس تـب الظم آٗـس وـِ
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تٗساز َالقّبٕ هكطٍٔ چْبض هطتجِ قَز ،ثلىِ جبٗع اؾت وِ ذُلٕ (ثِ تٌْبٖٗ ٗب ّوـطاُ ثـب َـالق)
جعء ؾِ َالق ثبقس ٍ الج ِ ثِ جْت ًى ِإ ،اف ساء زض ه٘بى آًْب شوط قسُ اؾت (ثٖتب)429 ،

اٗطاز هحمك ذَاًؿبضٕ تب کسٍزٕ لبثل تأهل اؾت؛ ظٗطا ق٘د ََؾٖ ٌّگـبهٖ وـِ هـٖگَٗـس
ذُلٕ ثطإ تأث٘ط ً٘بظ ثِ ّوطاّٖ َالق زاضز ،هبًٖٗ ًوٖثٌ٘س وِ َالق زض ٌّگـبم ذُلـٕ ،ههـسالٖ اظ
ؾِ َالق هُطح زض آِٗ ثبقس؛ ثطذالف آىوِ ذُلٕ ضا زض آِٗ قطٗفِ ثِ تٌْبٖٗ ٗه َـالق ثـساً٘ن
زض آى نَضت ازٖبٕ اٗيوِ ذُلٕ ذبضج اظ ؾـِ َـالق هـصوَض ً٘ؿـتً٘ ،بظهٌـس زل٘ـل اؾـت اهـب
ؾري هحمك ذَاًؿبضٕ اظ اٗي ًٓط لبثل لجَل اؾت وِ ثِ جْت ٍجـَز ًى ـِإ تَيـ٘حٖ ،هبًٌـس
ث٘بى هكطٍٖ٘ت َالق غ٘ط هجبًٖ زض نَضت وطاّت ظٍجِ ،هٖتَاى اف ساء ضا ،زض ٖـ٘ي کـبل وـِ
ذَز ٗىٖ اظ ؾِ َالق اؾت ،زض ه٘بى آًْب شوط وطز
 .2-2-1-2استدالل دٍم

اگط ذُلٕ ثسٍى ّوطاّٖ َالقَ ،الق هحؿَة قَز ،وٌبِٗ زض َالق ذَاّـس ثـَز؛ زض کـبلٖ
وِ ثِ اتفبق فمْبٕ اهبهَِ٘ ،الق ثب وٌبِٗ ٍالٕ ًوٖقَز قْ٘س ثبًٖ زض «هؿبله» اٗي ؾري ضا
ثِ ق٘د ًؿجت هٖزّس ٍ« :لبل الش٘د ترطٗجبً على المَل ثتجطّزُ :إًِ فسد ،ألًِ ل٘س ثلفظ الطالق

ٍ َّ ال ٗمع عٌسًب ثبلىٌبٗب » (ّ2423ـ ق ،ج )374 :9
گطچِ ثبالتفبقَ ،الق ثب وٌبِٗ ٍالٕ ًوٖقَز ،اهب ثٌب ثط لَاٖس ثبٗـس پـصٗطفت وـِ چٌبًچـِ
ازلِ وبفٖ اظ و بة ٍ ؾٌت ثط َالق ثَزى ذُلٕ البهِ قَز ،زض اٗي نَضت ذُلـٕ ثـطإ َـالق
تٗج٘طٕ نطٗح ٍ ،زض نَضت انطاض ثط وٌبٖٗ ثَزى آى ،اؾ یٌبئٖ زض اٗي کىـن ذَاّـس ثـَز
ٖالهِ کلّٖ زض «هر لف» زض اٗيثبضُ هٖگَٗس« :احتجَ٘ا ثأًّْب فطلٔ عطٗت عي طاطٗح الطاالق ٍ
ً٘٘تِ ،فىبًت فسرب ،وسبئط الفسَخ ٍ الجَاة ال استجعبز فٖ هسابٍاتِ للطاالق ٍ ،لاس زلّ الحاسٗج

علِ٘ ،ف٘جت الوظ٘ط إلِ٘» (ٖالهِ کلّٖ ّ2423ـ ق ،ة ،ج  )388 :7هحمك ذَاًؿـبضٕ ً٘ـع زض
تٗل٘مبتف اٗيگًَِ ث٘بى زاقـ ِ« :تؼذ ٍسٍد االخثاس الوتضافشٓ ال استثؼاد فٖ ٍلَع الطالق توثع

ّزُ الىٌاٗٔ» (ذَاًؿبضٕ ثٖتب)429 ،
 .3-2-1-2استدالل سَم

ذُلٕ ،اف طالٖ اؾت وِ ذبلٖ اظ ً٘ت َالق اؾت ٍ اهطٕ وِ همهَز اًكبءوٌٌسُ ً٘ؿتٍ ،الـٕ
ًوٖقَز اٗي ؾري ضا قْ٘س ثبًٖ ٍ زٗگطاى ثِ ق٘د ًؿجت زازُاًـس ٍ« :ألًاِ فطلأ ذلات عاي
ططٗح الطالق ٍ ً٘٘تِ فىبى فسرب وسبئط الفسَخ» (قْ٘س ثبًٖ ّ2423ـ ق ،ج )374 :9
ازٖبٕ اٗيوِ ظٍج ٌّگبم اًكبء ذُلًٕ٘ ،ت ذُلٕ زاضز ٍ ًِ َالق ،هج ٌٖ ثط اٗي اؾت وِ اظ
اث سا ذُلٕ ضا غ٘ط اظ َالق ثساً٘ن؛ ثٌبثطاٗي ،ازٖبٕ ٖسم ً٘ـت َـالق ٌّگـبم ذُلـٕ ،اٍل الىـالم
ثَزُ ٍ ثِ گًَِإ ههبزضُ ثِ هُلَة اؾت ٖالٍُ ثط اٗي ،چِ ثؿب ازٖب قَز آًچِ ٌّگبم ذُلٕ
لهس هٖقَزَ ،الق زض ثطاثط فسِٗ اؾت ٍ ّو٘ي ّن ًكبًِإ ثط َالق ثَزى ذُلٕ ذَاّس ثَز
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ذُلٕ ،هك ول ثط هٗبٍيِ زض اؾ طزاز َٖي٘ي اظ ؾَٕ ظٍج٘ي اؾت؛ ٌٗٗـٖ ظٍجـِ ثًُـٕ ذـَٗف ٍ
ظٍج ،هْط ذَز ضا ثبظهٖؾ بًس ،پؽ ثِ فؿد هٗبٍيِ قجبّت زاضز اثي فْـس کلّـٖ زض قـطکف ثـط
«هر هط الٌبفٕ» اٗي ؾري ضا ثسٍى شوط هٌجٕ آٍضزُ اؾت؛ ّط چٌس اظ ْبّط ٖجـبضت اٍ ثـط هـٖآٗـس
وِ اٗي والم ً٘ع اظ گف ِّبٕ ق٘د اؾت (اثي فْس ّ2427ـ ق ،ج )523 :3
گطچِ اٗي ؾري ضا زض آثبض ق٘د زض کـس ت جـٕ ذـَز ً٘ـبف ن ،اهـب لبئـل آى ّـط وـِ ثبقـس
ًوٖتَاى آى ضا پصٗطفت ،ظٗطا قجبّت ،زل٘ل ثط ٍالٗ٘ت اهط قطٖٖ ً٘ؿت؛ هگط آىوِ هٌٓـَض
اظ قجبّت ،اق طان زض ٌٖبنط ،اضوبى ٍ هالنّـب ثبقـس اهـب ثـِ نـطف قـجبّت ًوـٖتـَاى
کم٘مت فمْٖ ٍ کمَلٖ ٗه هٗبهلِ ضا زضٗبفـت زض نـَضتٖ وـِ هكـبثْت فـًٖفؿـِ وـبفٖ
ثبقس ،ثبٗس گفت وِ َالق ثَٗو ً٘ع وِ هك ول ثط اؾـ طزاز َٖيـ٘ي اؾـت ٍ ثـط اؾـبؼ آى
ظٍجِ ثًُٕ ذَٗف ٍ ظٍج ،هْط ذَز ضا ثبظ هٖؾ بًس ،ثبٗس اظ جٌؽ فؿد ثبقس؛ زض کبلٖ وـِ
اتفبق فمْب ثطذالف آى اؾت
ٖالٍُ ثط اٗي ،هوىي اؾت قجبّ ٖ ً٘ع ٍجَز ًساق ِ ثبقس ،هبًٌـس هـَاضز ثؿـ٘بضٕ اظ ذُلـٕ
وِ ه٘عاى ثصل ٍ فسِٗ زضذَاؾ ٖ ظٍج اظ ظٍجـِ ث٘كـ ط اظ اضظـ هْطٗـِ اؾـت ک ـٖ هوىـي
اؾت هْطِٗ لجالً تَؾٍ ظٍجِ ثِ ظٍج ّجِ قسُ ثبقس ٍ زض ٖ٘ي کـبل ظٍج اظ جْـت پـصٗطـ
ذُلٕ ظٍجِ ،ثِ اًساظُ هْطِٗ إ وِ اظ اؾـبؼ ًسطزاذ ـِ ٍ ٗـب ک ـٖ چٌـس ثطاثـط آى ضا اظ ظٍجـِ
َلت ًوبٗس ضٍقي اؾت وـِ زض اٗـي گًَـِ هـَاضز ّـ٘چ قـجبّ ٖ ثـِ اؾـ طزاز َٖيـ٘ي زٗـسُ
ًوٖقَز آضٕ ،اگط والم زض ذه َل هجـبضات ثـَز وـِ فسٗـِ زض آى ًجبٗـس ث٘كـ ط اظ هْطٗـِ
ثبقس ،هُطح وطزى اٗي قجبّت ذبلٖ اظ ٍجِ ًجَز ،اهب والم زض هؿئلِ ذُلٕ اؾت
اظ ؾَٕ زٗگط ،گطچِ ًىبح ،هٗبهلِإ قجِ هٗبٍيٖ اؾتٍ ،لٖ فؿد آى تفبٍتّـبٖٗ ثـب
فؿد هٗبٍيبت زٗگط هبًٌـس ث٘ـٕ زاضز؛ ثـِ ٌٖـَاى هیـبل ،زض فؿـد ث٘ـَٕٖ ،يـ٘ي ٌٖ٘ـبً هؿـ طز
هٖقًَس ٍ ثٕ٘ وأى لن ٗىي للوساز هٖگطزز ،اهب ًىبح وأى لن ٗىي للوساز ًوٖقـَز ٍ هـیالً
ظٍجِ زض ثؿ٘بضٕ اظ هَاضز ،هؿ حك هْطٗـِ اؾـت؛ گطچـِ ظٍج ًىـبح ضا ثـط اؾـبؼ ٖ٘جـٖ اظ
َٖ٘ة هٌهَنِ فؿد ًوبٗس ٍ اٗي ثب هؿئلِ ذُلٕ تفبٍت زاضز
ًتیجِ بررسی دٍ ًظریِ

َٖ ثطضؾٖ زٍ ًٓطِٗ فَق ،زٗسٗن وِ اؾ ساللّبٕ زٍ َطف ٖوستبً زض اثجـبت هـسٖبٕ ذـَز
ًبتَاى ثَز ک ٖ اگط ثسصٗطٗن وِ اؾ ساللّبٕ ّط گطٍُ تَاًؿ ِ تب کـسٍزٕ نـحت هـسٖبٕ
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گطٍُ زٗگط ضا هرسٍـ ؾبظز ،ثبٗس اشٖبى زاقت وـِ ّـ٘چ وـسام اظ آًْـب ً َاًؿـ ٌس هـسٖبٕ
ذَز ضا ثبثت ًوبٌٗس زض ٗه اضظٗبثٖ ولّٖ هٖتَاى ازلِ لبئل٘ي ثِ َالق ضا الـَٕ زاًؿـت ،ثـِ
گًَِإ وِ اگط تٌْب ثب ّو٘ي زٍ ًٓطِٗ ضٍثِضٍ ثبق٘نًٓ ،طِٗ اٍل ضا هـٖپـصٗطٗن اؾـ سالل ثـِ
ضٍاٗبت ه ٗسز زض همبثل ًٓطِٗ فؿدً ،مُِ لَتٖ ثطإ ًٓطِٗ َـالق اؾـت وـِ تَاًؿـ ِ ثـطإ
لطٍى ه وبزٕ ثِ ٌَٖاى ًٓطِٗ هكَْض ،هَضز لجَل اویط فمْب لطاض گ٘طز ثب اٗي ٍجَز ،ثـب زلـت
زض ّوبى ضٍاٗبت زضٗبف ٘ن وِ آًْب ثِ اقبضُ ٍ ٗب زض ثطذٖ هَاضز ثِ تهطٗح ،گَٗـبٕ توـبٗعٕ
ه٘بى َالق ٍ ذُلٕ ّؿ ٌس گَّٖٗ ،ط وسام اظ آًْب ٗه ٖول کمَلٖ هؿ مل ٍ لؿـ٘وٖ ثـطإ
زٗگطٕ اؾت ٖالٍُ ثط اٗيوِ غ٘ط اظ ضٍاٗبت ،ثبلٖ ازلِ لبئل٘ي ثِ هبّ٘ت َالق ٖوـستبً زض ضز
هبّ٘ت فؿد ثطإ ذُلٕ هُطح قسُاًس
ّوچٌ٘ي ،ازلِ َطفساضاى ًٓطِٗ فؿد ً٘ع غ٘ط اظ زل٘ـل آذـط وـِ زض غبٗـت يـٗف اؾـت،
هج ٌٖ ثط ًفٖ هبّ٘ت َالق ثطإ ذُلٕ اؾت ٍ زض نَضتٖ وِ آًْب ضا ثسـصٗطٗن ،هبّ٘ـت َـالق
ثطإ ذُلٕ هٌ فٖ ذَاّس قس
اًحصبر فراق در «فسخ» ٍ «طالق»

زٗسٗن وِ اؾ ساللّبٕ زٍ َطف هج ٌٖ ثط اهطٕ اؾت وِ اثجبت آى هحل تأهل اؾـت ٖوـسُ
زالٗل زٍ َطف هج ٌٖ ثط اٗي اهط اؾت وِ زض ًىبح زائن فطاق ٍ جساٖٗ اضازٕ قطٖبً هٌحهـط
زض زٍ نَضت ولّـٖ «َـالق» ٍ «فؿـد» اؾـت وـِ اگـط هبّ٘ـت ٗىـٖ ضا ثـطإ ذُلـٕ هـطزٍز
زاًؿ ٘ن ،الجطم هبّ٘ت زٗگطٕ ثطإ ذُلٕ اثجبت ذَاّس قس زض غ٘ط اٗي نَضت ،اهىبى اٗـي
ٍجَز ذَاّس زاقت وِ ٖوسُ ازلِ زٍ َطف ضا زض ضز هسٖبٕ َطف زٗگط ثسصٗطٗن؛ ٌٖٗٗ ثـب
لجَل ازلِ ًٓط اٍل ثسصٗطٗن وِ ذُلٕ اظ جٌؽ فؿد ً٘ؿت ٍ ثب لجَل ازلِ ًٓط زٍم ثسـصٗطٗن وـِ
ذُلٕ اظ جٌؽ َالق ّن ً٘ؿت ٍ ثِ زًجبل جٌؽ زٗگطٕ ثطإ ذُلٕ ثگطزٗن
زض آثبض فمْب تهطٗحٖ وِ گَٗبٕ اًحهـبض فـطاق اضازٕ زض َـالق ٍ فؿـد ثبقـسٗ ،بفـت
ًوٖقَز ،ثلىِ ثطٖىؽ ،ثطذٖ اظ فمْب هبًٌس ؾ٘س هطتًٖ ٍ ه٘طظإ لوـٖ ،ثـِ ٖـسم اًحهـبض
جساٖٗ زض فؿد ٍ َالق تهطٗح وـطزُاًـس (ؾـ٘س هطتًـٖ ّ2427ــ ق352 ،؛ ه٘ـطظإ لوـٖ
ّ2417ـ ق ،ج )475 :2
طالق ببلوعٌی االعن

چٌبًچِ َالق ضا ثِ هٌٗبٕ اٖن زض ًٓط ثگ٘طٗن وِ قبهل ذُلٕ ٍ هجـبضات ً٘ـع ثكـَز ٍ اظ ؾـَٕ
زٗگط ،جساّٖٗبٕ ًبقٖ اظ لٗبى ٍ اضتساز ،ضيبٔ َبضٕ ٍ تغ٘٘ط جٌؿـ٘ت ضا ً٘ـع ثـِ ًحـَٕ اظ
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ًَٔ فؿد ثساً٘ن وِ الج ِ وؿٖ ثِ آى لبئل ًكـسُ اؾـت ،اًحهـبض فـطاق زض َـالق ٍ فؿـد ثـِ
گًَِإ لبثل لجَل ذَاّس ثَز اهب هٌَٓض ًٓط فمْب زض اٗيثبضُ وِ ذُلٕ اظ الؿبم َـالق اؾـت،
لُٗبً اٗي ًجَزُ ٍ هطازقبى ّوبى َالق ثِ هٌٗبٕ ذبل ذَز ثَزُ اؾـت وـِ ً ٘جـِ آى اثجـبت
توبم قطاٍٗ ٍ اکىبم َالق ثطإ ذُلٕ اؾت ثٌبثطاٗي ،اضائِ چٌ٘ي هٌٗبٖٗ اظ َالق هكـىلٖ ضا
کل ًوٖوٌس؛ ثِ ٖجبضت زٗگطٍ ،يٕ انُالح «َالق» ثـِ هٌٗـبٖٗ وـِ قـبهل اًـَأ َـالق ٍ
ذُلٕ ٍ هجبضات قَز ،تٌْب اً عأ ٗـه جـبهٕ هفْـَهٖ اظ آًْبؾـت ٍ ًوـٖتَاًـس ثـسٍى زل٘ـل
هٗ جطٕ توبم اکىبم َالق ضا ثط ذُلٕ ثبض وٌس ،ثلىِ ثطٖىؽ ،اظ ًؿج ٖ وِ ه٘بى اکىبم ٍ آثـبض
اٗي زٍ اظ ازلِ ثِ زؾت هٖآٗس ثبٗس ثِ ًؿجت ه٘بىقبى پٖ ثطز
ً .3-1-2ظریِ سَم

ؾ٘س هطتًٖ زض «الٌبنطٗبت» آٍضزُ اؾت« :الرُلع فطلٔ ثبئٌٔ ٍ ل٘ست وال فطلأ طاللابً وفطلأ
الطزٓ ٍ اللعبى ،عٌسًب أى الرُلع إشا تجطز عي لفظ الطالق ثبًت ثِ الوطأٓ ٍ ،جطى هجطى الطالق فاٖ

أًِ ٌٗمض هي عسز الطالق» (ّ2427ـ ق)352 ،
ْبّط والم ؾ٘س اٗي ضا هٖضؾبًس وِ زض ذُلٕ ً٘بظٕ ثِ َالق ً٘ؿت ٍ ثِ هٌعلِ ٗـه َـالق
هحؿَة هٖقَز ،اهب لُٗبً اٗي ؾري ثِ هٌٗبٕ هُبثمت کم٘مٖ ذُلـٕ ثـب َـالق ً٘ؿـت آضٕ،
ٍٕ زض ازاهِ زض ثطاثط ثطذٖ اظ فمْبٕ ٖبهِ وِ گوبى وطزُاًس ذُلٕ اظ جٌؽ فؿـد اؾـت ،ثـِ
فطهبٗف ضؾَل ذسا ثِ انحبثف زض لًِ٘ ذُلٕ ّوؿط ثبثت ثي ل٘ؽ وِ فطهَزٍ ّٖ« :اکسُ»،
اقبضُ هٖوٌس ٍ هٖگَٗس وِ اٗي والم زال ثـط آى اؾـت وـِ ذُلـٕ (ثـِ ٌٖـَاى فـطزٕ اظ ؾـِ
َالق) َالق هحؿَة هٖقَز اٍ ثب اٗي والم هٖذَاّس هبّ٘ت فؿـد ضا ثـطإ ذُلـٕ هٌ فـٖ
ؾبظز ثِ اٗي زل٘ل وِ پؽ اظ ًمل آضاء فمْب ٍ ائوِ اّل ؾٌت ،ثسٍى ّـ٘چ شوـطٕ اظ اکبزٗـث
اهبهِ٘ ثِ اٗي کسٗث ٖبهٖ اقبضُ هٖوٌس نطاکت ٍٕ زضثبضُ اٗيوِ ّط ًَٔ جـساٖٗ َـالق
ً٘ؿت ٍ ذُلٕ اظ اٗـي جْـت وـِ اظ ٖـسز َـالقّـب هـٖوبّـس جـبضٕهجـطإ َـالق اؾـت،
ًكبىزٌّسُ اٗي اؾت وِ اٍ والم ضؾـَل ذـسا ضا ًـبْط ثـِ اثـط ذُلـٕ ٍ هحبؾـجِ آى زض تٗـساز
َالقّب هٌٗب هٖوٌس ثٌبثطاٗي ،نح٘ح آى اؾت وِ ًٓط اٍ ضا ثب اؾـ ٌبز ثـِ تهـطٗح وـالم ٍٕ
زض نسض ؾرٌف ثِ زؾت آٍضٗن ؾ٘س هٖگَٗس« :ثب اًكبء ذُلٕ ثسٍى ّوطاّٖ َـالق ،ظى ثـِ
ًحَ ثبئي جسا هٖقَز ٍ اٗي وبض زض اٗيوِ اظ تٗساز َالقّب هٖوبّس ،جبضٕهجـطإ َـالق
اؾت » (ّوبى) ثٌبثطاٗي ،آىگًَِ وِ اظ و بة ؾ٘س ثطهٖآٗس فطاق هٌحهط زض َـالق ٍ فؿـد
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ً٘ؿت ،ووب اٗيوِ جساٖٗ ًبقٖ اظ لٗبى ٍ اضتساز ًِ اظ جٌؽ َالق اؾت ٍ ًِ اظ جٌؽ فؿد

ثؿ٘بضٕ اظ فمْب ثِ اٗي توبٗع هـبَّٕ ٍ تٌعٗـل کىوـٖ زض و ـت ذـَز اقـبضُ ٗـب تهـطٗح
وطزُاًس اظ ه مسه٘ي ،اثي ازضٗؽ زض «ؾطائط» ٍ ،اظ ه أذطٗي ،قـْ٘س ثـبًٖ زض «هؿـبله» ٍ اظ
هٗبنــطٗي ،ه٘ــطظإ لوــٖ ٍ نــبکت جــَاّط ثــِ اٗــي ًى ــِ تَجــِ زاق ـ ِاًــس (اثــي ازضٗــؽ
ّ2422ـ ق ،ج 717 :1؛ قْ٘س ثبًٖ ّ2423ـ ق ،ج 373 :9؛ ه٘طظإ لوـٖ ّ2417ــ ق ،ج :2
477؛ ًجفٖ 2982م ،ج  )22 :33نبکت جَاّط زض اٗيثبضُ هٖگَٗـس« :ثلـِ ثـب لُـٕ ًٓـط اظ
ًهَل هعثَضُ ،والم ق٘د (اٗيوِ ذُلٕ اظ جٌؽ َالق ً٘ؿت) هَجِ اؾت ،ثِ ذبَط اٗيوـِ
ذُلٕ ؾجت زٗگطٕ اظ اؾجبة فطاق اؾت؛ ذهَنبً ثٗس اظ آىوِ فمْب ثطإ آى و ـبثٖ هؿـ مل
اظ و بة َالق لطاض زازُاًس ٍ هٖزاً٘ن وِ َالق فطالٖ اؾت وِ ثب لَل «أًت َـبلك» کبنـل
هٖقَز» (ًجفّٖ ،وبى)39 :
ثب پصٗطـ ًٓطِٗ ؾَم ،هْنتطٗي پبِٗ اؾ سالل ثِ ًفٕ هبّ٘ت اٗمبٖٖ ذُلٕ ،ه علعل هٖقَز
ٍالٗ٘ت آى اؾت وِ توبم آًچِ ثطإ ٖمس ثَزى ٗه هٗبهلِ الظم اؾت زض ذُلـٕ ٍجـَز زاضز؛
زض اٗي هٗبهلِ غ٘ط اظ اٗجبة ٍ لجَل ،هٗبٍيِ ً٘ع نَضت هٖگ٘طز ٍ زض اظإ فسِٗ ،ظٍجـِ اظ
ظٍج جسا ٍ کك ظٍج زض اً فبٔ اظ ثًُٕ اظ اٍ ؾ بًسُ هٖقَز ثطذٖ اظ فمْب هبًٌس قْ٘س ثـبًٖ،
نبکت هساضن ٍ نبکت ضٗبو ،زض آثبض ذَز تهطٗح وطزُاًس وِ ذُلٕ ٗه ٖمـس ٍ ثلىـِ
ٗه ٖمس هٗبٍيٖ اؾت ه٘طظإ لوٖ ً٘ع زض ضؾبئلف اٗي لَل ضا ثِ هكَْض ًؿجت هـٖزّـس:
«هكَْض فمْب ذُلٕ ٍ هجبضات ضا اظ ٖمَز هٗبٍيٖ هٖزاًٌس ٍ ثطإ ّو٘ي ّن اٗجبة ٍ لجـَل ٍ
همبضًِ ه٘بى آًْب ٍ تٗ٘٘ي َٖو ٍ زٗگط قطاٍٗ هٗبٍيبت ضا زض آًْب قطٌ وطزُاًـس» (قـْ٘س
ثبًٖ ّ2423ـ ق ،ج 385 ٍ 374 ،372 :9؛ ٖبهلٖ ججٖٗ ّ2422ــ ق ،ج 218 :1؛ َجبَجـبئٖ،
ّ2428ـ ق ،ج 351 :21؛ ه٘طظإ لوٖ ّ2417ـ ق ،ج )522 :2
ثٌبثطاٗي ،زض ذهَل هبّ٘ت ذُلٕ ،لَل ؾ٘س هطتًٖ ضا هٖتَاى ثِ ٌَٖاى ًٓطٗـِ ؾـَم ٗـب
انالکٖ اظ ًٓطِٗ َالق هُطح وطز وِ ثط پبِٗ آى ٖمس ذُلٕٖ ،لٖضغن قجبّ ف ثِ َـالق زض
ثطذٖ اظ اکىبم ٍ قطاٍٗ ٍ آثبض ،چ٘عٕ غ٘ط اظ آى اؾت ثبٗس تَجِ زاقت وِ «ٖمَز قـطِٖ٘
شاتبً اظ ٗىسٗگط ه وبٗعًس؛ گطچـِ ثؿـ٘بضٕ اظ آًْـب زض ثؿـ٘بضٕ اظ اکىـبم ه وبثـلاًـس ووـب
اٗيوِ هٖ ثٌ٘٘ن ثـطإ فـطاض اظ کـك قـفِٗ ثـِ ٖمـس نـلح ه َؾـل هـٖقـًَس» (ه٘ـطظإ لوـٖ
ّ2417ـ ق ،ج  )483 :2ثٌبثطاٗي ،ازٖبٕ ثطزاقت کم٘مت ٍاکسُ اظ َالق ٍ ذُلٕ هَضز لجَل
ًجَزُ ٍ ازٖبٕ چٌ٘ي تُبثمٖ زض توبم اکىبم ،قطاٍٗ ٍ آثبض ،ازٖبٖٗ ً٘بظهٌس اثجبت اؾت
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 .1-3-1-2اسبس ًظریِ سَم

ًٓطِٗ ؾَم ثط اٗي اؾبؼ قىل هٖگ٘طز وِ اٍالً تهطٗح ثِ الفبِ َالق هبًٌس «َبلك» ٍ «َلمـت» اظ
ٗهؾَ ٍ قىل اٗمبٖٖ آى اظ ؾَٕ زٗگطٌٖ ،بنطٕ ٍٗػُ زض کم٘مت ٍ هفْـَم َـالق ّؿـ ٌس؛ زض
کبلٖ وِ اٗي ٌٖبنط ضا زض ذُلٕ ًوٖٗبث٘ن ثبً٘بً زاللـت نـطٗح ضٍاٗـبت نـح٘ح هطثـٌَ ثـِ ذُلـٕ،
گَٗبٕ وفبٗت اًٗمبز آى ثِ قىل ٗه ٖمس ثطإ جساٖٗ ثسٍى ً٘بظ ثِ َالق اؾـت پـؽ ،ثـِ اٗـي
ً ٘جِ هٖضؾ٘ن وِ ًٓط ؾَم ٌٖٗٗ ،آًچِ اظ والم ؾ٘س هطتًٖ زض ذهَل هبّ٘ت ذُلـٕ ثطزاقـت
هٖقَز ،نح٘حتط اؾت؛ ثِ اٗي هٌٗب وِ کم٘مت ذُلٕ چ٘عٕ غ٘ط اظ کم٘مـت َـالق اؾـت ،اهـب زض
ثؿ٘بضٕ اظ اکىبم ٍ قطاٍٗ ٍ آثبض ،ثب َـالق هكـ طن ٍ ثـِ لحـبِ اًـسضاج تحـت ؾـِ َـالق ،زض
کىن آى اؾت ٍ ثسٗي لحبِ زض ضٍاٗبت آهسُ وِ «ذُلْٗب َاللْب»
ثط اؾبؼ اٗي ًٓطِٗ٘ ً ،جِ آى ذَاّس ثَز وِ ذُلٕ ًِ فؿد اؾت ٍ ًِ َالق ،ثلىـِ ٖمـسٕ
اؾت هؿ مل وِ ثب اًكبء آى ظٍج٘ي اظ ٗىسٗگط جسا هٖقًَس؛ چطا وِ َطق قـطٖٖ جـساٖٗ
زض َالق ٍ فؿد هٌحهط ً٘ؿت ٖلٖضغن اٗي تفبٍت ،ذُلٕ ثِ زاللت ازلِ ذبل ٗىـٖ اظ ؾـِ
َالق هحؿَة هٖقَز ٍ اظ اٗي ًٓط ًبظلهٌعلِ َالق اؾت اهـب ثبٗـس تَجـِ زاقـت وـِ اٗـي
تٌعٗل تٌْب ثط اؾبؼ ازلِ ذبل ضٍاٖٗ هٗ جط اؾت ٍ اگط زل٘ل هٗ جطٕ زاللت ثـط آى ًساقـت،
ًوٖقس تٌْب ثب توؿه ثِ اَالق ازلِ آى ضا َالق ٗب زض کىن َالق ثساً٘ن ،چَى ذُلـٕ اهـطٕ
اؾت ٍ َالق اهطٕ زٗگط
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 .2-3-1-2بررسی ًظریِ سَم

ًٓطِٗ ؾَم اظ اٗي جْت ه مي اؾت وِ ٖوسُ اقىبالت ٍاضز ثط زٍ ًٓطِٗ پ٘كـ٘ي ثـط آى ٍاضز
ً٘ؿت َجك اٗي ًٓطِٗ ،ذُلٕ َالق ً٘ؿت تب اقىبل قَز وِ چگًَِ ذُلٕ ثسٍى تهطٗح ٍ ً٘ت
َالق اظ جٌؽ َالق اؾت ٍ ّوچٌ٘ي فؿد ّن ً٘ؿت تب هٌبفبتٖ ثب ضٍاٗبت وی٘طُ زاق ِ ثبقـس
ٗب اقىبل قَز وِ «فؿد ثِ تطايٖ زض ًىبح» ثبالتفبق ثبَل اؾت اٗي ًٓطِٗ اظ جْ ـٖ توـبٗع
هَجَز ه٘بى َالق ٍ ذُلـٕ زض ثطذـٖ ضٍاٗـبت ٍ ،اظ جْـت زٗگـط وفبٗـت ذُلـٕ اظ َـالق ٍ
هحبؾجِ آى زض تٗساز َالقّب ضا وِ زض ضٍاٗبت ه ٗسزٕ ثساى اقبضُ قسُ ،تَيـ٘ح هـٖزّـس
اهب هٖتَاى زٍ اٗطاز اؾبؾٖ ثط اٗي ًٓطِٗ ٍاضز وطز:
ایراد اٍل :عدم ٍجَد ثورُ فقْی
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اٗطاز ًرؿت آى اؾت وِ آٗب زض فمِ ثوطُإ وِ تفبٍت ه٘بى ذُلٕ ٍ َالق ضا ثبظتبة زّـس ٍجـَز
زاضز تَي٘ح اٗيوِ ٌّگبهٖ وِ هٖگَٗ٘ن ذُلٕ اظ جٌؽ َالق اؾت هٖتَاًس ثـِ اٗـي هٌٗـب ثبقـس
وِ توبم قطاٍٗ ،اکىبم ٍ آثبض َالق ثط ذُلٕ ً٘ع ثبض هٖقَز کبل ،اگط ث َاً٘ن زض ٖلن فمـِ (هٌـبثٕ،

اؾ ساللّب ٍ ف بٍا) کىن ٗب اثطٕ ضا ث٘بث٘ن وِ ثط َالق ثبض قسُ ،اهب ثط ذُلـٕ ثـبض ًكـَز ،اٗـي لبٖـسُ
ًمى ذَاّس قس ٍ تفبٍت هبَّٕ ه٘بى ذُلٕ ٍ َالق تب کسٍزٕ ذَز ضا ًكـبى هـٖزّـس اهـب اگـط
چٌ٘ي ثوطُإ ٗبفت ًكَز ،لبئل قسى ثِ تفبٍت هبَّٕ ه٘بى اٗي زٍ هكىل ذَاّس ثَز
زض پبؾد ثِ اٗي اٗطاز ثبٗس ثِ چٌس ًى ِ تَجِ زاقت:
اٍالً ،تفبٍتّبٕ ؾبذ بضٕ وـِ ه٘ـبى ذُلـٕ ٍ َـالق زٗـسُ هـٖقـًَس ،اظ اؾـبؼ گَٗـبٕ
تفبٍت هبَّٕ ه٘بى اٗي زٍ اؾت هٌ ْبٕ اهط آى اؾت وِ اٗي زٍ ثِ ال ًـبٕ ازلـِ هٗ جـط ،زض
ثطذٖ اظ اکىبم هك طناًس ٌّگبهٖ ثبٗس ثِ زًجبل ثوطُ ثبق٘ن وِ زٍ اهط اظ چٌس جْت ثب ّـن
تكبثِ ؾبذ بضٕ ٍ کمَلٖ زاق ِ ثبقٌس؛ اٗي زض کبلٖ اؾت وِ نَضت تحمك ذُلٕ ،ثـطذالف
َالق ،هبًٌس ّط ٖمس زٗگطٕ ،زاضإ اٗجبة ٍ لجَل ٍ ٗه پ٘وبى زٍؾَِٗ اؾت وِ ًؿجت ثـِ
ظٍجِ جبٗع ٍ تب پبٗبى ٖسُ کك ضجَٔ زاضز
ثبً٘بً ضٍقي اؾت وِ آًچِ ثبٖث قسُ تب ثؿ٘بضٕ اظ فمْب زض و ت فمْٖ ٍ ف َاٖٗ ذـَز ،ذُلـٕ ٍ
َالق ضا ثِ ٗه زٗسُ اًگبضًس ّوبى هجٌبٖٗ اؾت وِ زض اٗي ًَقـ بض زض پـٖ ثـبظذَاًٖ آى ّؿـ ٘ن
اؾ كْبز ثِ ٖسم تفبٍت ٗب ثوطُ زض ف بٍا ،ه أذط ٍ ه فطٔ ثط اٗي هجٌب اؾت وِ ذُلـٕ اظ جـٌؽ َـالق
اؾت ٍ توبم اکىبم َالق ثط ذُلٕ ً٘ع ثبض هٖقَز؛ پؽ ًوٖتـَاى زض ضز توـبٗع ه٘ـبى ذُلـٕ ٍ َـالق
تٌْب ثِ ٖسم ٍجَز تفبٍت ٗب ثوطاتٖ زض اکىبم اٗي زٍ زض تبضٗد فمِ او فب ًوَز
ثبلیبًّ ،وبىََض وِ زض همسهِ گصقت آًچِ هب ضا ثِ اٗي پػٍّف ٍازاقت ،هؿئلِ ٍجـَة
ذُلٕ ثط ظٍج اؾت وِ اذ٘طاً اظ ؾـَٕ ثطذـٖ اظ هحممـبى هُـطح قـسُ اؾـت (ض ن :نـبًٖٗ
 )2386هبًٕ ثعضگٖ وِ ثط ؾط ضاُ اؾ سالل ثط ٍجَة ذُلٕ ٌَٖاى هٖقَز ،ازلـِ ٍ اجوبٖـبت
هطثٌَ ثِ َالق ٍ اًحهبض ٍ کك اذ ٘بض آى زض ظٍج اؾت ثط اٗي هجٌب ذُلٕ ًَٖٖ َالق اؾـت
ٍ کك َالق هٌحهط زض هطز اؾت ،پؽ ثِ ّ٘چ ٍجِ ًوـٖتـَاى اظ ٍجـَة ذُلـٕ ثـط ظٍج ٗـب
اججبض اٍ ثِ ذُلٕ ؾرٌٖ ثِ ه٘بى آٍضز اهب اگط ذُلٕ هبّ٘ ٖ جسإ اظ َـالق زاقـ ِ ثبقـس ،اٗـي
هبًٕ ثعضي ثط ؾط ضاُ اٗي ازٖب ًرَاّس ثَز گطچِ ذُلٕ ٖمسٕ ذَاّس ثَز وِ ضيـبٗت ظٍج
ً٘ع زض آى قطٌ اؾت ،اهب هٖتَاى ؾري اظ ٍجَة چٌ٘ي ٖمسٕ ثط ظٍج ثِ ه٘بى آٍضز
جسإ اظ اٗي ،ثوطات فمْٖ ٍ کمـَلٖ زٗگـطٕ زض تفـبٍت هـبَّٕ ه٘ـبى ذُلـٕ ٍ َـالق
ٍجَز زاضز؛ ثِ ٌَٖاى هیبل ،هٖتَاى ثِ ذُلٕ نـجٖ تَؾـٍ ٍلـٖ اقـبضُ وـطز وـِ زض نـَضت
تفبٍت ،جبٗعٍ ،گطًِ ثٌب ثط ًٓط ثؿ٘بضٕ اظ فمْب ثبَل ذَاّس ثَز ّسِٗ ه ِٗ زض َالق ٍ ٖـسم
آى زض ذُلٕ ،اضث هُلمِ ثبلیِ اظ قَّط هطٗى ٍ ٖسم آى زض هـَضز هر لٗـِ اظ زٗگـط ثوـطات
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اٗي توبٗع اؾت ّوچٌ٘ي ،اگط ٌَٖاى َالق ٗب ذُلٕ هَئَ کىن قطٖٖ زٗگطٕ لطاض ثگ٘طز،
هبًٌس اٗيوِ ًصض ٗب ٍلفٖ ثطإ هُلمبت لطاض زازُ قَز ،اٗي توبٗع ذـَز ضا ًكـبى ذَاّـس زاز
ثب ت جٖٗ ث٘ك ط هٖتَاى هَاضز زٗگطٕ ضا ً٘ع هُطح وطز
ایراد دٍم :کفبیت طالق بعَض از خُلع

وفبٗت َالق ثَٗو اظ ذُلٕ وِ هَضز اتفبق توبم لسهب ٍ ه أذطٗي ٍ هٗبنـطٗي اؾـت ،ضاُ ضا
ثطإ اٖ مبز ثِ تفبٍت ه٘بى َالق ٍ ذُلٕ هٖثٌسز ٌّگبهٖ وِ ثسـصٗطٗن َـالق ثٗـَو ًـَٖٖ
ذُلٕ اؾت ثِ اٗي هٌٗب اؾت وِ پ٘ف اظ آى پصٗطف ِاٗن ذُلٕ ًَٖٖ َالق اؾت
نبکت جَاّط ثِ اٗي ًى ِ اقبضُ زاضز ٍ ًؿجت ه٘ـبى َـالق ٍ ذُلـٕ ضا قـجِ٘ ًؿـجت ه٘ـبى
«ثٕ٘» ٍ «ؾلف» هٖزاًس ٍٕ هٖگَٗس ثٗس اظ آى وِ زاًؿ ٘ن ؾلف ًَٖٖ ثٕ٘ اؾت ،هـٖتـَاى
زض هٗبهلِ ؾلف اظ لفّ ثٕ٘ ثْطُ جؿت ثِ ّو٘ي نَضت ّن اگـط ذُلـٕ ًـَٖٖ َـالق ثبقـس،
هٖتَاى ٌّگبم ذُلٕ اظ لفّ َالق ثْطُ جؿت (ًجفٖ 2982م ،ج  )22 :33ثٌبثطاٗي ،ثب تَجـِ
ثِ اتفبق ًٓط فمْب هجٌٖ ثط اٗيوِ َالق ثَٗو اظ ذُلٕ وفبٗت هٖوٌس (ٌٖٗٗ ؾـجت جـساٖٗ ٍ
ثًٌَ٘ت ظٍج٘ي ٍ تول٘ه َٖو ثِ ظٍجِ اؾت) ،وكف هٖوٌ٘ن وِ ذُلٕ ًَٖٖ َالق اؾت
ثطإ ضٍقي قسى هؿئلِ ٍ پبؾد ثِ اٗي اٗطاز ،الظم اؾت ثِ ًؿجت ه٘بى ذُلـٕ ٍ َـالق ثٗـَو
زلت ث٘ك طٕ زاق ِ ثبق٘ن
« .2-2خُلع» ٍ «طالق بعَض»

ًٓط هكَْض فمْب ،گصق ِ اظ اذ الف هجٌبٕقبى زض هبّ٘ت ذُلٕ ،آى اؾت وِ َالق ثَٗو اظ
الؿبم ذُلٕ اؾت ٍ ک ٖ ثط اٗيوِ َالق ثَٗو ثبئي ٍالٕ قسُ ٍ هولّه َٖو اؾـت اجوـبٔ
زاضًس 6اظ ٖجبضت ق٘د زض «هجؿٌَ» فْو٘سُ هٖقَز وِ کم٘مت ذُلٕ ٍ َالق ثٗـَو اظ ًٓـط
اٍ ٗىٖ اؾت (ّ2387ـ ق ،ج  )344 :4هحمك زض «قطإٗ» ٍ ٖالهـِ زض «تحطٗـط»« ،لَاٖـس» ٍ
«اضقبز» ،ثِ وفبٗت َالق ثَٗو جْت تحمك ذُلٕ تهطٗح زاضًس (هحمـك کلّـٖ ّ2428ــ ق،
ج 42 :3؛ ٖالهِ کلّٖ ّ2412ـ ق ،ج 88 :4؛ ّ2423ـ ق ،الف ،ج ّ2422 ٍ 262 :3ـ ق ،ج
 )52 :1زض ه٘بى هٗبنطٗي ً٘ع ًٓط هكَْض اًُجبق َالق ثَٗو ثط ذُلٕ اؾـت (ًجفـٖ 2982م،
ج 22 :33؛ هَؾَٕ ذوٌٖ٘ ،ثٖتب ،ج )349 :1
ْبّطاً تٌْب وؿبًٖ وِ َالق ثَٗو ضا اظ الؿبم ذُلٕ ًساًؿـ ِ ٍ ثـطإ آى هـبّ٘ ٖ جـسا زض
ًٓط گطف ِاًس ،فرط الوحمم٘ي ،قْ٘س ثـبًٖ ٍ ه٘ـطظإ لوـٖ ّؿـ ٌس (کلّـٖ ّ 2387ــ ق ،ج :3
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375؛ قْ٘س ثبًٖ ّ 2423ـ ق ،ج 412 :9؛ ّ 2422ـ ق ،ج 92 :6؛ ه٘ـطظإ لوـٖ ّ 2417ــ ق،

ج  )455 :2تلمٖ آًبى اظ َالق ثَٗوٖ ،لٖضغن اٗيوِ آى ضا ثبئي ٍ هولّه َٖو زاًؿـ ِ-
اًسٖ ،ولٖ غ٘ط اظ ذُلٕ ٍ زاضإ تفبٍتّبٖٗ ثب آى اؾت ٗىٖ اظ اٗي تفبٍتّب وطاّ ٖ اؾـت
وِ اظ قطاٍٗ لُٖٗ ذُلٕ اؾت ،اهب اظ ًٓط قْ٘س ثبًٖ اظ قطاٍٗ َالق ثٗـَو ً٘ؿـت ٍٕ زض
«هؿبله» زض اٗيثبضُ هٖگَٗس« :ألى الٌظَص إًوب زلت على تَلف الرُلع على الىطاّأ ،فاابّط
حبل الطالق ثعَع أًِ هغبٗط لِ ٍ إى شبضوِ فٖ ثعغ األحىبم» ٍٕ زض «قطح لوِٗ» ً٘ع تهطٗح
هٖوٌس ٍ« :لَ أتى ثبلطالق هع العَع فمبل أًت طبلك على وصا هع سؤالْب أٍ لجَلْب ثعسُ واصله
أغٌى عي لفظ الرُلع ٍ أفبز فبئستِ ٍ لن ٗفتمط إلى هب ٗفتمط إلِ٘ الرُلع هي وطاّتْب لاِ ذبطأ ،ألًاِ

طالق ثعَع ال ذُلع» (ّ2423ـ ق ،ج 412 :9؛ ّ2422ـ ق ،ج )92 :6
ّوبىََض وِ هٖثٌ٘٘ن ،قْ٘س ثبًٖ ثِ ٍيَح ه٘بى َالق ثَٗو ٍ ذُلٕ توبٗع لبئل قـسُ ٍ
هٗ مس اؾت وِ ّط کىوٖ وِ ثـطإ ٗىـٖ ثبثـت اؾـت لعٍهـبً ثـطإ زٗگـطٕ ثبثـت ً٘ؿـت
ٌّگبهٖ وِ اٗي توبٗع هبَّٕ ضا ثسصٗطٗن زض ٍالٕ پصٗطف ـِاٗـن وـِ ذُلـٕ ٍ َـالق ثٗـَو زٍ
ؾجت اظ اؾجبة فطاق ٍ زٍ ٌَٖاى هؿ ملاًس وِ اقـ طانقـبى زض ثطذـٖ اظ قـطاٍٗ ٍ اکىـبم
ً٘بظهٌس البهِ زل٘ل هٗ جط اؾت ثط اٗي اؾبؼ ،ظهٌِ٘ اٗي پطؾف فطاّن هٖآٗس وِ ثٗس اظ اثجبت
اٗي توبٗع ،ثط اؾبؼ وـسام هٗ٘ـبض ثًٌَ٘ـت َـالق ٍ اً مـبل ٖـَو زض آى ،هبًٌـس ذُلـٕ ،ثبثـت
هٖقَز آٗب اٗي ثًٌَ٘ت ثِ ال ًبء زل٘لٖ هٗ جط اظ ً بٗج هؿ م٘ن َالق ثَٗو اؾت ٗـب اٗـيوـِ
َالق ثَٗو ،هطوت اظ زٍ فطآ ٌٗس کمَلٖ اؾـت وـِ ٗىـٖ اظ آًْـب َـالق اؾـت ٍ ثًٌَ٘ـت
ً ٘جِ زٗگطٕ اؾت؟ ه٘طظإ لوٖ ثحث هؿ َفبٖٗ ضا زض اٗيثـبضُ زض لبلـت ضؾـبلِإ هؿـ مل
تٌٓ٘ن وطزُ اؾت ٍٕ ثًٌَ٘ت ٍ تول٘ه َٖو ضا زض َـالق ثٗـَو کبنـل ٖمـسٕ زاًؿـ ِ
7

وِ َالق زض ٗه َطف آى ٍالٕ هٖقَز (ّ2417ـ ق ،ج )455 :2
فرط الوحمم٘ي ً٘ع زض «اًٗبح الفَائس» ثِ تفبٍت ه٘بى ذُلٕ ٍ َـالق ثٗـَو اقـبضُ وـطزُ
اؾت (ّ2387ـ ق ،ج )375 :3
اهب َجك ًٓط هكَْض ،چَى «َالق ثَٗو» اظ الؿبم «ذُلٕ» اؾت ،ثطإ اٗيوِ نح٘ح ٍالٕ
قَز ثبٗس ٍاجس توبم اکىبم ٍ قطاٍٗ نحت ذُلٕ ثبقس؛ هـیالً ثبٗـس قـطٌ وطاّـت ظٍجـِ اظ
ظٍج زض آى تحمك زاق ِ ثبقس هحمك زض «قطإٗ» هٖآٍضز« :اگط ّوؿـطـ ضا َـالق ثٗـَو
زاز زض کبلٖ وِ اذالققبى ثب ٗىسٗگط هالئن ٍ ثب ّن تَافك زاق ٌس ،فسِٗ ضا هبله ًوـٖقـَز
ٍ َالق ضجٖٗ ذَاّس ثَز» (ّ2428ـ ق ،ج )42 :3
اهب ٖلٖضغن اٗي قْطتّ٘ ،چ ًم ضٍقٌٖ زال ثط اٗي ٗبفت ًوٖقـَز وـِ َـالق ثٗـَو
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ًَٖٖ ذُلٕ اؾت ٍ ٍاجس توبم اکىبم ،قطاٍٗ ٍ آثبض آى اؾت نـبکت کـسائك زض اٗـيثـبضُ
هٖگَٗسّ٘« :چ اثطٕ اظ َالق ثَٗو زض اذجبض ً٘بف ن ،ثلىِ آًچِ زض اذجبض هَجَز اؾت فمٍ
ذُلٕ ٍ هجبضات اؾـت» (ثحطاًـٖ ّ2425ــ ق ،ج  )568 :15نـبکت هـساضن ّـن زض «ًْبٗـٔ
الوطام» ثِ ّو٘ي ًى ِ اقبضُ هٖوٌس« :اگط َالق ثَٗو ذُلٕ ًجبقسّ٘ ،چ ٗه اظ اکىـبم ذُلـٕ
ثط آى ثبض ًوٖقَز؛ ثِ اٗي زل٘ل وِ ّ٘چ ًهٖ زض ذهَل َالق ثَٗو ٍجَز ًـساضز ٍ اٗـي
اهط ثط قرم ه جٕ پَق٘سُ ً٘ؿت» (ٖبهلٖ ججٖٗ ّ2422ـ ق ،ج  )239 :1هحمك ذَاًؿبضٕ
ً٘ع زض اٗي هَضز هٖگَٗس« :اگط اتفبق فمْب ثط اٗي ًجَز وِ َالق ثَٗو اظ الؿبم ذُلـٕ اؾـت،
کىن ثِ ثًٌَ٘ت ٍ لعٍم وطاّت ٍ زٗگط اکىبم ذُلٕ هكىل ثَز ،چَى اویط ازلِ اذ هبل ثـِ
هر لِٗ زاضز» (ذَاًؿبضٕ ثٖتب)412 ،
ثٌبثطاٗي ،اگط َالق ثَٗو ضا اظ الؿبم ذُلٕ ًساً٘نّ٘ ،چ ٗه اظ اکىبم ٍ آثبض ذُلٕ ثـط آى
ثبض ًوٖقَز؛ چطا وِ ّ٘چ ًهٖ زال ثط اٗيوِ َالق ثَٗو ثِ نَضت ثبئي ٍالٕ هٖقـَز ٗـب
ثِ ذَزٕ ذَز هولّه فسِٗ اؾت زض زؾ طؼ ً٘ؿت ٍ زض اٗيثبضُ ّط چِ ّؿت تٌْب ثب ٌٖـَاى
ذُلٕ ٗب هجبضات اؾت
ذالنِ پبؾد ثِ اٗي اٗطاز وِ اٖ جبض َـالق ثٗـَو ،هبّ٘ـت َـالق ثـطإ ذُلـٕ ضا ً ٘جـِ
هٖزّس اظ اٗي لطاض اؾت:
اٍالًٖ ،لٖضغن اٗيوِ َالق ثَٗو ثِ ٌَٖاى لؿوٖ اظ الؿبم َالق ثبئي هَضز اتفـبق فمْـب
اؾت ،زض اٗيوِ لؿوٖ اظ الؿبم ذُلٕ ثبقس هـَضز اجوـبٔ ً٘ؿـت ٍ ّوـبى َـَض وـِ گصقـت
ثطذٖ اظ فمْب هبًٌس فرط الوحمم٘ي ،قْ٘س ثبًٖ ٍ ه٘طظإ لوٖ ثب اٗي اهط هربلفت وـطزُاًـس ٍ
ه٘بى هفَْم ٍ هبّ٘ت ذُلٕ ٍ َالق ثَٗو توبٗعٕ لبئل قسُاًس وِ ثبٖث هٖقَز ّط ٗـه ضا
ثِ ٌَٖاى ٗه ٖول کمَلٖ هؿ مل زض ًٓط گطف ِ ٍ اق طانقـبى زض ّـط کىوـٖ ضا هؿـ لعم
البهِ زل٘ل ثساًٌس
ثبً٘بً ،اٗيوِ َالق ثَٗو لؿوٖ اظ الؿبم ذُلٕ ثبقس ،ه فطٔ ثـط اٗـي اؾـت وـِ ذُلـٕ ضا اظ
الؿبم َالق ثساً٘ن؛ ٍگطًِ ّ٘چ زل٘ل ٍ ًم ضٍقٌٖ زضثبضُ َالق ثَٗو ٍجـَز ًـساضز ٍ ّـط
چِ ّؿت زض ثبة ذُلٕ ٍ هجبضات اؾت زض ً ٘جِ ،اؾ كْبز ثِ اٗيوِ َـالق ثٗـَو اظ الؿـبم
ذُلٕ اؾت ثطإ اثجبت اٗي اهط وِ ذُلٕ اظ الؿبم َالق اؾت ،ههبزضُ ثِ هُلَة ذَاّس ثَز
ثبلیبًَ ،الق ثَٗو اظ ضاُ زٗگطٕ ّوچَى ضاُّبٖٗ وـِ ه٘ـطظإ لوـٖ گف ـِ لبثـل تَج٘ـِ
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اؾت اظ ًٓط ٍٕ َالق ثَٗو ضا هٖتَاى اظ لج٘ل ّجِ زض همبثل َٖو ٗب ههبلحِ ٍ ٗـب قـطٌ

يوي ٖمس ،الظم للوساز وطز ٍ ازٖب هٖوٌس وِ ّ٘چ هٌٖٗ زض اٗي ظهٌِ٘ اظ ؾـَٕ ّـ٘چ وـؽ
8
ٗبفت ًوٖقَز (ه٘طظإ لوٖ ّ2417ـ ق ،ج )592 :2
ً ٘جِ اٗيوِ زل٘ل اجوبٔ فمْب ثط اٖ جبض َالق ثَٗو ٍ ثًٌَ٘ـت ٍ تول٘ـه کبنـل اظ آى،
ثط اٖن اظ هسٖب زاللت زاق ِ ٍ آى ضا ثبثـت ًوـٖوٌـس تٌْـب چ٘ـعٕ وـِ زض اٗـي ثحـث ثـبلٖ
هٖهبًس ،قْطت ف َاٖٗ زضثبضُ کم٘مت ٍاکسُ ذُلٕ ٍ َالق ثَٗو اؾت ٍ ضٍقي اؾـت وـِ
قْطت ف َائٖ ثِ تٌْبٖٗ هٗ جط ً٘ؿت ثٌبثطاٗيً ،وٖتَاى اظ اٖ جبض َالق ثَٗو ،هبّ٘ت َالق
ضا ثطإ ذُلٕ ً ٘جِ گطفت
« .3-2خُلع» ٍ «هببرات»

ثطضؾٖ تُج٘مٖ زٍ کم٘مت «ذُلٕ» ٍ «هجبضات» اظ اٗي هٌٓط زض ثطضؾٖ هؿئلِ هـب زاضإ اّو٘ـت
اؾت وِ زاًؿ ي هبّ٘ت هجبضات ٍ قىل اًٗمبز آى هٖتَاًـس زض قـٌبذت هبّ٘ـت ذُلـٕ هـؤثط
ثبقس اظ آًجبٖٗ وِ ثطذٖ هٗ مسًس هجبضات لؿوٖ اظ الؿبم ذُلٕ اؾت ٍ ثطذٖ زٗگـط زضثـبضُ
اٗيوِ زض هجبضات اًكبء َالق الظم اؾت ،ازٖبٕ اجوبٔ وطزُاًـس «ٍکـست کم٘مـت ذُلـٕ ٍ
هجبضات» ٍ «لعٍم اًكبء َالق زض هجبضات» ًكبىزٌّسُ آى ذَاّس ثَز وـِ آًچـِ زض ذُلـٕ هبٗـِ
جساٖٗ اؾتَ ،الق اؾت ،گطچِ ثسٍى لفـّ َـالق ٍ ثـِ لفـّ ذُلـٕ اًكـبء قـَز وـِ زض آى
نَضت ،ثٌب ثط ًٓط هكَْضَ ،الق زض ذُلٕ هؿ ط ٍ پٌْبى ذَاّس ثَز ثٌبثطاٗي ،ثطضؾـٖ ًؿـجت
ه٘بى ذُلٕ ٍ هجبضات هب ضا زض زضن ثْ ط کم٘مت ٍ هبّ٘ت ذُلٕ ٗبضٕ هٖضؾبًس
ثطذٖ اظ فمْب هٗ مسًس وِ هجبضات قىلٖ اظ ذُلٕ اؾـت ٍ ثٌـبثطاٗي توـبم اکىـبم ذُلـٕ ثـط
هجبضات ً٘ع ثـبض هـٖقـَز ،اهـب تفـبٍتّـبٖٗ ضا ه٘ـبى ذُلـٕ ٍ هجـبضات شوـط وـطزُاًـس (هف٘ـس
ّ2423ـ ق519 ،؛ ََؾٖ ّ2422ـ ق532 ،؛ اثي ثطّاج ّ2426ـ ق ،ج 173 :1؛ ًجفٖ 2982م،
ج )88 :33
هٗوَالً ؾِ تفبٍت ه٘بى ذُلٕ ٍ هجبضات شوـط هـٖقـَز :اٍل اٗـيوـِ زض هجـبضات وطاّـت
زٍَطفِ اؾت ٍ ظٍج٘ي ًؿجت ثِ ٗىسٗگط ث٘عاضًس زٍم اٗـيوـِ زض هجـبضات ظٍج کـك ًـساضز
ث٘ف اظ هْطِٗ ضا َلت ًوبٗس ؾَم اٗيوِ زض ًٓط هكَْض ،اًكـبء َـالق زض ذُلـٕ الظم ً٘ؿـت،
اهب زض هجبضات الظم اؾت ٍ ثطذٖ زض اٗي هؿئلِ ازٖبٕ اجوبٔ وطزُ ٍ هٗ مسًس اف طاق کبنل
اظ هجبضات زض ٍالـٕ کبنـل اظ َاللـٖ اؾـت وـِ يـوي نـ٘غِ آى اًكـبء هـٖقـَز (ََؾـٖ
ّ2387ـ ق ،ج 373 :4؛ اثي ازضٗؽ ّ2422ـ ق ،ج 713 :1؛ هحمك کلّٖ ّ2428ــ ق ،ج :3
44؛ ٖالهِ کلّٖ ّ2423ـ ق ،الف ،ج )268 :3
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اظ وؿبًٖ وِ زض هؿئلِ لعٍم اًكبء َالق زض هجبضات ثـب ًٓـط هكـَْض هربلفـت وـطزُاًـس،
قْ٘س زض «هؿبله» ،هحمك ؾجعٍاضٕ زض «وفبٗـِ االکىـبم» ،نـبکت کـسائك زض «کـسائك» ٍ
ؾ٘سهحوس نسض زض «هبٍضاء الفمِ» اؾت ثطذـٖ اظ فمْـب هبًٌـس ؾـ٘س هحوسکؿـ٘ي ٖـبهلٖ زض
«العثسٓ الفمْ٘ـٔ» ً٘ـع زض اٗـي هؿـئلِ تطزٗـس وـطزُ ٍ کىـن ثـِ اک ٘ـبٌ زازُاًـس (قـْ٘س ثـبًٖ
ّ2423ـ ق ،ج 454 :9؛ ؾجعٍاضٕ ّ2413ـ ق ،ج 388 :1؛ ثحطاًٖ ّ2425ـ ق ،ج 615 :15؛
ٖبهلٖ ّ2417ـ ق ،ج 275 :7؛ نسضّ2412 ،ـ ق ،ج )363 :6
غ٘ط اظ تفبٍت زض لفّ ٍ ن٘غِ ذُلٕ ٍ هجبضات ،زض شوط تفبٍتّبٕ اٗي زٍ ٖبزتبً ثِ ّوـ٘ي
ؾِ تفبٍت ثؿٌسُ هٖقَز ،اهب ثط اؾبؼ ضٍاٗبت ثبة ذُلٕٗ ،ه تفبٍت زٗگط ضا ً٘ـع هـٖتـَاى
ايبفِ وطز ٍ آى اٗي اؾت وِ ثطإ نحت ذُلٕ ،ه٘عاى وطاّت ظٍجِ زض ضٍاٗـبت تـب کـسٕ
قطٌ اؾت وِ ثِ تٗسٕ ٍ تْسٗس زض والم ثٌ٘جبهس ،اهب زض هجـبضات چٌـ٘ي ه٘عاًـٖ اظ وطاّـت
قطٌ ً٘ؿت نبکت هساضن زض «ًْاٗٔ الوشام» ثِ اٗي تفبٍت تهطٗح وـطزُ اؾـت ّوچٌـ٘ي
ثطذٖ اظ هٗبنطٗي اک ٘بَبً «وطاّت قسٗس» ضا زض نحت ذُلٕ الظم زاًؿ ِاًس (ٖـبهلٖ ججٗـٖ
ّ2422ـ ق ،ج 243 :1؛ هَؾَٕ ذوٌٖ٘ ،ثٖتب ،ج )351 :1
آًچِ اظ هَئَ هجبضات زض ذهَل هبّ٘ت ذُلٕ ثطإ هب اّو٘ـت زاضز ،زٍ هؿـئلِ اؾـت وـِ
نحت ّط زٍٕ آًْب ًكبًِإ ثط هبّ٘ت َالق ثطإ ذُلٕ ذَاّس ثَز هؿئلِ اٍل آى اؾت وـِ «آٗـب
آىگًَِ وِ ق٘د هف٘س زض «همٌِٗ» هٖگَٗس («ٍ أها الوثاسآ فَْ ضشب هعي الخُلعغ ») (ّ2423ــ ق،
 )519کم٘مت هجبضات ثب کم٘مت ذُلـٕ ٗىـٖ اؾـت؟» هؿـئلِ زٍم آى اؾـت وـِ «آٗـب ثٌـب ثـط ًٓـط
هكَْض ،اًكبء َالق زض هجبضات قطٌ اؾت؟» چٌبًچِ پبؾد ّط ٗه اظ اٗي زٍ هؿئلِ هٌفـٖ ثبقـس،
ً ٘جِ هعثَضٍ ٌٖٗٗ ،کست هبّ٘ت َالق ٍ ذُلٕ ،هٌ فٖ ذَاّس ثَز اگط هجـبضات ضا فطالـٖ هؿـ مل
اظ ذُلٕ ثساً٘ن ،زض قٌبذت هبّ٘ت ذُلٕ ثٖتأث٘ط ذَاّس ثَز؛ لصا زضٗبفت اٗيوِ ّوطاّـٖ َـالق زض
آى قطٌ اؾت ٗب ذ٘طّ٘ ،چ ً ٘جِإ زض ثط ًرَاّس زاقت ّوچٌ٘ي ،اگط ثط اؾبؼ ضٍاٗـبت ،اًكـبء
َالق ضا زض هجبضات ،هبًٌس ذُلٕ ،الظم ًساً٘ن ،ذَاُ هجبضات ضا قىلٖ اظ ذُلـٕ ثـساً٘ن ٍ ذـَاُ آى ضا
فطالٖ هؿ مل ٍ جسإ اظ ذُلٕ ثساً٘ن ،زض ً ٘جِ تأث٘طٕ ًرَاّس زاقت ثٌبثطاٗيٌّ ،گـبهٖ هـٖتـَاى
اظ قٌبذت هبّ٘ت هجبضات ثِ هبّ٘ت ذُلٕ پٖ ثطز وِ پبؾد ّط زٍ هؿئلِ هیجت ثبقـس اگـط ثسـصٗطٗن
وِ هجبضات قىلٖ اظ ذُلٕ اؾت ٍ ّوچٌ٘يَ ،الق ضا زض نحت هجـبضات قـطٌ ثـساً٘ن ،ثـط اؾـبؼ
ٍکست هبّ٘ت ذُلٕ ٍ هجبضات ،هٗلَم ذَاّس قس وـِ آًچـِ زض آًْـب ؾـجت جـساٖٗ اؾـت َـالق
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اؾت؛ کبل ٗب ثِ نطاکت ثٌب ثط هجٌبٕ ق٘دٗ ٍ ،ب ثِ لفّ ذُلٕ ثٌب ثط هجٌبٕ هكَْض

 .1-3-2رٍایبت دال بر عدم ًیبز بِ طالق ٌّگبم هببرات:

زض ه٘بى اذجبض زل٘لٖ ٗبفت ًوٖقَز وِ زاللـت ثـط قـطٌ ّوطاّـٖ َـالق زض هجـبضات زاقـ ِ
ثبقس ،ثلىِ ثِ ٖىؽ ،ضٍاٗبتٖ ًمل قسُ وِ زال ثط ٖسم ً٘بظ ثِ َالق اؾـت نـبکت کـسائك
زض اٗي ظهٌِ٘ هٖگَٗس« :ثِ تحم٘ك ،اظ اذجبض هطثٌَ ثِ اٗي هؿئلِ ثَٕ اٗي َالق ً٘ـع اؾ كـوبم
ًوٖقَز ،چِ ضؾس ثِ اٗيوِ زاللت ثط آى زاق ِ ثبقٌس ،ثلىِ ضٍاٗبت زض ٖـسم آى ْـبّطتط اظ
آى اؾت وِ اًىبض قَز» ٍٕ زض ازاهِ هٖگَٗس« :ثطإ ذُلٕ ثًٖٗ اظ ضٍاٗبت ٗبفت هٖقـَز
وِ ثِ ازٖبٕ آًبى زاللت ثط اتجبٔ ثِ َالق زاضز ،هگط اٗيوِ اویط ٍ انح آًْب زاللت ثط ٖـسم
آى زاضًس ،اهب زض ضٍاٗبت ثبة هجبضات ّ٘چ ضٍاٗ ٖ زال ثط آًچـِ گف ـِاًـس ٗبفـت ًوـٖقـَز»
نبکت هساضن ً٘ع زض «ًْبٗٔ الوطام» پؽ اظ شوط ضٍاٗبت هٖگَٗس« :هم ًـبٕ اٗـي ضٍاٗـبت
آى اؾت وـِ زض هجـبضات ،اتّجـبٔ ثـِ َـالق قـطٌ ً٘ؿـت» هحمـك ؾـجعٍاضٕ ً٘ـع زض «وفبٗـِ
االکىـبم» پــؽ اظ آىوـِ قــطٌ ّوطاّـٖ َــالق زض هجــبضات ضا ثـِ هكــَْض ًؿـجت هــٖزّــس
هٖگَٗسً« :هٖ ضا ؾطا٘ ًساضم وِ چٌ٘ي قطَٖ ضا هٗ جـط زاًؿـ ِ ثبقـس ،ثلىـِ اذجـبض ظٗـبزٕ
ٍجَز زاضًس وِ ثط ٖسم آى زاللت زاضًس» (ثحطاًٖ ّ2425ـ ق ،ج 615 :15؛ ٖـبهلٖ ججٗـٖ
ّ2422ـ ق ،ج 245 :1؛ ؾجعٍاضٕ ّ2413ـ ق ،ج )388 :1
ضٍاٗبت هَضز ًٓط ٖجبضتاًس اظ:
 2نح٘حِ هحوس ثي اؾوبٖ٘ل :لَبلَ سٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓيِ الطِّػَب عٓيِ الْوٓطْأَِٓ تُجٓبضِٕ ظٍٕٓجْٓٓب -إٍَٔ
تَرْتَلٙعٔ ه ٌِْٔٙثِشَْٓبزِٓٓ شَبّٙسٕٓٗيِ عٓلَى طُْٕطٍ هٙيْ غَٕ٘طِ جِوٓبعٍّٓ -لْ تَجِ٘يُ ه ٌِْٔٙثِصَلٙهٓ( -إٍَٔ تَىَُىُ) اهٕطَأَتَِٔ هٓب لَنٕ
ٗٔتْجِعْٕٓب ثِطَلَبقٍ -فَمَبلَ تَجِ٘يُ ه ٍٓ ٌِْٔٙإِىْ شَبءٓ ٕ أَىْ ٗٓطُز ٛإِلَْٕ٘ٓب هٓب أَذَصَ هٌْْٓٙب ٍٓ -تَىَُىَ اهٕطَأَتَِٔ فَعٓلَتٕ -فَمُلْاتٔ
فَئًَِِّٔ لَسٕ ضٍِٕٔٓ لٌََب أًََّْٓب لَب تَجِ٘يُ ه ٌِْٔٙحٓتَّى ٗٔتْجِعْٓٓب ثِطَلَبقٍ -لَبلَ لَٕ٘سٓ شَلٙهٓ إِشَا ذلع فَمُلْتٔ تَجِا٘يُ هٌْٙأِ لَابلَ

ًَعٓنٕ (کطّ ٖبهلٖ ّ2429ـ ق ،ج )186 :11
 1نح٘حِ کلجٖ :عٓيْ أَثِٖ عٓجٕس ٙاللَِّٙ

لَبلَ الْؤجٓبضٓأَُٓ أَىْ تَمَُلَ الْوٓطْأَُٓ لٙعٍَٕجِْٓب -لَهٓ هٓب عٓلَٕ٘هٓ ٍٓ

اتْطُوٌْ ٖٙفَتَطَوَْٓب -إِلَّب أًََِّٔ ٗٓمَُلُ لَْٓب إِىِ اضٕتَجٓعٕت ٙف ٖٙشَٖٕء ٚه -ٌِْٔٙفَأًََب أَهٕلَهٔ ثِجٔؼْعٙهّ( ٙوبى)194 :
 3نح٘حِ أثٖ ثه٘ط :عٓيْ أَثِٖ عٓجٕس ٙاللَِّٙ

لَبلَ الْؤجٓبضٓأَُٓ تَمَُلُ الْوٓطْأَُٓ لٙعٍَٕجِْٓب لَهٓ هٓب عٓلَٕ٘اهٓ ٍٓ

اتْطُوٌْ -ٖٙإٍَٔ تَجٕعٓلُ لَِٔ هٙيْ لٙجٓلْٓٙب شَٕ٘ئبً فَ٘ٓتْطُوُْٓب -إِلَّب أًََِّٔ ٗٓمَُلُ فَائِىِ اضٕتَجٓعٕات ٙفٙاٖ شَاٖٕء ٚفَأًََاب أَهٕلَاهٔ

ثِجٔؼْعٙه ٍٓ -ٙلَب ٗٓحٙلُّ لٙعٍَٕجِْٓب أَىْ ٗٓأْذُصَ هٌْْٓٙب إِلَّب الْوْٕٓطَ فَوٓب زًٍَِٔٔ (ّوبى)195 :
زض اٗي ضٍاٗت ٍ ضٍاٗت لجلٖ ،اقبضُ هؿ م٘ن ثِ ٖسم لعٍم َالق زض هجبضات ًكـسُ اؾـت،
اهب اظ اٗي جْت وِ ْبّط ضٍاٗت زض نسز تج٘٘ي نـَضت تحمـك هجـبضات ٍ ّـط آًچـِ وـِ اظ
لَل ٗب فٗل زض آى الظم اؾت ،هٖثبقس ،اؾ فبزُ هٖقَز وِ َالق زض هجبضات قطٌ ً٘ؿت
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 4ضٍاٗت کوطاى :لَبلَ سٓوٙعٕتٔ أَثٓب جٓعٕفَطٍ

ٗٓتَحٓسٛثُ لَبلَ الْؤجٓبضِئَُٔ تَجِ٘يُ هٙيْ سٓبعٓتْٓٙب هٙيْ غَٕ٘طِ طَلَبقٍ ٍٓ لَاب

ه٘ٙطَاثَ ثٌَْٕٓ٘ٔوٓب -لٙأَىَّ الْعٙظٕوَٓٔ هٌْْٓٙب لَسٕ ثٓبًَتٕ سٓبعَٓٔ -وَبىَ شَلٙهٓ هٌْْٓٙب ٍٓ هٙيَ العٍَّٕدِ (ّوبى)196 :
 5ضٍاٗت جو٘ل ثي زضاج :جو٘ل ثي زضاد عٓيْ أَثِٖ عٓجٕس ٙاللَِّٙ

لَبلَ الْؤجٓبضٓأَُٓ تَىَُىُ هٙيْ غَٕ٘طِ أَىْ

ٗٓتْجٓعْٓٓب الطَّلَبقُ (ّوبى)
ضٍاٗبت زٗگطٕ ً٘ع ٍجَز زاضز وِ ثِ وفبٗت هجـبضات اظ َـالق اقـٗبض زاضًـس ،هبًٌـس «إِىْ
ثٓبضٓأَ  ٙاهٕطَأٌَٓ ظٍٕٓجْٓٓب فَِْٖٓ ٍٓاحٙسٌٓٓ» ٍ «عٙس ُٓٛالْؤجٓبضِئَِٔ ٍٓ الْؤرْتَلٙعِٓٔ ٍٓ الْؤرَ٘ٛطَِٓ عٙس ُٓٛالْؤطَلَّمَِٔٓٗ ٍٓ -عٕتَسٙزٕىَ فٖٙ

ثَٔ٘ٔ  ٙأَظٍٕٓاجِِْيَّ» (ّوـبى )198 ٍ 196 :چٌبًچـِ ّوطاّـٖ َـالق زض هجـبضات قـطٌ ثـَز ،چـِ
لعٍهٖ زاقت وِ ٖجبضت «فْٖ ٍاکسُ» ث٘بى قَز ٍ چِ لعٍهٖ زاقـت وـِ ه٘ـعاى ٖـسُ آى ضا
ث٘بى وٌٌس؟ چَى ثب هجبضاتَ ،الق ً٘ع اًكبء هٖقـس ٍ ٗمٌ٘ـبً ٗـه َـالق اظ ؾـِ َـالق اًجـبم
هٖگطفت ٍ ً٘بظٕ ًجَز تب اٗي ٖجبضت ث٘بى قَز ّوچٌ٘يٖ ،سُ زٗگطٕ غ٘ط اظ ٖسُ َـالق زض
ه٘بى ًجَز تب ثرَاٌّس همساض آى زض ضٍاٗـبت ث٘ـبى قـَز ٍ تهـطٗح قـَز وـِ ثـِ همـساض «ٖـسُ
هُلّمِ» اؾت
ّوبىََض وِ هٖثٌ٘٘ن اظ اٗي ضٍاٗبت ثِ ضٍقٌٖ ،وفبٗـت هجـبضات ثـطإ جـساٖٗ اؾـ فبزُ
هٖقَز ٍ الج ِ ضٍاٗبتٖ زٗگط ً٘ع ثِ ّوطاُ ٗىٖ اظ ّو٘ي ضٍاٗبتٌٗٗ ،ـٖ نـح٘حِ هحوـس ثـي
اؾوبٖ٘ل ،ثط ٖسم لعٍم َالق ٌّگبم ذُلٕ زاللت زاضز ٍ گصقت وِ هكَْض فمْب ً٘ـع زض ذُلـٕ
ثِ آى ضٍاٗبت ٖول وطزُاًس؛ اهب ًوٖزاً٘ن وِ چِ هطجحٖ ثبٖث قسُ وِ اظ ضٍاٗبت هطثـٌَ
ثِ هجبضات ضٍٕگطزاى قًَس ٍ زض ً ٘جَِ ،الق ضا زض آى قطٌ ثساًٌـس قـبٗس ٖلـت آى ٖـسم
قفبف٘ت زض الفبِ ن٘غِ هجبضات ثبقس ،ثب اٗي تَجِ٘ وِ نحت قطٖٖ اق مبق «ثبضئ ـه ٖلـٖ
وصا» اظ انُالح «هجـبضأُ» ٍ ،اف ـطاق کبنـل اظ آى ،ثـِ ضٍقـٌٖ ٍ قـفبف٘ت نـحت قـطٖٖ
ٖجبضت «ذبلٗ ه» ٗب «ذلٗ ه» زض ذُلٕ ً٘ؿت ٍ ّط آًچِ اظ ازلِ ثِ زؾت هـٖآٗـسٖ ،جـبضاتٖ
زال ثط اف طاق زض همبثل هْط ٗب وو ط اظ آى اؾت ٍ کـبل وـِ ثـطإ اًكـبء هجـبضات ،ثـطذالف
ذُلٕ ،لفٖٓ نطٗح ٍ قطٖٖ ًوٖٗبث٘ن ،پؽ زض تلفّ ّط ٖجبضتٖ غ٘ـط اظ لفـّ «َـالق» ،انـلْ
ٖسم نطاکت ٍ زض ً ٘جِ ٖسم وفبٗت آى اؾـت اهـب زض پبؾـد ثبٗـس گفـت وـِ اظ اٗـي ًٓـط
تفبٍتٖ ه٘بى ذُلٕ ٍ هجبضات ً٘ؿت ،ثلىِ ضٍاٗبتٖ زض ذهَل هجبضات ٍاضز قسُ اؾت وـِ ثـِ
لفّ «اثبضئه» ٍ «ثبضئٌٖ» زض ًحَُ اجطإ هجبضات تهطٗح زاضًـس (ولٌ٘ـٖ ّ2427ــ ق ،ج :6
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 )243 ٍ 241ثط فطو وِ تهطٗحٖ ً٘ع زض ذهَل لفّ هجبضات ٍجَز ًساقـ ِ ثبقـس ،ثبٗـس
گفت وِ ثطإ اًكـبء ذُلـٕ ّـن لفـّ نـطٗحٖ زض ضٍاٗـبت ًوـٖٗـبث٘ن ٍ فمْـب ْـبّطاً الفـبِ

«ذبلٗ ه» ٍ «ذلٗ ه» ضا ً٘ع ثِ نطف اق مبق ٍ ثط اؾبؼ انـَل ٖـبم الفـبِ وـِ نـطاکت
اق مبق ضا زض هٌٗبٕ هَئَ لِ هك ك هٌِ هٗ جط هٖزاًٌس ،هٗ جط زاًؿ ِاًس؛ ثـِ ٍٗـػُ زض ذُلـٕ ٍ
هجبضات وِ ضٍاٗبت ،زال ثط ٖسم ً٘بظ َالق زض اًكبء آًْب اؾت تَيـ٘ح آىوـِ زض ذهـَل
اًكبء ذُلٕ ٍ هجبضات ٗب لفّ ذبنٖ ثطإ آًْب زض ازلِ همطض قسُ ٍ ٗب ًكسُ اؾـت؛ اگـط لفٓـٖ
همطض قسُ وِ ّوبى هٗ جط اؾت ٍ اگط همطض ًكسُٗ ،ب يطٍضت َالق ٗب ٖسم آى ث٘ـبى قـسُ ٍ
ٗب زض اٗي ذهَل ؾرٌٖ ثِ ه٘بى ً٘بهسُ اؾت زض نَضت اذ٘ط ،تَجِ٘ هعثَض جـبٕ زاقـت،
اهب زض جبٖٗ وِ تهطٗح ثِ ٖسم ً٘بظ ثِ َالق ٍجَز زاضز ٍ اظ َطفٖ لفّ ذبنٖ ضا ً٘ـع ثـطإ
آى شوط ًىطزُاًسَ ،جك لبٖسُ ثبٗس ّط لفٖٓ وِ گَٗبٕ آى اؾت ،ثطإ جساٖٗ وبفٖ ثبقس ٍ
ثٌبثطاٗي ،او فبء ثِ هك ك ذُلٕ ٍ هجبضات (ذبلٗ ه ٍ ثبضئ ه ٖلـٖ وـصا) هُـبثك ثـب اک ٘ـبٌ ٍ
او فبء ثِ لسض ه ٘مي اؾت
ّوبىََض وِ پ٘فتط گصقت ق٘د ََؾـٖ ذُلـٕ ضا ،هبًٌـس هجـبضات ،ثـسٍى َـالق هٗ جـط
ًوٖزاًس ٍٕ زض «تْصٗت» پؽ اظ ًمل اٗي ضٍاٗبت ٍ شٗل ضٍاٗت جو٘ل هٖگَٗس« :آًچِ هي
زض هجبضات ثِ آى ٖول هٖوٌن ،آى اؾت وِ تب ٌّگبهٖ وِ َالق زض پٖ آى ًجبقس اف طالـٖ اظ
آى کبنل ًوٖآٗس ٍ اٗي هـصّت توـبم هحهـل٘ي ،اظ انـحبة ه مـسم ٍ ه ـأذط ،اؾـت ٍ ثـب
ضٍاٗ ٖ وِ شوط وطزٗن هٌبفبت ًساضز چَى لَل کًطت

وِ فطهَز «الوثعاسأُ تىعَى هعي

غ٘ش اى ٗتثؼْا الطالق» ،زاللت ًساضز وِ ثِ ؾجت هجبضات ،جساٖٗ ٍ اف طاق کبنل قـَز ،ظٗـطا
لَل کًطت ضا کول هٖوٌ٘ن ثط اٗيوِ ظٍجِ ٌّگبهٖ وِ َلت هجـبضات وـطز ٍ آى لـَل ضا
گفت ،زض ٖ٘ي کبل وِ ٖمس ًىبح ٌَّظ پبثطجبؾت ،هجبضات ثـسٍى کىـن کبنـل هـٖقـَز
چٌبًچِ اٗي ضٍاٗت زض اف طاق نطاکت زاق ِ ثبقس ،آى ضا ،ثِ ّوبى نَضتٖ وِ زض ثبة ذُلـٕ
گصقت ،ثط قىلٖ اظ تمِ٘ کول هٖوٌ٘ن» (ّ2427ـ ق ،الف ،ج )221 :8
ثبٗس گفت وِ اظ ق٘د ٍ پ٘طٍاًف زض هؿئلِ ذُلٕ غطٗت ً٘ؿـت وـِ هجـبضات ضا ثـِ تٌْـبٖٗ
ثطإ جساٖٗ وبفٖ ًساًٌس ،چَى ضٍاٗبت هطثٌَ ثِ ّط زٍ هَئَ ضا کول ثط تمِ٘ هـٖوٌٌـس
اهب غطاثت اظ جبًت هكَْض فمْب اؾت وِ ثِ ال ًبٕ ضٍاٗبت ،ذُلٕ ضا ثسٍى اًكبء َالق وبفٖ
زاًؿ ِ ،اهب هجبضات ضا وِ زض ًٓطقبى قىلٖ اظ ذُلٕ اؾت ٍ هبًٌس ذُلٕ ضٍاٗبتٖ زال ثط وفبٗت
آى اظ َالق ٍجَز زاضز ،وبفٖ اظ َالق ًوٖزاًٌس
قْ٘س ثبًٖ ثِ اٗي هؿئلِ پطزاذ ِ ٍ هٖگَٗس وِ زض اذجبضً ،ـِ تٌْـب زالل ـٖ ثـط لـعٍم َـالق زض
هجبضات زٗسُ ًوٖقَز ،ثلىِ ثط ٖىؽ ،ضٍاٗبتٖ هَجَز اؾت وِ زاللت ثط ٖسم ً٘ـبظ ثـِ َـالق زض
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هجبضات زاضًس اٍ هٖگَٗس وِ ق٘د ّوبى ضف بضٕ ضا وِ ثب ضٍاٗبت ذُلٕ زاقـ ِ ثـب ضٍاٗـبت هجـبضات
ً٘ع وطزُ ٍ آًْب ضا کول ثط تمِ٘ وطزُ اؾت ،زض کبلٖ وـِ اٗـي کوـل لبثـل تَج٘ـِ ً٘ؿـت ،چـَى
هجبضات زض ه٘بى اّل ؾٌت هَيَٖ٘ت ٍ اؾـ ٗوبلٖ ًـساضز ٍ اگـط اؾـ ٗوبلٖ زاقـ ِ ثبقـس اظ جولـِ
وٌبٗبت ذُلٕ ٗب َالق اؾت اظ ؾَٕ زٗگط ،ثطإ اٗي ضٍاٗبت ّ٘چ هٗبضيـٖ ً٘ـع ٍجـَز ًـساضز تـب
ث َاً٘ن آًْب ضا ثط تمِ٘ کول وٌ٘ن (قْ٘س ثبًٖ ّ2423ـ ق ،ج )454 :9
اؾبؾبً اٗي اک وبل ٍجَز زاضز وِ فمْـبٕ ه مـسم ثـِ ذـبَط زٍضٕ اظ هكـىالت ًبقـٖ اظ
هٗبقطت قِ٘ٗ ٍ اّل ؾٌت زض وٌبض ٗىسٗگط (چَى ثطذٖ اظ آًـبى َـالق ضا قـطٌ زاًؿـ ِ ٍ
ثطذٖ زٗگط قطٌ ًساًؿ ِاًس) ٍ ٗب ثِ ذبَط اذ الف ًٓط ٗب اثْبم زض هؿئلِ ،اظ ثبة اک ٘بٌ ثـِ
يطٍضت َالق زض هجبضات ٍ ک ٖ ذُلٕ لبئل قسُ ثبقٌس ثٌبثطاٗي ،کوـل ضٍاٗـبت هجـبضات ثـِ
تمِ٘ ضا ًوٖتَاى پصٗطفت
آًچِ وِ هحمك کلّٖٖ ،الهِ ٍ هكَْض فمْـب ضا ٍازاقـ ِ وـِ ثـِ ٖـسم وفبٗـت هجـبضات اظ
َالق کىن وٌٌس ،ازٖبٕ اجوبٔ اظ ؾَٕ ق٘د ََؾٖ اؾت؛ زض کبلٖ وِ نـحت اٗـي ازٖـب
هؿلن ً٘ؿت هحمك کلّٖ گطچِ زض «قطإٗ» ازٖـبٕ اتفـبق ثـط لـعٍم َـالق هـٖوٌـس ،اهـب زض

«هر هط الٌبفٕ» وِ هر هط «قطإٗ» ٍ ه أذط اظ آى اؾت ،اٗـي لـَل ضا ثـِ اویـط ًؿـجت هـٖ-
زّس(ّ2428ـ ق ،ج ٖ )124 :2الهِ کلّٖ ً٘ع زض «هر لف» ثـِ اٗـي هؿـئلِ پطزاذ ـِ ٍ وـالم
هحمك ضا هكٗط ثِ ٍجَز اذ الف زاًؿ ِ اؾت (ّ2423ـ ق ،ة ،ج )391 :7
نبکت کسائك زض اٗي ظهٌِ٘ هٖگَٗس« :زض تٗبضو ثب اٗي اذجبض (وـِ زاللـت ثـط وفبٗـت
هجطز هجبضات ثطإ اف طاق زاضًس) چ٘عٕ ثبلٖ ًوٖهبًس ،هگط ازٖبٕ اجوبٔ وِ جـسال ٍ ًـعأ
زض آى ضا زاًؿ ٖ ٍ ق٘د هب ،قْ٘س ثبًًٖ٘ ،ع زض اٗي اجوبٔ هٌبلكِ وطزُ ٍ اهیبل اٗي اجوـبّٔـب
ضا هؿلن ًوٖزاًس ٍ کك ً٘ع ّو٘ي اؾت» (ّ2425ـ ق ،ج  )616 :15هحمك ؾـجعٍاضٕ ً٘ـع زض
«وفبِٗ االکىبم» ،اجوبٔ هَضز ازٖبٕ ق٘د ٍ کوـل ضٍاٗـبت ثـط تم٘ـِ ضا ظٗـط ؾـَال هـٖثـطز
(ّ2413ـ ق ،ج )388 :1
ثٌبثطاٗي ،اجوبٔ هَضز ازٖبٕ ق٘د هؿلن ً٘ؿت؛ ّوچٌبى وـِ کوـل ضٍاٗـبت ثـط تم٘ـِ ً٘ـع
لبثل لجَل ًوٖثبقس لصا هٖتَاى ً ٘جِ گطفت وِ زض هجبضات ً٘ع ،هبًٌس ذُلـٕ ً٘ـبظٕ ثـِ اًكـبء
َالق ً٘ؿت ٍ هجطز هجبضات ثطإ جساٖٗ وفبٗت هٖوٌس؛ ّط چٌس وِ اک ٘بٌ زض اٗي هؿـئلِ
قبٗؿ ِ اؾت
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هؿئلِ زٗگطٕ وِ ثِ َطح آى پطزاذ ٘ن ،آى ثَز وِ آٗب هجبضات قـىلٖ اظ ذُلـٕ اؾـت ٗـب

زاضإ هبّ٘ ٖ هؿ مل اؾت ّوبىََض وِ گصقـت ،ثؿـ٘بضٕ اظ فمْـب ثـط اٗـي ٖم٘ـسُاًـس وـِ
کم٘مت ذُلٕ ٍ هجبضات ٗىٖ اؾت ٍ ثٌبثطاٗي هٗ مسًس وِ ّط قـطٌ ٍ ّـط کىوـٖ وـِ ثـطإ
ذُلٕ ثبثت اؾت ثطإ هجبضات ً٘ع ثبثت هٖقَز اهب اظ تفـبٍتّـبٕ ذُلـٕ ٍ هجـبضات آى اؾـت
وِ قطَٖ زض ضٍاٗبت ذُلٕ شوط قسُ اؾت وِ زض ضٍاٗبت هجـبضات اثـطٕ اظ آى ً٘ؿـت ٍ آى
تفبٍت چْبضم ه٘بى ذُلٕ ٍ هجبضات اؾت وِ لجالً شوـط گطزٗـس ٍ هطثـٌَ ثـِ قـست وطاّـت
ظٍجِ زض ذُلٕ ثِ نَضتٖ اؾت وِ ثبٖث تٗسٕ ٍ تْسٗس زض والم قـَز ّوـ٘ي قـطٌ وـبفٖ
اؾت تب ٍکست هبّ٘ت ذُلٕ ٍ هجبضات ضا هرسٍـ وٌس الج ِ ثبٗس تَجِ زاقت وـِ اگـط ٍاغُ
«ذُلٕ» ضا هطازف اف ساء هُطح قسُ زض آِٗ  119ؾـَضُ ثمـطُ زاًؿـ ٘ن ،هٌٗـبٕ ٖـبهٖ ذَاّـس
زاقت وِ ّط ًَٔ جساٖٗ زض همبثل َٖو ضا اٖـن اظ ذُلـٕ ٍ هجـبضات ٍ َـالق ثٗـَو ٍ ،
قبهل ذَاّس قس زض اٗي نَضت ،هجبضات قىلٖ اظ ذُلٕ ذَاّس ثـَز اهـب ثـِ ًٓـط هـٖضؾـس
تفبٍت زض ه٘عاى وطاّت ظٍجِ ه٘بى ذُلٕ ٍ هجبضات تفبٍتٖ لبثل اٖ ٌب ٍ زاضإ اّو٘ت اؾـت
ثِ ّط کبل ثب اً فبء قطٌ َالق ثطإ هجبضات٘ ً ،جٔ ثحث هٗلَم قسُ ٍ ً٘ـبظٕ ثـِ ضز هبّ٘ـت
ذلٕ ثطإ هجبضات ًرَاّ٘ن زاقت زض ً ٘جِ ًوٖتَاى هبّ٘ت َالق ضا ثِ اؾ ٌبز قـطٌ َـالق
زض هجبضات ثطإ ذُلٕ اثجبت وطز ،ظٗطا ّوبىََض وِ زض اث سإ ثحث هجبضات گصقت ،اً فـبء
ّط ٗه اظ زٍ هؿئلِ ٌٖٗٗ ،هؿئلِ «ٍکست هبّ٘ت ذُلـٕ ٍ هجـبضات» ٍ هؿـئلِ «لـعٍم اتّجـبٔ ثـِ
َالق زض هجبضات» ،ثطإ ثُالى اؾ ٌبز ثِ هبّ٘ت هجبضات وبفٖ اؾت
ًتیجِگیری
ّط چٌس قبضٔ همسؼ قطاٍٗ َالق ٍ ذُلٕ ضا اظ لج٘ل «َْط ثسٍى هَالِٗ»« ،کًَض زٍ قـبّس»
ٍ ثِ ٗه ًحَ همطض زاق ِ ،اهب ثب زلت زض ؾبذ بض ضٍاٗبت هطثََِ ثِ توبٗع ه٘بى زٍ هبّ٘ـت
ذُلٕ ٍ َالق ٍالف هـٖقـَٗن ثٌـبثطاٗي ،اگطچـِ ازلـِ ًٓطٗـِ فؿـد ضا زضثـبضُ هبّ٘ـت ذُلـٕ
ًوٖپصٗطٗن ،اهب زض ٖ٘ي کبل ًوٖتَاً٘ن اظ ضٍاٗبتٖ وِ ذُلٕ ضا هبًٌس ٗه َالق هٗ جط زاًؿـ ِ،
اَالق گطف ِ ٍ ثب توؿه ثِ اٗي اَاللبت ّط کىوٖ وِ ثطإ َالق ثبثت قَز ضا ثطإ ذُلـٕ
ً٘ع ثبثت ثساً٘ن
ثب زلت زض ضٍاٗبت ،آًچِ اظ اَاللبتٖ هبًٌس «ذُلْٗب َاللْب» ثطزاقت هٖقَز تٌعٗـل ذُلـٕ
ثِ هٌعلِ َالق اؾت؛ اظ اٗي جْت وِ جساٖٗ کبنل اظ آى ثِ هٌعلِ ٗه َالق اظ ؾـِ َـالق
هحؿَة هٖقَز ضٍقي اؾت وِ هوبثلت زٍ اثط لعٍهبً ثِ هٌٗبٕ هوبثلـت زٍ هـؤثط ً٘ؿـت ٍ
چٌبًچِ فطاق کبنل اظ ذُلـٕ اظ جْـبتٖ زض کىـن فـطاق کبنـل اظ َـالق ثبقـسً ،وـٖتـَاى
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ٗگبًگٖ هبّ٘ت ذُلٕ ٍ َالق ضا ً ٘جِ گطفت زض ً ٘جِ ،اثجبت ّـط ٗـه اظ اکىـبم هكـ طن
ه٘بى اٗي زٍ نَضت اظ جساًٖٗ٘ ،بظهٌس البهِ زل٘ل ذَاّس ثَز؛ لصا ثبٗس ثِ ّط ه٘ـعاى وـِ ازلـِ
هٗ جط ثط اق طان ه٘بى َالق ٍ ذُلٕ زض اکىبم زاللت زاضًس ،او فب وطز
ثط اٗي اؾبؼ ،زض هَضز هبّ٘ت ذُلٕ هٖتَاً٘ن ازٖب وٌ٘ن وـِ هبّ٘ـت هٗـبهلٖ ذُلـٕ ،اٗمـبٖٖ اظ
ًَٔ َالق ً٘ؿت ،ثلىِ ٖمسٕ اظ ٖمَز اؾت وِ اٗجبة ٍ لجـَل آى ثـِ تٌْـبٖٗ ٍ ثـسٍى ّوطاّـٖ
َالق ،ثبٖث ثًٌَ٘ت ظٍج٘ي هٖقَز؛ زض ٖ٘ي کـبل ،ذُلـٕ زض ثطذـٖ اظ قـطاٍٗ ٍ آثـبض ثـِ هٌعلـِ
َالق اؾت ،اهب ثطذالف ًىبح وِ ٖمسٕ الظم اؾت ٍ ثطذالف َالق ضجٗـٖ وـِ اٗمـبٖٖ جـبٗع
اؾتٖ ،مسٕ اؾت وِ اظ ؾَٕ هطز زض نَضت ٖسم ضجَٔ ظٍجِ ثـِ فـسا الظم ٍ اظ ؾـَٕ ظى تـب
پبٗبى ٖسُ جبٗع اؾت
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پیًَشتّب
ٖ .2الهِ کلّٖ زض تحطٗط آٍضزُ اؾت« :الخُلغ تزل الوشأٓ لضٍجْا هاال فذٗٔ لٌفسْا لىشاّ٘عِ» (ثـٖتـب ،ج )82 :4
ٌٖٗٗ اٗكبى کم٘مت «ذُلٕ» ٍ پ٘ىطُ انلٖ آى ضا «اف ساء» ٍ «ثصل ظى» لطاض زازُ اؾت اهب اٗي ثطذالف ه فـبّن
ضاٗج اظ ههُلح فمْٖ «ذُلٕ» اؾت قْ٘س ثبًٖ زض هؿبله زض اٗيثبضُ هٖگَٗـس ٍ« :أهّا جؼ الخُلعغ ّعَ تعزل

الوشأٓ لضٍجْا هاال فذٗٔ لٌفسْا -ووا ػشّفِ تِ فٖ التحشٗش ففٖ غاٗٔ الشداءٓ ووعا ال ٗخفع » (ّ2423ــ ق ،ج :9
 )372اهب تٗطٗف ٖالهِ اظ ذُلـٕ زض «لَاٖـس» ّوـبى تٗطٗـف ضاٗـج اؾـتّ ٍ« :عَ زصالعٔ ل٘عذ الٌىعاح تفذٗعٔ»
(ّ2423ـ ق الف ،ج )256 :3
 1ثطذٖ ازٖب وطزُاًس وِ «ذُلٕ» اٖن اظ «هجبضات» ٍ «َالق ثَٗو» اؾت ٍ اٗي زٍ اظ الؿبم ذُلٕاًس ثٌـبثطاٗي،
َجك ًٓط آًبى «اف ساء» هطازف «ذُلٕ» ذَاّس ثَز
 .3الج ِ اٖ جبض اٗي وطاّت ثِ ًحَ هُلك ً٘ؿت ،تَي٘ح اٗي وِ زض َالق هوىي اؾت ظٍجِ ً٘ع ًؿجت ثِ ظٍج
اجوبالً وطاّت زاق ِ ثبقس ،اهب ًؿجت ثِ ازاهِ ظٍج٘ت ذَاّبى جساٖٗ ًجبقسٗ ٍ ،ب ثط ٖىؽ ،زض ذلـٕ قـَّط
فٖ الجولِ اظ هر لِٗ ه ٌفط قسُ ثبقس ،اهب ذَاّـبى ثمـبٕ ظٍج٘ـت ثبقـس ثٌـبثطاٗي زض اٖ جـبض وطاّـت تـسل٘ك
ث٘ك طٕ الظم اؾت
 4الج ِ گبّٖ هطاز اظ اتّجبٔ َالق ثحث زٗگطٕ اؾت زض ه٘بى اّل ؾٌّت ثحث اؾت وِ آٗب ثٗس اظ ذُلـٕ ٍ زض
ٖسُ هٖتَاى ظى ضا َالق زاز ٗب ًِ؛ ثب اٗي تَي٘ح وِ آًبى ؾِ َالقِ پٖ زض پٖ ٍ زض ٗـه هجلـؽ ٍ زض ٗـه
ٖسُ ضا جبٗع ٍ هؤثط هٖزاًٌس کبل ،ثحث قسُ وِ آٗب ّوبىََض وِ َالق زض پٖ َـالق جـبٗع ٍ ًبفـص اؾـت،
َالق زض پٖ ذُلٕ ً٘ع جبٗع ٍ ًبفص اؾت اٗي ثحث زض ه٘بى قِ٘ٗ جبٗگبّٖ ًساضز ،چـَى ٖـالٍُ ثـط اٗـيوـِ ثـب
ذّلٕ ثًٌَ٘ت کبنل هٖقَز ٍ زٗگط ظهٌِ٘ َالق ٍجَ ز ًساضز ،زض ه٘ـبى فمْـبء قـِ٘ٗ اتفـبق ًٓـط اؾـت وـِ اظ
اؾبؼ َالق زض پٖ َالق ثسٍى اثط اؾت ٍ هَضز لجَل ً٘ؿت تب قجِ٘ آى ث َاًس زض ذّلٕ هُطح قَز
 5زض آى نَضت ذلٕ ثبٖث جساٖٗ ٍ ثًٌَ٘ت هٖقـس ،اهـب قـطاٍٗ ٍ آثـبض َـالق ضا هبًٌـس «لـعٍم َْـط غ٘ـط
هَالِٗ»« ،قَْز» ٍ «اًسضاج زض تٗساز َالقّب» ضا ًساقت ثِ ّو٘ي زل٘ل ،وؿٖ وـِ ثـطإ ذلـٕ هبّ٘ـت فؿـد
لبئل قَز آى ضا يوي ؾِ َالق ًكوطزُ ٍ ال عاهٖ ثِ تٗساز آى ًساضز ٍ اظ ًٓط اٍ ّط چٌس هطتجِ وِ ذلٕ تىطاض
قَز ً٘بظٕ ثِ هحلل ًرَاّس ثَز اهب اٗي فطو ْبّطاً ،جع زض ه٘بى اّل ؾٌت ،لبئـل ًـساضز ٍ فمـٍ ثـِ ٌٖـَاى
ثوطُ ثحث زض آثبض شوط قسُ اؾت

155

 6ثبٗس تَجِ زاقت وِ ه٘بى اٗيوِ َالق ثَٗو ذَز لؿوٖ اظ الؿبم ذلٕ ثبقس وِ هكَْض اٗي ضا پصٗطف ِاًس
ٍ اٗي وِ ،ثب لُٕ ًٓط اظ ذلٕ ثَزى ٗب ًجَزى آى ،ثبئي ٍ هولّه فسِٗ اؾت وِ اجوبٔ فمْب ثط آى هٌٗمـس اؾـت،
تفبٍت ٍجَز زاضز
 7ه٘بى ه٘طظا ٍ قْ٘س ثبًٖ زض ثبة َالق ثَٗو اذ الف ًٓط ٍجَز زاضز ه٘طظا هبًٌس هكَْضَ ،ـالق ثٗـَو
ضا اظ الؿبم َالق ثبلوٌٖٗ االٖن زاًؿ ِ ٍ توبم آثبض ذلٕ ضا ثط آى ثبض هٖوٌـس ،اهـب هٗ مـس اؾـت وـِ هـٖتـَاى
َالق ٖلٖ َٖو ضا تهَض وطز ،هبًٌس ّجِ هَٗيِ وِ اٗي زٗگط َـالق ثـبلوٌٖٗ االذـم اؾـت ٍ ً٘ـبظٕ ثـِ
قطاٍٗ ذلٕ زض آى ً٘ؿت ٍٕ زض اٗي ضاثُِ زض ضؾبئلف هٖگَٗس ٍ« :أهّا الطالق ػل ػَع -توؼٌ اشعتشا
الؼَع فِ٘ :-ف٘وىي ط٘شٍستِ هي ألسام الطالق تالوؼٌ اٛخضًّ َّ ٍ ،ظ٘ش دخَل الْثٔ الوششٍ فْ٘ا الؼعَع
فٖ الْثٔ الوطلمٔ الوأخَر فْ٘ا ػذم الؼَع؛ زر الوشاد تالطالق تالوؼٌ اٛخضّ َّ ها ٗجشّد تواّّ٘تِ ػي الؼَعٍ ،
َّ ال ٌٗافٖ اشتشا الؼَعٗ ٍ ،ظحّ االستذالل ػل طعحّتِ حٌ٘ذعز تؼوعَم :إٍَٔفُعَا تِعالْؼٔمَُدِ ٍ «الوؤهٌعَى ػٌعذ
ششٍطْن» ووا استذلَّا تزله فٖ تظح٘ح الْثٔ الوؼَّضٔ .تخالف الطالق تؼَع ،الوشتو ػل ولؤ الثاء الؼَض٘ٔ،
فَْ ال ٗتحمّك زلّا هغ الطالق تالوؼٌ اٛػنّ ٍ ،طحّتِ فٖ طَسٓ زسادٓ الخلغ ٍ جاهؼّ٘تِ تششائطِ هوّا ال خعالف ف٘عِ

ظاّشا ٍ ،وزله تطالًِ لَ أساد تِ الطالق تالوؼٌ اٛخضّ ٍ هٌافاتِ لوفَْهعِ » (ه٘ـطظإ لوـٖ ّ2417ــ ق ج :2
 )485الج ِ اٗي اک وبل انالً ثٗ٘س ً٘ؿت وِ هٌَٓض قْ٘س ثبًٖ اظ َـالق ثٗـَو وـِ وطاّـت ظٍجـِ ضا زض آى
قطٌ ًوٖ زاًسّ ،وبى َالق ٖلٖ َٖو هَضز ًٓط ه٘طظإ لوٖ ثبقس وِ زض ً ٘جـِ اظ ؾـٌد َـالق ثـِ هٌٗـبٕ
اذم ذَاّس ثَز
 8ه٘طظإ لوٖ ٍجِ ثًٌَ٘ت کبنل اظ َالق ثِ َٖو ضا لعٍم ٖمس ّجِ هَٗيِ ٌَٖاى وطزُ اؾت ٍ« :أهّا أًّعِ
ّ ٗف٘ذ الثًٌَ٘ٔ أم ال ٍ ،أىّ الثًٌَ٘ٔ فِ٘ ّ ّٖ فٖ هؼٌ الثًٌَ٘ٔ فٖ الخلغ أم ال؟ فٌمَل :زًِّ ٗف٘ذ الثًٌَ٘عٔ توؼٌع
االًمطاع ٍ ،لىي ل٘س فٖ هؼٌ الخلغ هطلما؛ زر الثًٌَ٘ٔ ٌّا حاطلٔ هي اللضٍم الحاط هي الْثٔ الوؼَّضٔ ،فومتضاُ
ػذم جَاص استمالل أحذّوا تالشجَع للضٍهْا هي الطشف٘ي ،فال ٗوىي الشجَع زلّا تالتماٗع  .تخعالف الخلعغ ،فإًّعِ
ٗجَص استمالل الوشأٓ تالشجَع دٍى الضٍج ٍ ،لىي زرا سجؼت الوشأٓٗ ،جَص للضٍج الشجَع أٗضا ،زرا لن ٗىي ٌّان

هاًغ خاسجٖ ،وىًَْا طغ٘شٓ أٍ ٗائسٔ أٍ غ٘ش رله » ٍٕ زض ازاهِ ٌَٖاى هٖزاضز وِ انطاضٕ ثط اٗي ً٘ؿت وـِ
ّط َالق ثَٗيٖ ضا ثبئي ثساً٘ن« :أًّا ال ًلتضم وَى و ّ طالق تؼَع تائٌا -فإًِّ لذ تشض الضٍجٔ الّتٖ هعي شعأى
طاللْا أى ٗىَى سجؼ٘ا تثزل هال فٖ ػَع طاللْا ٍ ،زى لن تشتش الث٘ت ٍ الثًٌَ٘ٔ لغشع هي اٛغعشاع -تع
ًمَل :زًِّ لذ تحظ الثًٌَ٘ٔ فٖ غ٘ش الخلغ ٍ .الحاط أىّ هشادًا ٌّا ت٘اى تحمّك فشد هي الطالق ٗحظ تعِ تولّعه
الؼَع غ٘ش الخلغ ٍ الوثاسآ ،ال خظَص زثثات وًَِ تائٌا والخلغ ٍ ،لذ ثثت التحمّك ف٘وا روشًعا ،سعّ٘وا زرا وعاى

الطالق تائٌا هي جْٔ أخشى» (ه٘طظإ لوٖ ّ2417ـ ق ج )497 ٍ496 :2
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فْرست هٌببع
 2اثي اثٖ جوَْض ،هحوس ثي ٖلـٖ االکؿـبئٖ ّ2425ــ ق ػعَالٖ الٚلعٖ الؼضٗضٗعِ لـن :زاض ؾـ٘س
الكْساء
 1اثي ازضٗؽ ،هحوس ثي هٌهَض الحلٖ ّ2422ـ ق السعشائش الحعإٍ لتحشٗعش الفتعاٍى لـن :زف ـط
اً كبضات اؾالهٖ
 3اثي ثطّاج ،اثَالمبؾن ٖجس الٗعٗع ثـي ًحطٗـط َطاثلؿـٖ ّ2426ــ ق الوْعزب لـن :زف ـط اً كـبضات
اؾالهٖ
 4اثي کوعُ ،هحوس ثي ٖلى ّ2428ـ ق .الَس٘لٔ زل ً٘ع الفضع٘لٔ لـن :هى جـٔ آٗـٔ اا الوطٖكـٖ
الٌجفٖ

 5اثي فْس] ،جوبل السٗي اکوس ثي هحوس االؾسٕ الحلٖ[ ّ2427ـ ق الوْعزب الثعاسع فعٖ شعشح
الوختظش الٌافغ .لن :زف ط اً كبضات اؾالهٖ
 6ثحطاًىَٗ ،ؾف ثي اکوس ثي اثطاّ٘ن ّ2425ــ ق الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحىام الؼتشٓ الطاّشٓ لـن:
زف ط اً كبضات اؾالهٖ
 7جْبىگ٘ط ،هٌهَض ،تسٍٗيوٌٌسُ  2388لاًَى هذًٖ .تْطاىً :كط زٗساض
 8کطّ ٖبهلى ،هحوس ثي کؿي ّ2429ـ ق تفظ٘ ٍسائ الش٘ؼٔ زل تحظ٘ هسائ الشعشٗؼٔ لـن:
هؤؾؿِ آل الج٘ت
 9کلجٖ ،أثَالهالح تمٖ السٗي ثي ًجنالسٗي ّ2423ــ ق الىعافٖ فعٖ الفمعِ انـفْبى :و بثربًـِ
ٖوَهٖ اه٘طالوؤهٌ٘ي

 22کلّٖ ،فرطالوحمم٘ي هحوس ثي کؿي ثي َٗؾف ّ2387ـ ق زٗضاح الفَائذ فٖ ششح هشعىالت
المَاػذ .لن :هؤؾؿِ اؾوبٖ٘ل٘بى

 22ذَاًؿبضٕ ،آلبجوبلالسٗي هحوس ثي آلب کؿ٘ي ثي هحوس ثٖتب التؼل٘مات ػلٖ الشٍضعِ الثْ٘عِ
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فٖ ششح اللوؼِ الذهشمِ٘ .لن :هٌكَضات الوسضؾِ الطيَِٗ
 21ؾجعٍاضٕ ،هحمك هحوس ثبلط ثي هحوس هؤهي ّ2413ــ ق وفاِٗ االحىعام لـن :زف ـط اً كـبضات
اؾالهٖ
 23ؾالّض ،کوعٓ ثي ٖجس الٗعٗع ّ2424ـ ق الوشاسن الؼلَٗٔ ٍ اٛحىام الٌثَٗٔ فٖ الفمِ اإلهاهٖ لن:
هٌكَضات الحطه٘ي
 24ؾ٘س هطتًٖٖ ،لٖ ثي کؿ٘ي ّ2427ـ ق .الوسائ الٌاطشٗات تْـطاى :ساتطٔ الثمافٔ ٍ الؼاللعات
االساله٘ٔ

 25قْ٘س ثبًٖ ]ظٗي السٗي ثي ٖلى ٖبهلى[ ّ2423ــ ق هساله اٛفْام زل تٌم٘ح ششائغ اإلسعالم
لن :هؤسسٔ الوؼاسف اإلساله٘ٔ
 26ـــــــــــــــ ّ2422ـ ق الشٍضٔ الثْ٘ٔ فٖ ششح اللوؼٔ الذهشم٘ٔ لن :و بثفطٍقٖ زاٍضٕ
 27نبًَٖٗٗ ،ؾف ٍ .2386جَب طالق خلغ تش هشد .لن :اً كبضات ه٘ین توبض
 28نسض ،قْ٘س ؾ٘س هحوس ثي هحوس نبزق ّ2412ـ ق هاٍساء الفمِ ث٘طٍت :زاضااليَاء
 29نسٍق ،هحوس ثي ٖلى اثي ثبثَِٗ ّ2423ـ ق هي ال ٗحضشُ الفمِ٘ لن :زف ط اً كبضات اؾالهٖ
َ 12جبَجبئى ،ؾ٘س ٖلى ثي هحوس ّ2428ـ ق سٗاع الوسائ فٖ تحم٘ك اٛحىعام تالعذالئ لـن:
هؤؾؿِ آل الج٘ت
ََ 12ؾى ،هحوس ثي کؿي ّ2387ـ ق الوثسَ فٖ فمعِ اإلهاه٘عٔ تْـطاى :الوىتثعٔ الوشتضعَٗٔ
إلح٘اء اٙثاس الجؼفشٗٔ
 11ـــــــــــــــ ّ2422ـ ق الٌْاٗٔ فٖ هجشد فعٖ هجعشد الفمعِ ٍ الفتعإٍ ،ث٘ـطٍت :زاض الى ـبة
الٗطثٖ
 13ـــــــــــــــ ّ2427ـ ق ة الخالف .لن :زف ط اً كبضات اؾالهٖ
 14ـــــــــــــــ ّ2392ـ ق االستثظاس ف٘وا اختلف هي اٛخثاس تْطاى :داس الىتة اإلساله٘ٔ
 15ـــــــــــــــ ّ2427ـ ق الف تْزٗة اٛحىام .تْطاى :زاض الى ت اإلؾاله٘ٔ

ٖ 16بهلٖ ججٖٗ قوؽ السٗي هحوس ثي ٖلٖ ثي الحؿ٘ي الوَؾَٕ ّ2422ـ ق ًْاٗعٔ الوعشام فعٖ
ششح هختظش ششائغ االسالم .لن :زف ط اً كبضات اؾالهٖ
ٖ 17بهلٖ ،ؾ٘س هحوس کؿ٘ي تطکٌٖ٘ ّ2417ــ ق الضتذٓ الفمْ٘ٔ فٖ ششح الشٍضعٔ الذهشعم٘ٔ لـن:
زاضالفمِ
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ٖ 18الهِ کلّٖ ّ2423ـ ق الف لَاػذ اٛحىام فٖ هؼشفٔ الحالل ٍ الحعشام لـن :زف ـط اً كـبضات
اؾالهٖ
 19ـــــــــــــــ ّ2423ـ ق ة هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ لن :زف ط اً كبضات اؾالهٖ
 32ـــــــــــــــ ّ2412ــ ق تحشٗش اٛحىام الشعشػ٘ٔ ػلع هعزّة اإلهاه٘عٔ لـن :هؤؾؿـِ اهـبم
نبزق
 32ـــــــــــــــ ّ2422ـ ق زسشاد االرّاى زل أحىام اإلٗواى زف ط اً كبضات اؾالهٖ
 31ولٌ٘ى ،هحوس ثي ٗٗمَة ّ2427ـ ق الىافٖ .زاض الى ت اإلؾاله٘ٔ
 33هحمك کلّٖ ّ2428ـ ق الوختظش الٌافغ فٖ فمِ االهاه٘ٔ .لن :هؤسسٔ الوطثَػات الذٌٗ٘ٔ
 34ـــــــــــــــ ّ2428ـ ق ششائغ اإلسالم فٖ هسائ الحالل ٍ الحشام لن :هؤؾؿِ اؾوبٖ٘ل٘بى
 35هف٘س ،هحوس ثي هحوس ثي الٌٗوبى الٗىجطٕ ّ2423ـ ق الومٌؼِ لن :وٌگطُ جْبًٖ ّـعاضُ قـ٘د
هف٘س
 36هَؾَى ذوٌ٘ى ،ؾ٘س ضٍح اا ثٖتب تحشٗش الَس٘لٔ لن :هؤؾؿِ زاض الٗلن
 37ه٘طظإ لوٖ ،اثَالمبؾن هحوس ثي الحؿي ّ2417ــ ق سسائ الو٘شصا الموٖ .لـن :زف ـط تجل٘غـبت
اؾالهٖ
ً 38جفى ،هحوس کؿي 2982م جَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم ث٘طٍت :زاض إک٘ـبء ال ـطاث
الٗطثٖ
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