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نقش عرف در حقوق همسران

1

هزین اتي تزاب

2

چكيدُ
ػزف یكي اس ػَاهل هؤثز در حمَق ّوسزاى است؛ چٌاى ك ِ درس ت تاد د هَ ة
تحكين هثاًي خاًَادُ هيگزدد ٍ اگز ًادرست تادد ،ػاهلي تاسدارًدُ اس تشكيل ٍ تماي
سًدگي خاًَادگي خَاّد تَد .اس ایي رٍ تي تَ ْي تِ ًمش ػزف در حم َق ّوس زاى
سثة تِ ٍ َد آهدى چالشّاي تٌيادي در اهؼِ هيدَد.
تيشتزیي كارتزد ٍاصُي ػزف در لزآى ،هزتَط تِ حمَق خاًَادُ ٍ تٌظ ين رٍات ظ
هياى ّوسزاى است .رٍایات ًيش هثيي ّويي هَضَع ّستٌد .تا در ًظز گزفتي ػوَم ٍ
اعالق تؼضي اس ادلِ لفظي ٍ تا تَ ِ تِ ادلِ ػملي ،ایگاُ ػزف در حم َق ّوس زاى
رٍدي هيدَد .اس ایي رٍ ،در رٍیِ لضایي در تسياري اس هسائل هزتَط تِ خ اًَادُ،
ػزف ٍ ػادت هسلن را هثٌاي ًظز لزار دادُ است.
در ایي پضٍّش ،ایگاُ ػزف در حمَق ّوسزاى كِ داهل حمَق ه الي ٍ ييزه الي
ایشاى هيدَد ،هَرد تزرسي لزار هيگيزدً .مش تؼيييكٌٌ دُ ػ زف در ای ي حم َق،
سثة دگزگًَي تزخي هَضَػات لاًًَي در حمَق خاًَادُ خَاّد دد كِ ت استيٌي ٍ
تغييز هَاد لاًًَي هزتثظً ،تيجِ آى هيتَاًد تادد .ایي هْن اس هسائلي است كِ تای د
هَرد تَ ِ لاًَىگذار لزار گيزد.

ٍاصگاى كليدي
ػزف ،حمَق ،خاًَادُ ،حك ٌسي ،هْزً ،فمِ

 - 1تاسيخ دسيافت همالِ1389/4/9 :؛ پزيشؽ همالِ1389/9/25 :
 - 2دوتشي فمِ ٍ حمَق اػالهي؛ اػتادياس ٍ هٔاٍى پظٍّـي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ تْشاى ؿوال
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همدهِ
ًْاد خاًَادُ ،داساي اتٔاد گًَاگَى اخاللي ،حمَليٓ ،اًفي ٍ ارتوآي اػتت؛ اص
ايي سٍَٓ ،اهل گًَاگًَي تايذ دس تذٍيي همشسات هشتَى تِ حمَق ّوؼتشاى هتَسد
تَرِ لشاس گيشد .دس روَْسي اػالهي ايتشاى ،لتَاًيي ٍ همتشسات ،تشگشفتتِ اص فمتِ
اػالهي اػت .حال پشػؾ ايي اػت وِ آيا تا تحَالت صهاى ٍ هىاى ،ايتي همتشسات
لاتل تزذيذ ًِش ّؼتٌذ؟ دس كَست هخثت تتَدى پاػتخ ،تغييتش ؿتيَُ صًتذگي وتِ
هتأحش اص اٍهاّ فشٌّگي ،التلادي ،ػياػي ٍ ديگتش صهيٌتِّتاي صًتذگي ارتوتآي
اػت ،دس دگشگًَي ايي لتَاًيي چتِ احتشي داسد؟ ٍ ًمتؾ آفشيٌتي ٓتش

دس حمتَق

ّوؼشاى چگًَِ اػت؟
حمَق خاًَادُ ٍ همشسات هشتَى تِ آى اص هؼائل هٌشح دس توام رَاهْ تـتشي
اػت .ػتالهت ختاًَادُ اص َٓاهتل هتؤحش دس دسػتتي سٍاتتي تتيي افتشاد دس اتٔتاد
گًَاگَى ارتواّ اػت.
ّذ

اص ايي پظٍّؾ تثييي رايگاُ ٓش

دس هؼتائل حمتَلي ّوؼتشاى اػتت تتِ

گًَِاي وِ پاػخگَي چالؾّاي هَرَد دس حمتَق ختاًَادُ وٌتًَي تاؿتذ .تتذيي
هٌَِس دس هثحتج ًخؼتت ،هٌٔتا ٍ هفْتَم ٓتش
هي گشدد ٍ رايگاُ ٓش

دس لغتت ،فمتِ ٍ لتاًَى تشسػتي

اص ديذگاُ فمْي ،لتاًًَي ٍ ختاًَادگي هتَسد اؿتاسُ ٍالتْ

هي ؿَد ٍ ػپغ دس هثحج دٍم ًمؾ ٓش

دس حمَق ّوؼشاى ٍ دس ساتٌِ صٍريت

تِ ًَس هثؼَى تياى هيگشدد.

هثحث اٍل ػزف ٍ ایگاُ آى
 1هفَْمدٌاسي ػزف
ٍاطُ ٓتتش

دس لغتتت داساي هٔتتاًي هتٔتتذدي اػتتت؛ هاًٌتتذ تخـتتؾ ٍ آتتتشا

(تٌذسسيگي ،1371 ،فٓ ٍ )357شفاى ٍ ٓلن (اتيهٌِتَس ،ّ1408 ،د ،9ف )153هٌٔتاي هتَسد
ًِش دس پظٍّؾ وًٌَي ،هذ ًُىش ٍ ،آى ّش چيضي اػت وِ ًفغ آى سا ًيىَ ؿٌاػذ،
ٍ تِ آى اًويٌاى وٌذ (اًيغ ٍ ديگشاى ،تي تا ،د ،2ف.)595
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ٓش

ٍ ٓثتاست اص خيتش ٍ سفتك ٍ احؼتاى

دس اكٌالح فمِ ،تِ هٌٔتاي هٔتشٍ

اػت (همشي فيَهي ،تيتا ،د ،1ف .)404دس تٔشيفي ّن آهذُ اػتٓ :ش

ّش چيضي اػت

وِ تِ پيشٍي ٍ گَاّي ٓمل ،دس ًفَع اػتمشاس پيذا وٌذ ٍ ًثْ هتشدم آى سا تپتزيشد
(فين ،1381 ،ف .)234تش ايي تٔشيف ٍ ،تٔشيفّاي هـاتِ ،ايي اؿىال ٍاسد اػت وتِ
دس آًْا گَاّي ٍ پزيشؽ ٓمل يا ًثْ ػلين ليذ ؿذُ اػت؛ دس حالي وِ ّوِ ٓش ّا
اص ايي ٍيظگي تشخَداس ًيؼتٌذ؛ صيشا ٓش

تش دٍ لؼن اػتٓ :ش

كحيح ٍ ٓتش

ًاكحيح .تٌاتشايي تٔشيفّاي يادؿذُ راهْ ًيؼتٌذ .تْتش ايي اػت وتِ گفتتِ ؿتَد
ّش چيضي اػت وِ هشدم تذاى ٓادت وشدُ ٍ تا آى آؿتٌايي داؿتتِ تاؿتٌذٍ ،

ٓش

تش ٍفك آى سفتاس وٌٌذ يا آى سا تشن ًوايٌذ؛ خَاُ آى چيض گفتاس تاؿذ ،ختَاُ وتشداس
(ّوتَ ،فٓ .)234ش

تيؾ اص ّش چيض تِ ػيشُ ٓمال ٍ تٌاي ٓمال ًضديته اػتت (ّوتَ،

ف )235گشچِ ٓيي آى ًيؼت (ٓليذٍػت ،1385 ،ف.)121
دس اكٌالح حمَق هَهَِٓ گفتِ ؿذُ اػتٓ :ش  ،لآذُاي اػت وِ تِ تتذسيذ
ٍ خَد تِ خَد ،هياى ّوِ هشدم يا گشٍّتي اص آًتاى تتِ ٌٓتَاى لآتذُاي التضامآٍس
هشػَم هيؿتَد (واتَصيتاى ،1385 ،ف178؛ ّوتَ ،1379 ،فّ .)412وچٌتيي گفتتِ ؿتذُ
اػت :غالثاً چيضي تِ كَست ٓش

دس هيآيذ وِ اوخشيت لتَم يتا هلتت آى سا ًيىتَ

تذاًٌذ .تِ ّويي رْت ،ولوِ هٔشٍ

ٍ ٓادت تِ واس هي سٍد (رٔفشي

لٌگشٍدي ،1384 ،فٓ .)55ش
خافٓ ،ش

ٓش

داسد ٓش

دس هَسد ٓش

سا هيتَاى تِ الؼاهي تختؾ ًوتَد ،هاًٌتذ ٓتش

ٓوليٓ ،ش

كحيح دس هماتل ٓش

ٓتام،

لَلي ٍ  . ...آًچِ دس ايي پظٍّؾ هتَسد ًِتش لتشاس
فاػذ اػتٓ .تش

كتحيح چيتضي اػتت وتِ دس

پشتَ ٓمل دس هياى هشدم اًذيـوٌذ هتذاٍل گشدد ،تا دليل ٍ لاًَى ؿتشٓي هختالفتي
ًذاؿتِ تاؿذ ،دس آى هللحتي اص هياى ًشٍد ٍ هفؼذُاي تِ تتاس ًيايتذ (فتين،1381 ،

ف.)236

2

ایگاُ ػزف در فمِ

ٓش  ،دليل هؼتمل دس اػتٌثاى اح ت ىام فمْي ؿوشدُ ًوي ؿَد ،اه ت ا ًمؾ
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تٔيييوٌٌذُ آى دس ٓلن اكَل فمِ ٍ فمِ لاتل اًىاس ًيؼتت؛ تٌٔتَاى هختال ،دس تحتج
تٔاسم ادلِ ،اگش تٔاسم هياى دٍ دليل ،لشيٌِاي تش تفؼيش هشاد ؿاسّ تِ ًِش آيتذ،
روْ هياى دٍ دليلٍ ،ارة اػت (كذس ،ّ1421 ،د  ،1ف .)456

ًمؾ تٔييي وٌٌذُ ٓش  ،دس احىام فمْي ًيض اص ٍرَد احىام هتٔذد اهوايي
سٍؿي هيگشدد .دس ٓشكِ هؼائل ارتوآي هاًٌذ فمِ خاًَادُ يا هؼائل دادٍػتتذ،
تٔثذ ساُ ًذاسد (هْشيتضي ،1382 ،د ،2ف .)78تٌاتشايي ،تشاي دسيافت هشاد ؿاسّ ٍ تٔييي
َُْس ادلِّ لفِي ،دس هَاسدي اص اكَل ٓولي تِ ٓش

هشارٔتِ هتيؿتَدّ ،وچتَى

تٔييي حذٍد هَهَّ حىن ؿشٓي ،احثات تحمتك هَهتَّ ٍ ،تغييتش هَهتَّ حىتن
(ٍاػٔي ،1385 ،ف133ت.)138
يىي اص هَاسدي وِ ٓش

تِ ووه فميِ هيآيذ ،احىاهي اػت وتِ هَهتَّ ٓشفتي

داسًذ (ًزفي ،ّ1416 ،د ،16ف .)59افضٍى تش آى دس هَاسد تؼتياسي ،فميْتاى تضسگتَاس،
سا هالن حىن هٔشفي وشدُاًذ ،تِ ٌَٓاى هخال دس ٍرَب حوتاًت اص ؿتخق

ٓش

گن ؿتذُ (هىتي ،ّ1426 ،د ،3ف ٍ )95رتَاص اػتتفادُ اص آًچتِ تتش ػتش ٓتشٍع ًختاس
هيؿَد (رثٔي ٓاهلي ،ّ1416 ،د ،7ف.)31
تٌاتشايي ،تؼياسي اص ٓش ّا هَسد تمشيش ٍ تأييذ ؿتاسّ همتذع لتشاس گشفتتٍِ ،
تٔذّا تِ ًام حىن اهوايي خَاًذُ ؿذُاًذ (رٔفشي لٌگتشٍدي ،1384 ،ف)55؛ حتتي گتاُ
تش اػاع آى ٓش ّتا ،اص همتوتاي اكتَل اٍليتِ ٓتذٍل هتيؿتَد (اكتغشي،1386 ،

ف.)324

3

ایگاُ ػزف در لاًَى

هٌثْ اكلي حمَق دس وـَس ها لاًَى اػت ،اها ٓتش

ًيتض دس ػتاختواى لَآتذ

حمَلي احش تؼضا داسد .اص ديذگاُ حمَقداًاى دس حمَق رضا ،هٌاتْ الضاهتي هتَاسدي
چَى لاًَى اػاػي ٍ لَاًيي رضايي اػت ،اها ٓش

ّن اص هٌاتْ اسؿادي تِ ؿواس

هيسٍد (گلذٍصياى ،1384 ،ف.)49

سفتاس ّاي خ ال

ٓادات لَهي دس تؼياسي اص هَاسد ايزاد تـٌ ذ ارتوآي
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هيوٌذ ٍ ،دس هَاسدي چٌذاى ٓويك اػت وِ ّش لتذستي سا تتِ صاًتَ دس هتيآٍسد .اص
آى را وِ ٍهْ لَاًيي تشاي تشلشاسي ًِن ارتوآي ٍ تْثتَد ٍهتْ راهٔتِ اػتت،
ًثايذ هَرة اهٌشاب ٍ تـٌذ گشدد (اهاهي ،1386 ،د ،4ف.)85
الثتِ اػتٌاد تِ ٓش

ٍ ٓادت ٍلتي رايض اػت وِ اص ًش

لآذُ ٍ دليل سٍؿٌي تشخال
ٍاتؼتگي ٓش

ؿاسّ همذعً ،ق يا

آى ٍرَد ًذاؿتِ تاؿذ (ًاكشي ،1384 ،ف.)54

تا حمَق هَهَِٓ چٌاى اػت وِ هٌٔي دسػت لَآذ حمَلي سا

رض تا هالحِِي آداب ٍ سػَم ارتوآي ًويتتَاى فْويتذ (واتَصيتاى ،1385 ،ف .)184
تشاي هخال ،چگًَگي سياػت هشد تش خاًَادُ تٌْا تا هٌالِٔي هَاد لاًًَي تِ دػت
ًويآيذ (ّوَ ،1365 ،د ،1ف.)523
افضٍى تش آىٓ ،ش

دس حمَق ،گاّي تِ ًَس كشيح هَسد اسراّ لتشاس هتيگيتشد

اػت (هَاد  220 ،132ق.م) ٍ گاُ تِ ًَس هوٌي پزيشفتِ هيؿَد (هادُ  975ق.م).

 4ػزف ٍ رٍاتظ خاًَادگي
ايزاد ّش لشاسدادي دس ارتواّ ،هَرذ حك يا حمَلي تتشاي ًتشفيي آى اػتت .دس
ايي هياىٓ ،مذ اصدٍاد تيؾ اص آىوِ يه ػتاصهاى حمتَلي تاؿتذ ،پيًَتذ اخاللتي ٍ
هزّثي اػت (واتَصياى ،1378 ،د ،1ف.)23
سٍاتي تيي ّوؼشاى ،افضٍى تش ًمؾآفشيٌي ًشفيي ،هتتأحش اص ديگتش استثتاىّتاي
ارتوآي اػت وِ اص خاًَادُ ّاي ايـاى آغاص هيؿَد .تِ گًَِاي وِ خَاػتگاسي
تٌَٔاى ًخؼتيي گام دس ايزتاد ٓمتذ اصدٍاد ،سٍؽ هتشدم دس صهتاىّتا ٍ ؿتْشّاي
هختلف تَدُ اػت (هحمك داهاد ،1376 ،ف.)26

هثحث دٍم ػزف ٍ حمَق ّوسزاى
ٓمذ اصدٍاد پيواًي ٍيظُ اػت وِ آحاس هالي ٍ غيشهالي داسد ٍ ،ايي آحاس اص اتٔاد
گًَاگًَي تشخَسداس اػت؛ صيشا ّوؼشاى دس هشاحل هختلف صًتذگي ٍ ،دس ؿتشايي
هتفاٍت ،دس وٌاس ّن ٍ هؤحش تش حال ٍ آيٌذُ يىذيگش ّؼتٌذ.
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دس پظٍّؾ حاهش ،رايگاُ ٓش

دس ّتش يته اص حمتَق ًاؿتي اص اصدٍاد هتَسد

تشسػي لشاس هيگيشد .ايي حمَق سا هيتَاى تِ دٍ تختؾ غيشهتالي ٍ هتالي تمؼتين
ًوَد:

 1حمَق ييزهالي ّوسزاى ٍ ًمش ػزف در آىّا
حمَق غيشهالي ّوؼشاى ؿتاهل سفتتاس ؿايؼتتِ ّوؼتشاى تتا يىتذيگش ٍ حمتَق
رٌؼي هيؿتَد .ساتٌتِّتاي غيشهتالي سا هتيتتَاى ساتٌتِّتاي ؿخلتي داًؼتت
(ػلزَلي ،1386 ،د ،2ف)252

الف

حسي هؼادزت ٍ ًمش ػ زف در تثي يي آىً :خؼتتيي حتك ّتش يته اص

ّوؼشاى آى اػت وِ اص سفتاس ًيىَي ًش

هماتل تشخَسداس تاؿذ؛ صيتشا تتِ ػتثة

پيًَذ اصدٍاد صى ٍ هشد ،واًًَي ّويـگي تـىيل هيؿَد ٍ ،چٌيي ًيؼت وِ هاًٌتذ
ديگش لشاسدادّاً ،شفيي پغ اص أًماد لشاسداد ،اص يىذيگش رذا ؿتًَذ ٍ تٌْتا اص آحتاس
آى تشخَسداس گشدًذ .اگش ّوؼشاى دس هحيي ختاًَادُ اص ػتالهت سٍاى ،آساهتؾ ٍ
اهٌيت تْشُهٌذ ًـًَذّ ،شگض ًويتَاًٌذ تِ دسػتي تتِ ٍُتايف ختَيؾ دس پيـتگاُ
خذاًٍذ ،دس هماتل يىذيگش ٍ دس راهِٔ ٓول وٌٌذ.
لشآى وشين دس  19هَسد هشداى سا هىلف تِ حؼي هٔاؿشت ًيىَ دس تشاتش صًتاى
هيوٌذ .سفتاس ًيىَ دس توام اتٔاد حمتَق ّوؼتشاى رشيتاى داسد ،صيتشا آيتِ ؿتشيف

لشآى وشين دس ايي هَسد ،خٌتاتي ٓتام ٍ فشاگيتش اػتت ٍ ،هتيفشهايتذ« :عاشروهُنّّ
بِالمعوهف» (ًؼاء )19 ،گشچِ هخاًة ايي آيِ ،هشداى ّؼتٌذ ،اها «هٔاؿشت» تتِ دليتل
ػاختاس ٍاطگاًي (تاب هفآلِ) اص هفتاّين ارتوتآي ٍ دٍػتَيِ اػتت وتِ چٌاًچتِ
هَهَّ آى تا پؼًَذ خاًَادُ هَسد ًِش ٍ هحل گفتٍگَ تاؿذ ،هاًٌذ آيتِ ؿتشيف
هَسد تحج ،تٌْا هالن سفتاسي تشاي هشداى ًيؼت ٍ ،هملَد اص آى ّنصهاى تٔيتيي
هالن ٍ هثٌاي سفتاس ؿَي تا صى ٍ ًيض صى تا ؿَي ختَيؾ اػتت .پتغ هتشداى ٍ
صًاى دس سفتاس هتماتل خاًَادگي ٍ صًاؿَيي اص ايي صاٍيِ وِ ّش دٍ تايذ ًثك
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هٔشٍ
هٔشٍ

سفتاس وٌٌذّ ،وؼاى ٍ تشاتشًذ (ِٓين صادُ اسدتيلي ،1387 ،ف.)9
دس توام هَاسد خيش ٍ كالح ٍ فالح ٍ واس ًيه ٍ ٍارة ٍ صيثا تتِ وتاس

هيسٍد؛ صيشا هَرة اًويٌتاى ٍ آساهتؾ هتيؿتَد .تٌتاتشايي ،هٔتشٍ

داساي يته

هفَْم ولي اػت وِ تش ّوِ هَاسد هزوَس دس آهَصُّاي ديٌتي هٌٌثتك هتيؿتَد ٍ
ٍيظگي آى تِ تٌاػة هَاسد هختلف ،هتفاٍت هيگشدد (هلٌفَي ،1371 ،د ،8ف.)96

هي تَاى گفتت :اكتَل سٍاتتي هختلتف ّوؼتشاى اص دٍ آيتِ ؿتشيف «عاشروهُنّّ
بِالمعوهف» (ًؼاء« ٍ )19 ،لَهنّّ مِثلُ الذي عليهّّ بِالمعوهف» (تمشُ )288 ،تِ دػتت هتيآيتذ،
وِ هالن تواهي حمَق ٍ چگًَگي آى اػت .چشا وِ اص آيِ ًخؼتت ،ويفيتت صًتذگي
هـتشن دس توتاهي هؼتائل ٍ اص آيتِ دٍم ،هتالن آىّتا وتِ ٓتذالت اػتت ،فْويتذُ
هيؿَد وِ هثيي ًشص سفتاس ّوؼشاى دس ٓشكِّتاي گًَتاگَى صًتذگي ختاًَادگي
اػت.
هٔاؿشت ًيىَ دس اؿخاف هختلف ،هتفاٍت اػت .تيي دٍػتاى ٍ افشاد ٓوتَهي
راهِٔ ،حؼي تفاّن ٍ حؼي اخاللي وافي اػت؛ ٍلي دس صًذگي صًاؿَيي ايتي اهتش
وافي ًخَاّذ تَد (اهاهي ،1386 ،د ،4ف .)498الثتِ لَاصم حؼتي هٔاؿتشت سا تتِ دلتت
ًويتَاى هٔيي وشد؛ صيشا ٓادات ٍ سػَم ارتوآي ٍ هيضاى توذى ٍ اختالق هتزّثي
دس هياى ّش لَم ،هفَْم خاكي اص «حؼي هٔاؿشت» تِ ٍرتَد هتيآٍسد؛ ٍلتي تتِ
اروال هيتَاى گفت ،توام اهَسي وِ اص ًِش ارتوآي تتَّيي هحؼتَب هتيؿتًَذ،
هاًٌذ ًاػضاگَيي يا اهَسي وِ تا ٓـك تِ واًَى خاًَادُ ٍ التواي هحثت تتيي دٍ
ّوؼش هٌافات داسد ،هاًٌذ تشن خاًَادُ ٍ تيآتٌايي تِ ّوؼش ٍ خَاػتِّاي اٍ ،اص
هلذاقّاي ػَء هٔاؿشت دس خاًَادُ ّؼتٌذ (واتَصياى ،1378 ،د ،1ف219ت .)220

ًشص هٔاؿشت هتٔاس  ،هٔاؿشت دس يه صًذگي ارتوآي اػت ،ارتوآي وِ ّش
فشد ،يىي اص خـتّاي تٌاي آى اػت ٍ تا ػايش افشاد راهِٔ ،تتِ ًتَس يىؼتاى دس
ػاصهاى راهِٔ اًؼاًي تش هثٌاي تٔاٍى ٍ ّوثؼتگي ػْين هيتاؿذ (ًثاًثايي ،تيتتا،

د ،8ف .)78خذاًٍذ هتٔال دس لشآى هزيذ تياى داؿتِ وِ صى ٍ هشد ؿتاخِّتاي يته
سيـِ ّؼتٌذ (ًؼتاء .)25 ،اها ايي هَهَّ هٌافاتي تا آى ًتذاسد وتِ ّتش يته اص صى ٍ
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هشد ٍيظگي ّايي داؿتِ تاؿٌذ وِ ديگشي ًذاسد .صى ٍ هشد تا توام اختالفات ًثئتي
وِ داسًذ ،دس هيضاى تأحيش دس اكل تىَيٌي ارتواّ يىؼاًٌذ .ايي ّوتاى حىوتي اػتت
وِ اص رٍق راهِٔ ت راهِٔاي وِ تش ًشيمِ فٌشت تتذٍى اًحتشا

هـتي هتيوٌتذ ت

ػشچـوِ هيگيشد .تِ ٍيظُ وِ اػالم وظيّا ٍ ػؼتيّاي آى سا تشاًذاختِ اػتت،
ٍ اص آى رْت اػت وِ ارشاي حىن تشاتتشي دس هٔاؿتشت ،ئٌتي آصادي ارتوتآي،
الصم هيتاؿذ ٍ ،دس ٍالْ ّش اًؼاًي اص آى رْت وِ اًؼاًي تا فىش ٍ اسادُ هحؼَب
هيؿَد ،اختياس وؼة هٌفٔت ٍ دفْ هشس سا تا اػتمالل واهل داسد.
ايي هختلات ٍيظُ ؿشئت اػالم ًيؼت ،تلىِ دس ّوِ لتَاًيي هتذًي ٍ دس ّوتِ
آداب ٍ ػٌي اًؼاًي ،ون ٍ تيؾ ٍرَد داسد .ػخي راهْ تشاي توتاهي ايتي هٔتاًي

«عاشوهُنّّ بِالمعوهف» هيتاؿذ (ًثاًثايي ،تيتا ،ف78ت.)79
تٌاتشايي ،تشاي دسيافت هلاديك هٔاؿشت ًيىَ دس هياى ّوؼشاى ،تأحيش صهتاى ٍ
هىاى سٍؿي اػت ٍ ،هٔشٍ

سا الثتِ هخاًة تايذ ؿٌاػايي وٌذ؛ صيشا هٔتشٍ

دس

ّش صهاى هتفاٍت تا صهاى ديگشي اػت (هْشيضي ،1382 ،د ،2ف.)89
ب حمَق ٌسي ٍ ت ثثيز ػ زف در آى :پاػتخ تتِ ًياصّتاي رٌؼتي ،يىتي اص
اًگيضُ ّاي اصدٍاد اػت .تايذ تَرِ داؿت وِ ٓذم پاػخگَيي هٌاػة تتِ ايتي ًيتاص
ػثة تيواسي ّاي رؼوي ٍ سٍحي افشاد هيگشدد .دس تاسُ لضٍم تَرِ تِ ايتي حتك
اص حوشت سػَل اوشم (ف) سٍايت ؿذُ اػت وِ :لثاعّاي خَد سا تويتض وٌيتذ ٍ
هؼَان تضًيذ ٍ آساػتِ ٍ پاويضُ تاؿيذ وِ تٌياػشائيل چٌيي ًىشدًذ ٍ صًاًـاى تِ
آوال صؿت هتوايل ؿذًذ (پايٌذُ ،1369 ،ف.)72
داؿتي سٍاتي رٌؼتي اص هلتاديك حؼتي هٔاؿتشت ؿتوشدُ هتيؿتَد ٍ تايتذ
هَلٔيت ،هحيي ٍ ٍهٔيت ًثئي صٍريي دس آى سٓايت ؿَد .صى ًويتَاًذ اص آى
ؿاًِ خالي وٌذّ ،نچٌاى وِ ؿَّش ًويتَاًذ اص آى خَدداسي ًوايذ (اهاهي ،1386 ،د،4
ف.)498

اص ديذگاُ فمْي ٍ حمَلي ،حك رٌؼي هشد توىيي ًاهيتذُ هتيؿتَد ٍ اكتٌالحاً
ٓثاست اػت اص آىوِ صى دس ّش صهاى ٍ هىاى هٌاػة آهادگي ّوثؼتشي تا ؿتَّش
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سا داؿتِ تاؿذ (فتين ،1381 ،ف .)308تحمتك ٌٓتاٍيي ًآتت ٍ اًميتاد اص ػتَي صى،
تؼتگي تتِ ًِش ٓش

داسد (هغٌيِ ،1377 ،ف ٍ )386دس كتَست ٍرَد هاًْ ٓملتي يا

ؿشٓي ،ايي تىليف ػالي هيگشدد (هَػَي خويٌي ،1379 ،د ،3ف.)599
هؼألِ توىيي ،اص هؼائل هَسد تحج دس راهِٔ فمْي ٍ حمَلي اػتت .التذام هتشد
تِ آهيتضؽ دس هتَاسدي وتِ صى توتايلي تتِ آى ًذاؿتتِ تاؿتذ ،دس حمتَق غتشب اص
هلاديك تزاٍص تِ ٌٓف ؿوشدُ هيؿَد .يىي اص اًذيـوٌذاى دس تَهتيح هَهتَّ
توىيي هيگَيذ :توىيي اهشي اػت وِ ًياص تِ آهتادگي داسد ٍ ،ؿتشايٌي الصم اػتت
وِ تشاي صى ٍ هشدّ ،ش دٍ هْيا تاؿذ .هوىي اػت صىً ،اساحتي داؿتِ تاؿتذ ،دسع
تخَاًذ ،هْواى داؿتِ تاؿذ ٍ . ...اگش لشاس تاؿذ ايي وتاس تتِ ارثتاس ٍ اريتت ٍ آصاس
كَست گيشد ،دس اػالم اص هٔاكي وثيشُ تِ ؿتواس هتيآيتذ .اريتت ٍ آصاس تتِ ّتش
كَستي حشام اػت ٍ اص ّويي سٍ هوىي ًيؼت وِ دس آهَصُّاي ؿشٓي اص ػتَيي
آصاس ٍ اريت ،حشام ٍ گٌاُ وثيشُ تاؿذ ٍ اص ػَي ديگش تِ هشد ارتاصُ آصاس ٍ اريتت
دادُ ؿَد .تٌاتشايي توىيي دس ؿشايٌي اػت وِ صى آهادگي داؿتِ تاؿتذ .اص ػتَي
ديگش ،دس كَستي وِ صى آهادگي استثاى رٌؼي سا داؿتِ تاؿذ ٍ اص آى ختَدداسي
وٌذً ،ـَص كَست هيگيشد؛ صيشا غشيضُ رٌؼي تايذ اؿثاّ ؿَد ّن اص ًتش
ّن اص ًش

صى ٍ

هشد (هَػَي تزٌَسدي ،1384 ،د ،5ف.)325

خاسد ًـذى صى اص خاًِ هگش تا سهتايت ؿتَّش ًيتض اص فتشٍّ ٍ لتَاصم توىتيي
ؿوشدُ هيؿَد (هَػَي خويٌي ،1379 ،د ،3ف ،)559وِ حمَقداًاى تِ آى توىتيي ٓتام
هيگَيٌذ (اهاهي ،1386 ،د ،4ف .)516هيتَاى گفت خشٍد اص هٌضل ،تذٍى تَافك ّوؼتش
هَهَٓيت ًذاسد ،تلىِ پاػخگَيي تِ ًياصّاي رٌؼتي ؿتَّشّ ،تذ

لتاًَىگتزاس

تَدُ اػت ٍ ،سػيذى تِ ايي ّذ  ،هزَص سفتاسّاي ًاهٔمَل ٍ ًادسػت تٔوتي اص
هشداى ًخَاّذ تَد .تٌاتشايي ،اگش صى تِ ٌَٓاى هخال ؿغلي داسد وِ هٌافتاتي ّتن تتا
ؿخليت خاًَادگي اؽ ًذاسد ٍ ،صهاًي وِ ػشواس هيسٍد ،اگش ؿَّشؽ دس خاًتِ
ًثاؿذ ،اراصُ الصم ًيؼت (هَػَي تزٌتَسدي ،1384 ،د ،5ف .)324صيتشا تتا آيتِ ؿتشيف
لشآى وِ تِ سفتاس ٍ هٔاؿشت ًيىَ اهش هيوٌذ (ًؼاء )19 ،هٌافاتي ًذاسد .اهشٍصُ اگتش
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هشدي تِ صى خَد اراصُ ًذّذ وِ اص خاًِ تيشٍى سٍد ،وتاسي ختال
دادُ اػت .اها دس لذين ايي ٓول تا ٓش

ٓتش

اًزتام

هخالف ًثَد (هْشيضي ،1382 ،د ،2ف.)89

تذيْي اػت دس واًَى خاًَادُ ،اهتَس تايتذ تتا ّوفىتشي ٍ هـتَست ٍ سهتايت
ًشفيي اًزام گيشد ٍ ّشيه اص ّوؼشاى ٍُيفِ داسد ديگشي سا اص ٓوتل ًاپؼتٌذ ،وتِ
هوىي اػت حوَس دس هىاًي ًاهٌاػة تاؿتذ ،تتاص داسدّ .تنچٌتاى وتِ ّوتِ افتشاد
ارتواّ ايي تىليف ٍارة سا تش ْٓذُ داسًذ :صيشا اهش تِ هٔشٍ

ٍ ًْي اص هٌىتش يته

خٌاب ّوگاًي اػت.

تٌاتشايي ،اص آًزا وِ حك رٌؼي اص هلاديك آيتِ ؿتشيف «عاشروهُنّّ بِرالمعوهف»
(ًؼاء )19 ،ؿوشدُ هيؿَد ،اًزام ًيىَ ٍ هتٔاس

تَأم تا ٓذل ٍ اًلتا

ًِش ؿاسّ همذع تَدُ اػت ٍ ،سٍاتي رٌؼتي تتِ ًتَس هتٔتاس

آى هتَسد

اص لتَاصم حؼتي

هٔاؿشت اػت (كفايي ٍ اهاهي ،1375 ،ف .)137دس لشآى وشين وِ ًخؼتيي دليل فمْتي
اػت ،آهذُ اػت« :لَهنّّ مثل الذي عليهّّ بِالمعوهف» (تمشُ .)288 ،ايتي آيتِ ؿتگفتاًگيتض
داساي فَايذ تؼياسي اػت ٍ ،هٌَِس آى سرَّ تِ حؼي هٔاؿشت ٍ تشن اهشاس تِ
صى ٍ ،سٓايت هؼاٍات دس حمَق رٌؼي ٍ ًفمِ اػت (ًثشػي ،ّ1403 ،د ،1ف.)327
كاحة الويضاى ًيض دس ريل ايي آيِ ؿشيف هيفشهايذٓ :ولي هٔشٍ

اػت وِ ّن

ًثك ّذايت ٓمل كَست گشفتِ تاؿذّ ،ن تا حىن ؿشّ يا لتاًَى رتاسي دس راهٔتِ
هٌاتك تاؿذ؛ ّن تا فوايل اخاللي هٌافاتي ًذاؿتِ تاؿذّ ٍ ،ن ػٌتّتاي ادتتي آى
سا خال

ادب ًذاًذ .چَى ؿشئت اػالم تش اػاع فٌشت ٍ خلمت تٌتا ؿتذُ اػتت،

هٔشٍ

تذاًٌتذ ،الثتتِ

اص ًِش اػالم ّوتاى چيتضي اػتت وتِ هتشدم آى سا هٔتشٍ

هشدهي وِ اص ساُ فٌشت هٌحش

ًـذُاًذ .يىي اص احىام چٌيي ارتوآي آى اػت وِ

تواهي افشاد ٍ ارضاي ارتوتاّ دس ّتش حىوتي هؼتاٍي ٍ تشاتتش تاؿتٌذ ٍ دس ًتيزتِ
احىاهي وِ ٓليِ آًاى اػت تا احىاهي وِ تِ ًفْ آًْاػت تشاتش تاؿذ (ًثاًثايي ،تيتتا،

د ،4ف.)24
تا تَرِ تِ آًچِ تياى ؿذ ٍ ،اييوِ ًِام حمَلي اػالمًِ ،اهي اػت ّواٌّگ تتا
فٌشت ٍ تأهيي هلالح ولي راهِٔ ٍ خاًَادُ ،وِ پايتٌتذي تتِ آى تتِ ًفتْ ّوگتاى
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خَاّذ تَد ،هيتَاى گفت حمَق رٌؼي اص ًخؼتيي حمَق دس ٓمذ اصدٍاد اػتت وتِ
صى ٍ هشد تش اػاع ًياصّاي ٍرَدي خَيؾ اص آى تْشُ هيتشًتذ .دس لتشآى وتشين
آهذُ اػتُ« :نّّ لباسٌ لكُم ه أنتم لباسٌ لَهنّّ» (تمشُ )186 ،دس هَسد ايي آيِ ؿتشيف گفتتِ
ؿذُ :هٌَِس اص لثاع ّواى هٌٔاي هٔشٍ

آى اػت؛ ئٌي ّواى چيضي وتِ اًؼتاى

تذى خَد سا تا آى هيپَؿتاًذ ٍ ،چتَى ّشيته اص صى ٍ ؿتَّش ديگتشي سا اص ٓوتل
ًاهـشٍّ حفَ وشدُ ،هاًْ ؿيَّ آى تيي ّوگاى هيؿَد ،گَيا پَؿتاوي اػتت وتِ
َٓست ٍ صؿتيّاي اٍ سا هتيپَؿتاًذ .ايتي تٔثيتش اػتتٔاسُاي لٌيتف اػتت؛ صيتشا
َٓست اًؼاى تِ ٍػيلِ لثتاع اص ديگتشاى پَؿتيذُ هتيؿتَدٍ ،لتي اص ختَد لثتاع
هؼتَس ًويگشددّ ،وچٌيي اػت ّتش وتذام اص صى ٍ ؿتَّش وتِ ًتش

هماتتل سا اص

آهيضؽ تا ديگشاى ًگاُ هيداسدٍ ،لي هاًْ اص آهيضؽ تا خَدؽ ًويؿتَد (ًثاًثتايي،
تيتا ،د ،3ف.)61

تٌاتشايي يىي اص اّذا

اصدٍاد ،حفَ ًشفيي اص سٍاتي ًادسػت ٍ پاػخگَيي تتِ

ًياص ايـاى اص ًشيك دسػت اػت .پغ ّشيه اص صى ٍ ؿَّش تايذ دس ساػتتاي ايتي
وَؿا تاؿٌذ.

ّذ

 2حمَق هالي ّوسزاى ٍ ًمش ػزف در آىّا
حمَق هالي ًاؿي اص ٓمذ اصدٍاد تِ صى اختلاف داسد ،وِ ؿتاهل هْتش ٍ ًفمتِ
هيؿَد .ريالً تِ ّش يه اص ايي دٍ حك ٍ ًمؾ ٓش

دس آىّا هيپشداصين:

الف هْز ٍ ًمش ػزف در تؼييي هيشاى آى
هْش يا كذاق هالي اػت وِ تِ هٌاػثت ٓمذ ًىاح ،هشد هلضم تتِ دادى آى تتِ صى
هيؿتَد (واتَصيتاى ،1378 ،د  ،1ف  .)138هْتش كتذاق ًاهيتذُ ؿتذُ صيتشا دادى آى اص
ًش

هشد تِ صىٌّ ،گام اصدٍاد ،خثش اص كذالت ٍ ساػتي اٍ ٍ ًـاًِاي اص ٓاللِ ٍ

هحثت تِ صى ٍ تـىيل خاًَادُ اػت (هيشؿوؼي ،1380 ،فًْ .)26تاد هْتش دس حمتَق
ايشاى تش هثٌاي ػٌت ٍ هزّة اػت (اتي تشاب ،1381 ،ف.)116
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هْش سوي اصدٍاد دائن ًيؼت ،اص ايي سٍ ٓمذ اصدٍاد دائن تذٍى هْش يا تا روش هْش
اها تِ ًَس هزول كحيح اػت ،تِ گًَِاي وِ تٔييي همذاس آى تِ يىي اص صٍريي يتا
ّش دٍ يا ؿخق ديگش ػپشدُ ؿتَد (رثٔتي ٓتاهلي ،ّ1416 ،د ،8ف .)215اص ايتي حىتن
هيتَاى تِ دػت آٍسد وِ ؿاسّ همذع ًِش ٍيظُاي تِ هْتش ٍ همتذاس آى ًتذاسدٍ ،
تذيي ػثة هْش الؼاهي داسد وِ ّش يه هَسد تشسػي لشاس هيگيشد:
هْزالوسوي ٍ راتغِ آى تا ػزف :هْشالوؼوي هالي اػت وتِ صى ٍ هتشد تتذاى
ساهتي ّؼتتتٌذ ٍ دس هتتتي ٓمتتذ آى سا روتتش هتتيوٌٌتتذ (هغٌيتتِ ،1377 ،ف .)340دس ايتتي
كَست ،هيضاى هْش تاتْ اختياس ًشفيي اػت ٍ حذالل يتا حتذاوخشي تتشاي آى روتش
ًـذُ اػت (وشوي ،ّ1411 ،د ،13ف .)339حىن هضتَس تِ اػتٌاد ايي آيِ ؿتشيف لتشآى
اػت وِ هيفشهايذ« :اگش خَاػتيذ تِ راي صًتي ،صى ديگتشي تگيشيتذ ٍ تتِ يىتي اص
ايـاى هال تؼياس تخـيذُ تاؿيذ ،اص اٍ چيضي تاصپغ هگيشيذ» (ًؼتاء .)19 ،دس هتَسد
ايي آيِ ؿشيف سٍايت ؿذُ اػت وِ هشدي ّش گاُ هي خَاػت ّوؼش رذيذ تگيتشد،
تِ ّوؼشي وِ دس اختياس داؿت تْتاى ٓول صؿت هتيصد تتا آى صى ّتش چتِ سا وتِ
هشد تِ اٍ ٌٓا وشدُ تَد پغ دّذ .ػپغ هشد آى هتال سا هْتش ّوؼتش رذيتذ لتشاس
هيدادًْ .ي وِ دس آيِ ؿشيف دس صهاى تثذيل صًاى آهذُ اػت ،تِ ايتي ػتثة اػتت
(ػيَسي ،1369 ،د ،2ف.)203
تِ ًِش هي سػذ آيِ ؿشيف دس همام تياى حىن همذاس هْش ًثَدُ ،تلىِ اص ُلتن تتِ
صًاى ًْي فشهَدُ اػت .تِ ًَس ولي دس ّش هَسدي وِ ؿشّ ػاوت تاؿذ ،تِ ٓش
هشارِٔ هيؿَد .افضٍى تش آى ،هتيتتَاى گفتت سهتايت ًتشفيي ًيتض تشخاػتتِ اص
ديذگاُ ٓش

اػت .دس ٍالْ اسصؽّتاي فشٌّگتي ٍ ارتوتآي ،تٔيتييوٌٌتذُ ديتذگاُ

ًشفيي ٍ ،دس ًتيزِ ًِش ايـاى دس هيضاى هْش اػت .اص ػَي ديگتش ،اگتش تتِ دليلتي
هْشالوؼوي يا ٓمذ فاػذ تاؿذ ،دس كَست ّوثؼتتشي ّوؼتشاى ،هْشالوختل تتِ صى
تٔلك هيگيشد ،وِ تٔييي همذاس آى تِ ْٓذُ ٓش

اػت .تا تشسػي سٍايات ًيض ؿتؾ

حذيج ديذُ هيؿَد وِ دس آىّا روش ؿذُ اػت «ما تواضي عليه الناس» ئٌي آًچتِ
هَسد سهايت هشدم اػت (حشٓاهلي ،1367 ،د ،7ف1ت  .)3ايي سٍايتّا ًـاى هتيدٌّتذ
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وِ هيضاى هْش دس حميمت ،تِ تـخيق ٓش

هحَل ؿذُ اػت .دس دٍ حتذيج ديگتش

ًيض سهايت ًشفيي روش ؿذُ اػت (حشٓاهلي ،1367 ،د ،7ف1تت  .)3دس احاديخي ًيتض تتِ
اػتحثاب ووي هْش ٍ هْشالؼٌِ ٍ ،وشاّت صيادي هْش حىن ؿذُ اػت (ّوَ ،،ف5تت،7

 .)19ٍ9تشخي فمْاي تضسگَاس ّن دس تفَين هْش گفتتِاًتذ اگتش تٔيتيي هْتش تتِ صى
ػپشدُ ؿَد ،اٍ ًويتَاًذ تيؾ اص هْشالؼٌِ سا تٔييي ًوايذ (حلي ،ّ1412 ،د ،2ف.)549

تٌاتش آًچِ تياى ؿذ ،تِ ًِش هيسػذ هْش دس اصدٍاد دائتن وتِ تتِ ّتذ

تـتىيل

خاًَادُ ٍالْ هيؿَد ،هَهَٓيت ًذاسد؛ تلىتِ اػتالم آى سا اهوتا ٍ تأييتذ وتشدُ
اػت؛ چٌاى وِ پيؾ اص اػالم ًيض دس پاسُاي اص هلتل ٍ ًحتل ،هْتش ٍ وتاتيي ٍرتَد
داؿتِ اػت (حىين پَس ،1382 ،ف  .)239لشآى وشين هْش سا ًحلِ خَاًذُ اػت (ًؼتاء)4 ،

ٍ آى ٌٓيِ اي اػت وِ تا سها ٍ سغثتت ٍ تتذٍى ًلتة تتِ ديگتشي دادُ هتيؿتَد
(ػيَسي ،1369 ،د ،2ف.)202
تٌاتشايي ،اػتفادُ اص هْش تِ ٌَٓاى يه هواًت ارشا تشاي اًزام ٍُايفي وِ هتشد
تش ْٓذُ داسد ،واسي ًادسػت ٍ ،يه ػتٌّت اؿتتثاُ اػتت .تتشاي ّتش هـتىلي تايتذ
ساُحلي هٌاػة يافت .تا تَرِ تِ آًچِ تياى ؿذ ،هيتَاى گفت ٓش

دس ّتش صهتاى،

احش وليذي دس تٔييي هيضاى هْشالوؼوي داسد .ايي تأحيش سا دس همايؼِ هيضاى هْتش دس
ػالّاي اًمالب اػالهي ٍ دٍسُ وًٌَي تِ سٍؿٌي هيتَاى هـاّذُ وشد.
هْزالوفَض ٍ ػزف :چٌاى وِ تياى ؿذ ،تٔييي همذاس هْش تتِ تشاهتي ًتشفيي
ٍاگزاس ؿذُ اػت ٍ آًاى هيتَاًٌذ خَد ْٓذُداس تٔييي هْش ؿًَذ يتا تتِ تشاهتي،
ؿخق حالخي سا تشاي ايي هٌَِس هٔيي وٌٌذ؛ هاًٌذ ايي وِ هوي ًىتاح ؿتشى ؿتَد
وِ تٔييي همذاس هْش تش ٓشٍع يا داهتاد اػتت .دس ايتي كتَست ،داٍسي وتِ تتشاي
تٔييي هْش اًتخاب هيؿَد ،دس ايي ساُ آصاد اػت ٍ هيتَاًذ ّتش همتذاس وتِ كتالح
هيداًذ ،هْشالوؼوي تٔييي وٌذ (واتَصياى ،1378 ،د ،1فٍ .)140لي اگتش اختيتاس تٔيتيي
هْش تِ صى دادُ ؿَد ،صى ًويتَاًذ تيؾ اص آًچِ تتِ ًتَس هٔوتَل تتشاي اهختال اٍ
هْش تٔييي هيوٌٌذًِ ،تش تذّتذ (ّوتَ ،ف .)141الثتتِ اص ديتذگاُ فمْتاي تضسگتَاس صى
ًويتَاًذ تيؾ اص هْشالؼٌِ سا تِ ٌَٓاى هْش لشاس دّذ (هىي ،ّ1412 ،ف.)170
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پغ دس ايتي هتَسد ًيتض ٓتش ً ،متؾ هتؤحش دس هيتضاى هْتش داسد؛ صيتشا َٓاهتل
ارتوآي دس ديذگاُ وؼي وِ هيضاى هْش سا تٔييي هيوٌذً ،مؾ تِ ػضايي داسد.
هْزالوثل ٍ ػزف :هٌِتَس اص هْشالوختل هتالي اػتت وتِ هاًٌتذ آى صى اص ًِتش
ًؼة ،ػيٓ ،مل ،تَاًگشي ٍ هَاسد ديگش تذاى توايتل داسًتذ (رثٔتي ٓتاهلي ،1373 ،د،2

هٔيي هتيؿتَد

ف .)116تٌاتشايي هيضاى هْشالوخل تش حؼة حال صى ٍ داٍسي ٓش
(واتَصياى ،1378 ،د ،1ف.)149

فمْاي تضسگَاس دس هَسد هيضاى هْشالوخل تِ كشاحت ديذگاُ ٓش

سا هَسد ًِتش

لتتشاس دادُاًتتذ .چٌتتاى وتتِ گفتتتِ ؿتتذُ :دس هيتتضاى هْشالوختتل ،هَلٔيتتت صى اص ًِتتش
ٍيظگيّاي ؿخلي ٍ ارتوآي ٍ ٓادت صًاى ّوتاي اٍ تشسػي هيؿَد (ًثاًثتايي،

 ،1412د ،7ف .)150تتتذيي هٌٔتتي وتتِ ٓتتَاهلي سا تايتتذ هٔيتتاس لتتشاس داد وتتِ دس تٔيتتيي
دخالت داسًذ (رٔفشي لٌگشٍدي ،1386 ،ف.)142

هْشالوخل دس ٓش

تٌاتشايي آًچتِ هَرتة تَرتِ ٍ هايتِ سغثتت هتشدم دس ٓتش

اػتت ،دس تٔيتيي

هْشالوخل هَسد ٌٓايت لشاس هي گيشد ٍ ،اختلاف تِ ٌٓاٍيي خاكتي ًتذاسد (هحمتك

داهاد ،1376 ،ف .)256دس پاػخ تِ ايي پشػؾ وِ اگش هْشالوؼوي دس ٓمذ روتش ًـتذُ
تاؿذ ٍ ،هشد ّذيِاي تِ صى تمذين وٌذ ،آيا آى ّذيِ هْتش خَاّتذ تتَد يتا ًتِ؟ تيتاى
ؿذُ اػت وِ ًخؼت تايذ تِ ٓادت ًگاُ وشد ،اگش هٔوَالً لثل اص ّوثؼتتشي هْتش سا
هي دٌّذ ،هاًٌذ صهاى ػاتك ،آى ّذيتِ هْتش اػتت ٍ ،اگتش لثتل اص ّوثؼتتشي چٌتيي
ًوي وٌٌذ ،هاًٌذ صهاى وًٌَي ،ايي ّذيِ هْش ًيؼت (ّوَ ،ف .)165هالحِِ هيؿَد وِ
دس اييرا ّن ٓش

ٍ ٓادتً ،مؾ اػاػي داسد.

هْزالوتؼِ ٍ ػزف :دس هَاسدي وِ هْش دس ٓمذ روش ًـذُ تاؿذ ٍ ؿتَّش لثتل
اص ّوثؼتشي ٍ تٔييي هْش ،صى خَد سا ًتالق دّتذ ،صى هؼتتحك هْشالوتٔتِ اػتت
(ّوتَ ،ف .)150دس هيضاى هْشالوتًِِٔ ،ش هـَْس تَرِ تتِ هَلٔيتت التلتادي هتشد
اػت وِ هتٌاػة تا آىّ ،ذيِاي ًيىَ تِ صى تذّذ (ًزفتي ،1366 ،د ،31ف ،)116دس ايتي
هَسد ًيض ٓش

ًمؾ تٔيييوٌٌذُ داسد (رثٔي ٓتاهلي ،1373 ،د ،2ف .)116دليل ايي حىن،

آيِ ؿشيف لشآى وشين اػت (تمشُ ،)236 ،وِ دس آى ٍاطُ «تالؤشٍ » آهتذُ اػتتٍ ،
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گفتِ ؿذُ هٔشٍ

تِ هٌٔاي چيضي اػت وِ ًضد اّل ٓمتل ٍ هتشٍت ؿتٌاختِ ؿتذُ

اػت (ػيَسي ،1369 ،د ،2ف.)205

ب ًفمِ ٍ ًمش ػزف در تثييي آى
ًفمتتِ ،ديگتتش حتتك هتتالي صى اػتتت وتتِ پشداختتت آى اص ٍُتتايف هتتشد دس صًتتذگي
خاًَادگي اػت .دس ايي هَسد فمش ٍ احتياد صى ؿشى ًيؼت ٍ ،صى تش ؿتَّش حتك
ًفمِ داسد اگشچِ اص تي ًياصتشيي هشدم تاؿذ (هَػَي خويٌي ،1372 ،د ،3ف.)569
ًفمِ ٓثاست اػت اص تأهيي ّضيٌِي صًذگي وؼي ،آى گًَِ وِ تِ ًَس هٔوَل تتِ
آى ًياصهٌذ اػت ،اص لثيل ّضيٌِي خَسان ،پَؿان ،هؼىي ٍ ػتايش ًياصهٌتذيّتاي
صًذگي (فين ،1381 ،ف.)390

دس ؿشّ ،همذاسي تشاي ًفمِ روش ًـذُ اػت .تٔوي اص فمْاي تضسگَاس هَلٔيتت
التلادي صى ٍ هشدّ ،تش دٍ سا هتالن تٔيتيي همتذاس ًفمتِ داًؼتتِاًتذ (هغٌيتِ،1377 ،
ف .)391گشٍّي ديگش هَلٔيتت هتالي هتشد سا هتالن داًؼتتِاًتذ (ػتيَسي ،1369 ،د،2

ف ٍ )219دس ايي هَسد تِ آيِ ؿشيف لشآى وشين اػتتٌاد وتشدُاًتذ وتِ اًفتاق فتشد
تَاًگش سا تِ ًؼثت داسايي اٍ ٍ اًفتاق فتشد تٌتگسٍصي سا تتِ ّوتاى ًؼتثت ٍارتة
داًؼتِ اػت (ًالق .)7 ،تٌاتشايي هالن ًياص صى اػتت ،اص لحتاٍ وويتت ًيتض ٓتش

ٍ

ٓادت دس ؿْش هحل ػىًَت صى ٍ ،آًچتِ اٍ تتِ آى ٓتادت داسد ٍ هٔوتَل اٍػتت،
هَسد تَرِ لشاس هيگيشد (هَػَي خويٌي ،1372 ،د ،3ف561تت .)562تتا تَرتِ تتِ آًچتِ
تياى ؿذ ،دس كتَستي وتِ ؿتشايي ٍرتَب پشداختت ًفمتِ هحمتك گتشدد ،هيتضاى ٍ
چگًَگي پشداختؾ تِ ًِش ٓش

تؼتگي داسد ٍ ،فمْاي تضسگتَاس تتِ كتشاحت ايتي

هٌلة سا تياى وشدُاًذ (رثٔي ٓاهلي ،ّ1416 ،د ،8ف .)439الثتِ تٔوي اص ايـاى تثٔيتت
اص ٓادت اهخال آى صى دس ؿْشؽ سا روش ًوَدُاًذ (هىي ،ّ1412 ،ف .)177تِ گًَتِاي
وِ گفتِاًذ اگش صى اص افشادي اػت وِ تِ ًَس هٔوَل خادم داسًذ ،يتا تيوتاس اػتت،
گشفتي خادم ًيض رضء ًفمِ اٍ ٍ تش ْٓذُ هتشد اػتت .كتاحة وٌضالٔشفتاى دس ايتي
هَسد هي گَيذ :تش اػاع ًِش ؿئٍِ ،ػائل هَسد ًياص صى تايذ تاتْ ٓتادت اهختال
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آى صى اص ًفمِ هحؼَب ؿَد؛ صيتشا دس لتشآى وتشين آهتذُ اػتت وتِ ًثايتذ تتِ صى
هشسي ٍاسد ؿَد (ًالق ٍ .)6 ،اگش حال هشد سا دس ًِش تگيتشين ؿتايذ ػتثة هتشس
صى ؿَد چتشا وتِ هوىتي اػتت صى تَاًتا تاؿتذ ٍ هتشد ًتاتَاى (ػتيَسي ،1369 ،د،2

ف .)220الثتِ تايذ تَرِ داؿتت وتِ هٔيتاس ًيتاص ًيتض تتِ ٓتش

تؼتتگي داسد .تؼتا

هَاسدي وِ اص ًِش تٔوي افشاد اص الالم هَسد ًياص تِ ؿواس آيذ دس حتالي وتِ ًتضد
ديگشي ًياصي تِ آى احؼاع ًـَد .تٌاتشايي ،داٍسي ٓتش

دسػتت ،هثتيي ًفمتِ اص

ًِش ووي ٍ ويفي اػت.

یافتِّاي پضٍّش
اص پظٍّؾ كَست گشفتًِ ،تايذ صيش تِ دػت هيآيذ:
1ت ٓش

تِ كشاحت اص ادلِ اػتٌثاى احىام ؿوشدُ ًـذُ اػت ،اها ًمؾ هؤحشي

دس ًشيك اػتٌثاى حىن ٍ تحَل تؼياسي اص هَهَٓات ارتوآي داسد.
2ت هٌَِس اص ٓش  ،تِ ٌَٓاى يه ٓاهل اػاػي دس احىام فمْيٓ ،ش
وِ هٌافاتي تا اكَل ؿشّ ًذاؿتِ تاؿذ ،تٌاتشايي ٓش

ٍ ٓتادتّتاي ًادسػتت ًتِ

تٌْا ًويتَاًٌذ دس احىام ؿشٓي هتؤحش تاؿتٌذ ،تلىتِ اص ًتش
ًىَّؾ لشاس گشفتِ اًذّ ٍ ،وچٌاى وِ ٓش

ػالن اػت

ؿتشّ همتذع هتَسد

دسػت هيتَاًذ ساّگـتا تاؿتذٓ ،تش

ًادسػت هيتَاًذ هـىلآفشيي تاؿذ.
3ت دس هياى هثاحج فمْي ،هؼائل خاًَادُ ٍ احىام هشتَى تِ ّوؼشاى تيـتتشيي
تأحيش سا اص ٓش

گشفتِاًذ .صيشا حىن ٓام لشآًي ،هٔاؿشت تش اػاع هٔشٍ

سا تتش

تواهي حمَق ّوؼشاى ػايِ گؼتش وشدُ اػت.
4ت حمَق غيشهالي ّوؼشاى وِ ؿاهل داؿتتي سٍاتتي ٍ سفتاسّتاي هتٔتاس
يىذيگش اػتّ ،وچٌيي حمَق رٌؼي ،تش اػتاع ٓتش

تتا

تٔيتيي هتيؿتًَذّ .وچٌتيي

تٔييي حمَق هالي صى وِ ؿاهل هْش ٍ ًفمِ اػت تِ ْٓذُي ٓش

اػت .ايي هٌلتة

دس آهتتَصُّتتاي ؿتتشٓي تتتِ كتتشاحت تيتتاى ؿتتذُ اػتتت .تٌْتتا دس هتتَسد تٔيتتيي
هْشالوؼوي ،هالن سهايت ّوؼشاى اػت ،وِ آى ًيض هتأحش اص ٓش
ٍ هىاى ايـاى اػت.
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هٌاتغ ٍ هآخذ
 لزآى كزین
 اتيتشاب ،هشين ،حمَق سى در خاًَادُ ،تْشاى ،داًـگاُ الضّتشاء ،1381 ،چتاج
اٍل
 اتيهٌَِس ،هحوذ ،لساى الؼزب ،داس االحياء التشاث الٔشتي ،تيشٍتّ1408 ،تت،
1988م ،چاج اٍل
 اكغشي ،هحوذ ،ػدالت ٍ ػمالًيت در فمِ ٍ حمَق ،تْتشاى ،اًالٓتات،1386 ،
چاج اٍل
 اهاهي ،حؼي ،حمَق هدًي ،تْشاى ،اػالهيِ ،1386 ،چاج ًَصدّن
 اًيغ ،اتشاّين ٍ ديگشاى ،الوؼجن الَسيظ ،تْشاىً ،اكش خؼشٍ ،تيتتا ،چتاج
دٍم
 تٌذسسيگي ،هحوذ ،فزٌّگ دید ػزتي ،تز وِ فارسي هٌجد الغالب ،تْتشاى،
اػالهي ،1371 ،چاج ّـتن
 پايٌذُ ،اتَالماػنًْ ،ج الفصاحِ ،تْشاى ،راٍيذاى ،1369 ،چاج تيؼت ٍ دٍم
 رثٔي ٓاهلي ،صييالذيي ،الزٍضِ الثْيِ في دزح اللوؼِ الدّهشميِ ،تتي رتا،
هىتة االٓالم االػالهي ،1373 ،چاج ّـتن
 تتتتتتت ،هسالك االفْام في دزح دزایغ االسالم ،تتي رتا ،هؤػؼتِ الؤتاس
االػالهيِ ،ّ1416 ،چاج اٍل
 رٔفشي لٌگشٍدي ،هحوذرٔفش ،حم َق خ اًَادُ ،تْتشاى ،گتٌذ داًتؾ،1386 ،
چاج چْاسم
 تتتتتتت ،في استدالل هٌغك حمَق اسالم ،تْشاى ،گٌذ داًؾ1382 ،
 تتتتتتت ،همدهِ ػوَهي ػلن حمَق ،تْشاى ،گٌذ داًؾ ،1384 ،چاج دّن
 حش ٓاهلي ،هحوذٍ ،سایل الشيؼِ ال ي تحص يل هس ائل الش زیؼِ ،تْتشاى،
وتاب فشٍؿي اػالهيِ ،1367 ،چاج ؿـن

999

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) /بهار و تابستان /9831سال پانزدهم /شماره 25

 حىتتين پتتَس ،هحوتتذ ،حم َق سى در كش اكش س ٌت ٍ تج دّد ،تْتتشاىً ،غوتتِ
ًتَاًذيؾ،
 ،1382چاج اٍل
 حلي ،رٔفش ،دزایغ االسالم في هسائل الح الل ٍ الح زام ،تْتشاى ،اػتتمالل،
ّ1412ت ، 1370 ،چاج ػَم
 ػلزَلي ،هحوَد ،حمَق تيي الولل خصَصي ،تْتشاى ،هيتضاى ،1386 ،چتاج
چْاسم
 ػيَسي ،همذاد ،كٌش الؼزفاى في فمِ المزآى ،تْشاى ،هشتوَي1369 ،
 كذس ،هحوذتالش ،درٍط في ػل ن االص َل ،لتن ،هؤػؼتِ الٌـتش االػتالهي،
 ،ّ1421چاج ؿـن
 كفايي ،حؼيي؛ اهاهي ،اػتذاللِّ ،حمَق خاًَادًُ ،كاح ٍ اًح الل آى ،تْتشاى،
اًتـاسات داًـگاُ تْشاى ،1375 ،چاج پٌزن
ً ثاًثتتاييٓ ،لتتي ،ری اض الوس ائل ف ي تي اى االحك ام تال دالئل ،تيتتشٍت،
داسالْاديّ1412 ،ت1992 ،م ،چاج اٍل
ً ثاًثايي ،هحوذحؼيي ،تفسيزالويشاى ،تشروِ هحوتذتالش هَػتَي ّوتذاًي،
لن ،داسالٔلن ،تيتا
ً ثشػي ،فول ،هجوغ الثياى ،لن ،اًتـاسات وتاتخاًِ آيت اللِّ هشٓـي ًزفتي،
ّ1403

ِٓ ين صادُ اسدتيلي ،فائضُ« ،هث اًي حس ي هؼاد زت ت ِ هؼ زٍف در ًظ ام
حمَلي خاًَادُ اس هٌظز لزآى كزین» ،تْشاىً ،ذاي كادق ،تْاس ٍ تاتؼتاى 1387
ٓ ليذٍػت ،اتَالماػن ،فم ِ ٍ ػ زف ،تْتشاى ،ػتاصهاى اًتـتاسات پظٍّـتگاُ
فشٌّگ اًذيـِ اػالهي ،1385 ،چاج دٍم
 فينٓ ،ليشها ،هث ادي فم ِ ٍ اص َل ،تْتشاى ،هؤػؼتِ اًتـتاسات ٍ چتاج
داًـگاُ تْشاى ،1381 ،چاج ػيضدّن
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 واتَصياىً ،اكش ،حمَق هدًي خاًَادُ ،تْشاى ،اًتـتاس ٍ تْوتي تشًتا،1378 ،
چاج پٌزن
 تتتتتتت ،كليات حمَقً ،ظزیِ ػوَهي ،تْشاى ،اًتـاس ،1379 ،چاج اٍل
 تتتتتتت ،همدهِ ػلن حمَق ٍ هغالؼِ در ًظام حمَلي ای زاى ،تْتشاى ،اًتـتاس،
 ،1385چاج چْل ٍ ّفتن
 تتتتتتت ،فلسفِ حمَق ،تْشاى ،تٌْـش ،1365 ،چاج دٍم
 وشويٓ ،لي ،اهغ الوماصد في دزح المَاػد ،تيشٍت ،هؤػؼتِ آل الثيتت (ّ)
لالحياء التشاثّ 1411 ،ت1991 ،م ،چاج اٍل

 گلذٍصياى ،ايشد ،تایستِّاي حم َق

شاي ػو َهي ،تْتشاى ،هيتضاى،1384 ،

چاج دٍاصدّن
 هحمك داهاد ،هلٌفي ،تزرسي فمْي حم َق خ اًَادًُ ،ك اح ٍ اًح الل آى،
تْشاىٓ ،لَم اػالهي ،1376 ،چاج ؿـن
 هلٌفَي ،حؼي ،التحميك في كلوات المزآى الكزین ،تْشاىٍ ،صاست فشٌّگ ٍ
اسؿاد اػالهي ،1371 ،چاج اٍل
 هغٌيِ ،هحوتذرَاد ،الفمِ ػلي الو ذاّة الموس ِ ،تْتشاى ،هؤػؼتِ اللتادق
للٌثآِ ٍ الٌـش1998 ،1377 ،م ،چاج چْاسم
 همشي فيَهي ،احوذ ،الوصثاح الوٌيز ٍ يزیة الشزح الكثيز للزافؼي ،تيرتا،
داسالفىش ،تيتا
 هىي ،هحوذ ،الدرٍط الش زیؼِ ف ي فم ِ االهاهي ِ ،هـتْذ ،هزوتْ الثحتَث
االػالهيِ ،چاج اٍلّ 1426 ،ت1383 ،
 تتتتتتت ،اللوؼِ الدهشميِ ،لن ،داسالفىش ،چاج دٍمّ1412 ،
 هْشيضي ،هْذي ،فمِ پضٍّش ي ،تْتشاى ،ػتاصهاى چتاج ٍ اًتـتاسات ٍصاست
فشٌّگ ٍ اسؿاد اػالهي1382 ،
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 هَػَي تزٌَسدي ،هحوذ ،هجوَػِ هماالت فمْي حمَلي فلسفي ٍ ا تواػي،
تْشاى ،پظٍّـىذُ اهام خويٌي (سُ) ٍ اًمتالب اػتالهي هٔاًٍتت پظٍّـتي،1384 ،
چاج اٍل
 هَػَي خويٌي ،سٍح اللِّ ،اًَار الْدایِ في التّؼليم ِ ػل ي الكفای ِ ،تْتشاى،
هؤػؼِ تٌِين ٍ ًـش آحاس اهام خويٌي (سُ) ،1372 ،چاج اٍل
 تتتتتتت ،تحزیز الَسيلِ ،تشروِ ٓلي اػتالهي ،لتن ،دفتتش اًتـتاسات اػتالهي
ٍاتؼتِ تِ راهِٔ هذسػيي حَصُ ٓلويِ لن ،1379 ،چاج ّزذّن

 هيشؿوؼي ،فاًوتِ ،هثاًي حم َق ٍ تك اليف سى در اسدٍاا اس دی دگاُ فم ِ
اهاهيِ ،تْشاى ،اػالهيِ ،1380 ،چاج اٍل
ً اكشي ،هحوذ ،هثاًي فمْي حمَق هدًي ایزاى ،لتن ،هزوتْ رختائش اػتالهي،
 ،1384چاج اٍل
ً زفي ،هحوذ حؼيَ ،اّزالكالم في دزح دزایغ االسالم ،تْتشاى ،اػتالهيِ،
 ،1366چاج دٍم
ٍ اػٔي ،هحوذ ،ایگاُ ػزف در فم ِ ،تْتشاى ،وتاًَى اًذيـتِ رتَاى،1385 ،
چاج اٍل
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