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سوءاستفادهازحكدرحقوقخانوادهازمنظرفقهاماميهو

حقوقايران 1
دوتش سيذ اتَالماسن ًميثی
استادياس هذسسِ ػالی شْيذ هطْشی

چىيذُ
خاًَادُ هْنتشيي ًْاد اجتواػی است وِ هٌاسثات حاون تش آى ،هثتٌی تش اخالق ،ايواى ٍ
حمَق ٍ تىاليف تيي اػضای خاًَادُ است .تِسغن ٍجَد هحثت ٍ ػاطفِ هياى صٍجيي ٍ ًيض
ٍالذيي ٍ فشصًذاى ،گاُ ػضَی اص خاًَادُ تِ جْت اهتياص ٍ هَلؼيتی وِ حمَق حاون تش جاهؼِ
تِ اٍ تخشيذُ است ،اص هَلؼيت خَد تِ ضشس ديگش اػضا تْشُ هیجَيذ؛ يؼٌی اص حك خَيش
سَءاستفادُ هیوٌذ.
تذٍى تشديذ حمَق ّواى گًَِ وِ حك سا تِ جْت هصالح هْن دس هٌاسثات خاًَادگی تِ
سسويت هی شٌاسذ ،ساّی ًيض تشای جلَگيشی اص سَءاستفادُ اص حك اسائِ هیدّذ .همالِ حاضش
ًظشيِ «هٌغ سَءاستفادُ اص حك» سا دس حمَق ،ػاهلی هیداًذ وِ تشای وٌتشل ويفيت اػوال حك،
پيشتيٌی شذُ استًَ .يسٌذُ هؼتمذ است وِ دس فمِ اهاهيِ ،لاػذُ «الضشس ٍ الضشاس فی
االسالم» اص چٌاى گستشُای تشخَسداس است وِ ًظشيِ هٌغ سَءاستفادُ اص حك سا ًيض شاهل
هیشَدٍ .ی ّوچٌيي ػميذُ داسد تا استمشاء دس آهَصُّای حمَلی فمِ اهاهيِ دس هیياتين وِ
ايي هىتة فمْیً ،ظشيِ هٌغ سَءاستفادُ اص حك سا تِ سٍشٌی ٍ ٍضَح هَسد شٌاسايی لشاس
دادُ است .حمَلی چَى سياست شَّش تش خاًَادُ ،حك ٍاليت ،حك طالق ،حك سجَع ،حك ارى
دس اصدٍاج تاوشُ اص جولِ حمَلی ّستٌذ وِ هَسد سَءاستفادُ لشاس هیگيشًذ؛ دس حالی وِ
لاًَى اساسی ٍ لاًَى هذًی هٌغ سَءاستفادُ اص حك سا تِ صشاحت هَسد شٌاسايی لشاس
دادُاًذ .اص جولِ ضواًتّای اجشايی دس وٌتشل اػوال حك ًيض هیتَاى تِ هسؤٍليت هذًی،
اتطال ػول حمَلیً ،اشی اص سَءاستفادُ اص حك هحذٍديت صالحيت اػوال حك ٍ تؼضيش اشاسُ
وشد.

ٍاطگاى وليذی
حك ،سَءاستفادُ ،سياست شَّش ،طالق ،سجَعٍ ،اليت ،استمشاء ،الضشس
1ـ پزيشؽ همالِ86/7/1 :؛ اسصياتي86/8/1 :
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ػَاًف ػويك صٍريي تِ يىذيگش ٍ هحثت فٌشی پذس ٍ هادس تِ فشصًذاى هٌـأ
ؿىلگيشی هْنتشيي ٍ تٌيادیتشيي گشٍُ اًؼاًي يؼٌي خاًَادُ هيؿَدّ .ش يه اص
اػوای خاًَادُ ّوثؼتگي اخاللي ٍ حمَلي سا دس هياى خَد تزشتِ هيوٌٌذ.
آهَصُّای اخاللي هْنتشيي هٌثغ حيات ٍ پَيايي خاًَادُ تِ ؿواس هيآيذ وِ تش
هٌاػثات ٍ سٍاتي ػاًفي ٍ ارتواػي اػوای آى حاون اػت؛ هغالَكف گاّي تشخي
اص اػوای خاًَادُ دس هٌاػثات حمَلي وِ هـتول تش حمَق ٍ تىاليف فشاٍاًي اػت،
اص ػلٌِ ٍ اختياسی وِ دس تشاتش اػوای ديگش تشخَسداسًذ ،ػَءاػتفادُ هيوٌٌذ؛ يؼٌي
تا تْشُگيشی اص هَلؼيت هوتاصی وِ داسًذ؛ هيتَاًٌذ حك خَد سا تِ صياى ديگشاى تِ
واس تشًذ ٍ تا ايي الذام ،هحذٍديتّا ٍ صياىّايي سا تشای ديگش اػوا تَرَد آٍسًذ.
ايي اهش هوىي اػت تذٍى للذ ػَئي كَست تگيشد؛ ٍلي تا ّذف ٍ اسادُ لاًًَگزاس وِ
ّواًا تحمك ػذالت دس هٌاػثات خاًَادگي اػت ،هٌافات داسد .تحويل توييمات ؿذيذ،
حشد ٍ هشس تش ديگش اػوای خاًَادُ اهشی اػت وِ ػذالت دس حمَق خاًَادُ آى سا
تش ًوي تاتذ .لزا ايي فىش هٌشح ؿذُ وِ تايذ ساّي سا يافت تا رلَی ػَءاػتفادُ اص حك
گشفتِ ؿَد ٍ صهيٌِ ٍ ؿشايٌي فشاّن آيذ وِ ٍارذ حك ،اهتياص خَد سا دس رْتي
ػادالًِ تِواس گيشد «ًظشيِ ػذم ػَءاػتفادُ اص حك» تشای ايي هٌظَس ٍ تشای وٌتشل
اػوال حك ،پيـٌْاد ٍ اسائِ گشديذُ اػت.

هؼياس ٍ هثٌای سَءاستفادُ اص حك
تشای وٌتشل ويفيت اػوال حك تايذ هؼياسی سا تِ دػت داد وِ ؿٌاػايي ػَءاػتفادُ
اص حك تا آى هيؼش گشدد .تِ تؼثيش ديگش ،تشای تحمك ػَءاػتفادُ اص حك آيا للذ ٍ
ًيت ػَء داسًذُ ٍ اػوالوٌٌذُ حك هشٍسی اػت يا ايشاد خؼاست تِ ؿخق ديگش سا
تايذ هاتٌِ تلمي ًوَد؟ آيا سفتاس اػوالوٌٌذُ حك سا تايذ تا سفتاس اًؼاًي ػالل ٍ
هحتاى هَسد اسصياتي لشاس داد يا تايذ تا اّذاف ارتواػي حك سا هالن داًؼت؟ يؼٌي اگش
تا اػوال حك ،غ ايت آى تأهيي ًـَد ،تايذ آى سا ػَءاػتفادُ تلمي ًوَد؟ پاػخ ػلوای
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حمَق چيؼت؟ حمَق اػالهي چِ هؼياس ٍ هثٌايي سا تشای ؿٌاػايي ػَءاػتفادُ اص
حك اسائِ هيدّذ؟
ػالواى حمَق فشاًؼِ دس صهيٌِ هثٌای ػَءاػتفادُ اص حك اتفاقًظش ًذاسًذ .تشخي
هاًٌذ هاصٍٍتٌه تمليش دس اػوال حك سا هثٌای ػَءاػتفادُ اص حك تِ ؿواس آٍسدُاًذ
(تْشاهي احوذی ،1366 ،ف )105يؼٌي ّش وغ تِ ٍاػٌِ تمليش خَد خؼاستي تِ ديگشی
ٍاسد آٍسد ،تايذ آى سا رثشاى ًوايذ .تش اػاع ايي هؼياس ،اگش سفتاس غيشػادی وِ اًؼاى
ػالل هحتاى دس هٌاػثات خاًَادگي هشتىة ًويؿَد ،اص كاحة حمي تشای اػوال حك
كادس ؿَد ،اٍ اص حك خَد ػَءاػتفادُ وشدُ اػت .تؼوي ديگش هاًٌذ سيپش تش ايي
تاٍسًذ وِ حك اهتياصی اػت وِ لذستي تِ اًؼاى هيتخـذ وِ دس هماتل خؼاسات
احتوالي ًاؿي اص اػوال حك هلَى تاؿذ .تٌاتشايي كاحة حك داسای هلًَيت هٌلك
اػت .پغ اگش وؼي حك خَد سا تٌْا تِ للذ اهشاس ديگشی اػوال وٌذ ،للذ اهشاس،
هاّيت ػول ٍی سا تغييش هيدّذ .دس ايي كَست اص حك ػَءاػتفادُ ؿذُ اػت ٍ
ػولي وِ اًزام يافتِ ،ديگش هـوَل هلًَيت ًاؿي اص اػوال حك ًويگشدد؛ صيشا حك
ًويتَاًذ تِ ػٌَاى اتضاسی تشای ًمن اكَل اخاللي هَسد اػتفادُ لشاس گيشد .لزا للذ
اهشاس تذاى رْت وِ هغايش تا اكَل اخاللي اػت ،ػول سا ًاهـشٍع هيوٌذ (ّوَ،

ف .)109تشخي ديگش هاًٌذ طٍػشاى هؼتمذًذ اػتثاس حك اص ًاحيِ لاًًَگزاس تشای سٍح ٍ
غايت ًْايي ارتواػي آى اػت؛ لزا اػوال حك چٌاًچِ دس رْت ّواى سٍح ٍ غايت ًْايي
تاؿذ ،هـشٍع تلمي هيگشدد .پغ غايت ٍ ّذف ارتواػي ّش حك هْن اػت؛ يؼٌي دس
هَسدی ّن وِ للذ اهشاس ٍ تمليش ًثاؿذ ،اها ًتيزِ حاكل اص اػوال حك هغايش تا
ّذف ارتواػي اػتثاس حك تاؿذ ،هلذاق ػَءاػتفادُ اص حك هحؼَب هيؿَد (ّوَ) .تا
اػتمشاء دس هلاديك ػَء اػتفادُ اص حك وِ دس فمِ اهاهيِ هَسد تَرِ لشاس گشفتِ
اػت؛ هيتَاى دسيافت وِ فمِ اهاهيِ تا تَرِ تِ همتويات ّش هَسد ،هثٌايي سا هَسد
تَرِ لشاس دادُ اػت؛ لزا ًوي تَاى يىي اص ايي هثاًي سا تِ فمِ اهاهيِ ًؼثت داد ٍ ديگش
هثاًي سا اص آى ػلة ًوَد (ّوَ ،ف .)214 – 89هَاسد ػَءاػتفادُ دس فمِ اهاهيِ تا هؼياس
ايشاد هشس ـ اػن اص ايٌىِ للذ اهشاس تاؿذ يا ًثاؿذ ـ ٍ هؼياسّای ياد ؿذُ لاتل
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ؿٌاػايي اػت .هغالَكف تؼياسی اص هَاسد ػَءاػتفادُ اص حك دس حمَق خاًَادُ تا
تَرِ تِ هماكذ ؿشيؼت تا هؼياس غايت ارتواػي لاتل تَريِ هيتاؿذ؛ هاًٌذ حك ٍاليت
لْشی پذس ٍ رذ پذسی تش ًفل غيشسؿيذ يا هزٌَى وِ تشای حفظ حمَق ٍ سػايت
هللحت هَليػليِ تِ ٍلي اػٌا ؿذُ اػت.

سَءاستفادُ اص حك دس خاًَادُ اص هٌظش فمِ اهاهيِ
1ـ هصاديك اصلی سَءاستفادُ اص حك
ػَءاػتفادُ اص حك دس للوشٍ حمَق هالي ٍ غيشهالي دس هٌاػثات ارتواػي ٍ
التلادی اػن اص خاًَادُ ٍ راهؼِ لاتل تلَس اػت .دس ايي رؼتاس تشخي هلاديك
تشرؼتِ ػَء اػتفادُ اص حك دس گؼتشُ حمَق خاًَادُ دس هىتة فمِ اهاهيِ هَسد
ؿٌاػايي لشاس گشفتِ اػت.
الفـ سَءاستفادُ اص حك طالق ٍ حك سجَع دس طالق
خذاًٍذ هتؼال دس لشآى هيفشهايذ «صهاًي وِ صًاى سا ًالق داديذ ٍ ػذُ آًاى تِ ػش
آهذ ،يا اص ساُ ًيىي ٍ سغثت سرَع وٌيذ يا ايـاى سا تِ ًيىي سّا ػاصيذ؛ تِ للذ
اهشاس ٍ تؼذی تِ ايـاى سرَع ًىٌيذ ٍ وؼي وِ چٌيي وٌذ ،تِ خَيـتي ػتن وشدُ
اػت»

1

(تمشُ.)231 ،

تش اػاع آهَصُّای فمْي ،صٍد دس ًالق سرؼي هيتَاًذ دس ًَل صهاى ػذُ تِ
صٍرِ سرَع ًوايذ .لزا هْنتشيي حك ًاؿي اص ًالق سرؼي ،حك سرَع اػت .آيِ ؿشيفِ
هوي ؿٌاػايي ايي حك صٍد ،اٍ سا اص اهشاس تا سرَع تاصداؿتِ اػت؛ صيشا آيِ ؿشيفِ
دس همام ًْي اص سرَع تِ هٌلمِ سرؼيِ تِ للذ اهشاس اػت .يؼٌي هشداى تايذ اص
س رَػي وِ اص سٍی هيل ٍ سغثت ًيؼت ،تلىِ تِ للذ صياى صدى اًزام هيپزيشد ،پشّيض
ًوايٌذ (فاهل همذاد ،1373 ،د ،2ف ٍ )282اص ايي حك ػَءاػتفادُ ًٌوايٌذ.
1ـ « ٍ اذا طلقتن الٌسبء فبلغي اجلْي فبهسکَّي بوعسٍف أٍ سسحَّي بوعسٍف ٍ التوسکَّي ضسازاً لتعتدٍا ٍ هي يفعل ذلک فقد ظلن
ًفسِ».

04

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) /پاییس و زمستان  /8386سال دوازددهم /شماره 47

چٌاى وِ اهام كادق

دس سٍايتي هيفشهايذ «ؿايؼتِ ًيؼت هشد صى خَد سا ًالق

دّذ ٍ ػپغ تذٍى آًىِ اٍ سا خَاػتِ تاؿذ ،سرَع وٌذ ٍ دٍ هشتثِ ًالق دّذ .ايي
ّواى هشاس اػت وِ خذاًٍذ ػضٍرل اص آى ًْي وشدُ اػت .هگش آًىِ پغ اص ًالق
ٍلتي سرَع هيًوايذ ،تِ للذ ًگِداؿتي آى صى تاؿذ» (الحش الؼاهلي ،ّ1391 ،تاب ،34

ف  .)5تٌاتشايي سرَع تِ صى هٌلمِ سرؼيِ تذٍى هيل ٍ سغثت ،تِ للذ آًىِ دٍتاسُ
ًاللؾ تذّذ يا ٍاداسؽ ًوايذ وِ هْشيِ خَد سا تثخـذ ،اص هَاسد ٍ هلاديك لٌؼي
ػَءاػتفادُ اص حك تِ ؿواس هيآيذ ٍاطُ «لتعتدٍا» تش للذ اهشاس داللت داسد وِ اص آى
ًْي ؿذُ اػت.
آيِ ؿشيفِ  6ػَسُ ًالق ّن وِ خذاًٍذ هتؼال دس آى هيفشهايذ «تا ػخت گشفتي ٍ
تحت فـاس لشاسدادى صًاى هٌلمِ تِ آًاى هشس ًشػاًيذ» ،1اص رولِ آياتي اػت وِ تش
هٌغ ػَءاػتفادُ اص حك داللت داسد.
دس آيِ ؿشيفِ وِ دس خلَف صًاى هٌلمِ اػت ،خذاًٍذ اص ايٌىِ دس صهاى ػذُ تا
خَدداسی اص دادى ّضيٌِ صًذگي تش آًاى ػخت گشفتِ ؿَدًْ ،ي هيًوايذ .فؼل ًْي اص
هلذس «هشاس» تش ػذم پزيشؽ «للذ اهشاس» اص حك ًالق ٍ ًْي اص ػَءاػتفادُ اص
حك داللت داسد.
بـ سَءاستفادُ اص حك حول ٍ شيش دادى وَدن
يىي اص حمَق صٍرِ حك حول ٍ هادسی اػت .ايي حك ًثايذ هَرة توييغ حك توتغ
رٌؼي گشدد .خذاًٍذ هتؼال دس ايي صهيٌِ هيفشهايذ «التضبز ٍالدة بَلدّب ٍ ال هَلَدٌ لِ بَلدُ»

(تمشُ .)234 ،دس آيِ هزوَس تٌاتش ايٌىِ «ٍالذة» ٍ «هَلَدلِ» ًاية فاػل تلمي ؿَد يا فاػل،
دٍ احتوال هٌشح ؿذُ اػت؛ هؤلف «وٌض الؼشفاى في فمِ المشآى» تٌاتش ًاية فاػل
داًؼتي «ٍالذة» ٍ «هَلَدلِ» دس ايي صهيٌِ هيًَيؼذ« :گفتِ ؿذُ وِ هؼٌای آيِ ايي
اػت وِ پذس ًثايذ تِ خاًش فشصًذی وِ ّوؼش اٍ دس ؿىن داسد ،تِ ٍی صياى تشػاًذ؛
يؼٌي اص اًزام ٍظايف صًاؿَيي اهتٌاع ًوايذ .صى ًيض تِ خاًش حول خَد ًثايذ اص
1ـ «ٍ التضبزٍّي لتضيقَا عليْي».
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ًضديىي تا ؿَّش ػش تاص صًذ ٍ تذيي ٍػيلِ هَرة ايشاد هشس اٍ تِ گشدد» .سٍاياتي اص
اهام تالش

ٍ اهام كادق

هؤيذ ايي ًظش اػت (ػياؿي ،تيتا ،د  ،1ف .)120اگش «ٍالذة »

ٍ «هَلَدلِ» سا فاػل تذاًين ،هؼٌای آيِ ػثاست اػت اص ايٌىِ هادس ًثايذ تِ رْت
اختالفاتي وِ تا ؿَّش خَد داسد تِ فشصًذ خَيؾ هشس تشػاًذ؛ هخالً اٍ سا ؿيش ًذّذ.
پذس ًيض ًثايذ تِ رْت دلخَسی اص ّوؼشؽ تِ فشصًذ آػيثي تشػاًذ ٍ هخالً هخاسد
صًذگي خاًَادُ خَد سا ًپشداصد يا دس كَستي وِ هادس هايل اػت تِ وَدن ؿيش دّذ،
تچِ سا اص اٍ تگيشد (فاهل همذاد ،1373 ،د ،2ف  .)233كذس آيِ وِ دس همام تياى اًفاق
هادساى ٍ تأهيي ّضيٌِ صًذگي آًْاػت ،هؤيذ ايي احتوال اػت.
تٌاتشايي تش اػاع احتوال ًخؼت حك حول ٍ ؿيش دادى هوىي اػت هَسد
ػَءاػتفادُ صٍد يا صٍرِ لشاس گيشد؛ تِ ًحَی وِ صٍد تِ صٍرِ يا صٍرِ تِ صٍد يا
ّش يه اص آًْا تِ ًفل آػية تشػاًٌذ.
جـ سَءاستفادُ اص حك سياست تش خاًَادُ
تش اػاع آيِ ؿشيفِ «السجبل قَاهَى علی الٌسبء» (ًؼا )34 ،يىي اص حمَق صٍد حك سياػت
تش خاًَادُ اػت .تٌاتشايي دس سٍاتي صٍريي ،سياػت خاًَادُ سا تايذ اص خلايق
ؿَّش تِ ؿواس آٍسد .تش اػاع چٌيي آهَصُ آػواًي اػت وِ اًاػت صى اص ؿَّش دس
سٍايات ،هَسد تأويذ لشاس گشفتِ اػت (الحش الؼاهلي ،ّ1391 ،د ،14تاب ،91ف125؛ الىليٌي،

 ،1384د ،5ف .)513دس تؼالين اػالهيًْ ،اد خاًَادُ واًَى اتشاص ػَاًف ،هحل آساهؾ
صٍريي ٍ تؼتش تشتيت فشصًذاى تِ ؿواس هيآيذ .لزا خاًَادُ اص هٌاػثات هتٌَع
تشخَسداس اػت وِ ّواٌّگ ًوَدى ،آى ًياص هثشم تِ هذيشيت داسد .تذيْي اػت صى ٍ
ؿَّش تايذ تا كفا ٍ كويويت ٍ حؼي هؼاؿشت اهَس خاًَادُ سا اداسُ ًوايٌذ؛ ٍلي دس
كَست اختالف ػليمِ دس اداسُ خاًَادًُ ،ظش هشد تِ ػٌَاى سئيغ خاًَادُ همذم
خَاّذ تَد تا خاًَادُ اص تيتؼت سّايي ياتذ .صى دس ايي حال تشای سػايت هلالح
ػالي خاًَادُ تايذ اص ًظش ؿَّش پيشٍی ٍ اًاػت ًوايذ.
حـك سياػت خاًـَادُ هوـىي اػت اص ًـاحيِ ؿَّـش دس صهيٌِ اهـَسی چَى تؼييـي
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هؼىي يا اؿتغال صى دس خاسد اص هٌضل هَسد ػَءاػتفادُ لشاس گيشد .فشاگيشی داًؾ،
حشفِ ٍ ٌّش ،تشای صًاى اص رولِ حمَلي اػت وِ دس آهَصُّای هْن اػالهي هَسد
تأويذ لشاس گشفتِ اػت .چٌاى وِ تَليذ حشٍت ٍ تزاست ًيض تشای صًاى ّواًٌذ هشداى دس
وتاب الْي تِ سػويت ؿٌاختِ ؿذُ اػت« .هشداى سا اص آًچِ هيوٌٌذ ٍ صًاى سا اص آًچِ
وِ تِ دػت هيآٍسًذ ،تْشُای اػت»ً( 1ؼا .)32 ،تذٍى تشديذ اوتؼاب تا اؿتغال هالصهِ
داسد .تٌاتشايي تش اػاع آيِ ؿشيفِ ،اؿتغال ،اص حمَق هؼلن هشد ٍ صى اػت .هشحَم
ػالهِ ًثاًثايي(سُ) دس ايي صهيٌِ هيًَيؼذ «اگش هشد يا صى اص ساُ ػول چيضی تِ
دػت هيآٍسًذ ،خاف خَدؿاى اػت ٍ خذای هتؼال ًويخَاّذ تِ تٌذگاى ػتن ًوايذ.
اص ايٌزا سٍؿي اػت وِ هشاد اص «اوتؼاب» دس آيًَِ ،ػي اختلاف دادى تِ خَيؾ
اػت؛ اػن اص ايٌىِ ايي اخـتلاف د ادى تِ ٍػيلِ ػول اختياسی تاؿذ ًظيش اوتؼاب اص
ساُ كٌؼت يا حشفِ ،يا تِ ػول غيشاختياسی؛ تاالخشُ هٌتْي هيؿَد تِ كفتي وِ
داؿتي آى كفت تاػج ايي اختلاف ؿذُ اػت .هؼلَم اػت وِ ّش وغ ّش چيضی سا
وؼة وٌذ ،اص آى تْشُای خَاّذ داؿت ٍ ّش وغ ّش تْشُای داسد ،تِ خاًش اوتؼاتي
اػت وِ وشدُ اػت» (ًثاًثايي ،1363 ،ف .)534تٌاتشايي اؿتغال تشای صًاى يه ػول
اختياسی ٍ اًتخاتي اػت ٍ اص حمَق آًْا تِ ؿواس هيآيذ .لزا ؿَّش ًثايذ تِ تْاًِ حك
سياػت ػَءاػتفادُ ًوايذ ٍ صى سا اص اػتيفای ايي حك هحشٍم وٌذ .تشای سفغ تؼاسم
هياى ايي دٍ حك ،ؿَّش هيتَاًذ صى سا اص اؿتغال هٌافي تا ؿؤٍى خاًَادگي يا هٌافي
تا ٍظايف ّوؼشی ٍ هادسی تاص داسد .هغالَكف تشخي اص فمْای هتمذم تش اًالق حك
سياػت تأويذ هيٍسصًذ .ؿْيذ حاًي دس ايي صهيٌِ هيًَيؼذ «اص حمَق ؿَّش تش صى
ايي اػت وِ تذٍى ارى ٍی اص هٌضلؾ خاسد ًـَد اگش چِ ًضد خاًَادُاؽ تشٍد تا
تيواساى خاًَادُ خَد سا ػيادت وٌذ يا دس تـييغ رٌاصُ آًاى حاهش ؿذُ ،تشای
تؼليتگَيي ايـاى تشٍد» (الزثؼيالؼاهلي ،ّ1413 ،د ،8ف ٍ .)534لي تايذ تَرِ داؿت
فلؼفِ تـشيغ حك سياػت تِ رْت غايت ارتواػي حمَق اػت وِ ًْاد خاًَادُ دس
تٌظين هٌاػثات دسًٍي خَيؾ دچاس تحشاى ًـَد .لزا حك سياػت تايذ دس رْت
1ـ «للسجبل ًصيب هوب اکتسبَا ٍ للٌسبء ًصيب هوب اکتسبي».
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هلالح ػالي خاًَادُ ٍ اػوای خاًَادُ اػوال گشدد .ؿشيؼت اػالم اص ايي حك تا
صهاًي حوايت هيوٌذ وِ دس رْت صياى اػوای خاًَادُ هَسد اػتفادُ لشاس ًگيشد .اگش
اص ػذم كالحيت سئيغ خاًَادُ ،يا ػَء تذتيش يا للذ اهشاس ٍی صياًي هتَرِ
اػوای خاًَادُ ؿَد ،دس آى كَست ،اػوال حك اٍ هحذٍد ٍ هويك هيگشدد .چٌاى
وِ هشد تا ػَء اػتفادُ اص حك سياػت ،صى سا اص فشاگيشی داًؾ يا حشفِ يا ٌّش تذٍى
دليل هَرِ تاص داسد يا اٍ سا اص هؼاؿشت هتؼاسف ٍ هؼمَل تا خَيـاى يا اص اًزام
فشاين ديٌي ٍ تىاليف ارتو اػي هٌغ ًوايذ ،خاسد اص گؼتشُ حك سياػت الذام ًوَدُ
اػت .هغ الَكف تشای خشٍد اص هٌضل دس ايي اهَس ًيض ؿايؼتِ اػت وِ صى تشای
احثات حؼي هؼاؿشت ،اراصُ ؿَّش سا اخز ًوايذ.
دـ سَءاستفادُ اص حك توىيي
اص حمَق هشتَى تِ سٍاتي صًاؿَيي حك توىيي اػت .فمْا گفتِاًذ هشاد اص «توىيي»
آى اػت وِ تخليِ وٌذ (يؼٌي آصاد گزاسد) هياى خَد ٍ ؿَّش دس ّش را ٍ دس ّش حال ٍ
خَد سا تِ دػت اٍ دّذ (رؼفشی لٌگشٍدی ،1370 ،ف  .)178خذاًٍذ دس آيِ  223ػَسُ تمشُ
وِ هيفشهايذ «صًاى هاًٌذ وـتضاس ؿوا هيتاؿٌذّ ،ش ٍلت خَاػتيذ هيتَاًيذ اص آًاى
تْشُهٌذ تاؿيذ( »1تمشُ .)223 ،حك توىيي سا تشای صٍد تِ سػويت ؿٌاختِ اػت .تذيْي
اػت صًي وِ خَد سا دس توىيي ؿَّش لشاس ًذّذً ،اؿضُ هحؼَب هيؿَد .توىيي دس
اكٌالح فمِ ٍ حمَق هذًي هؼٌای گؼتشدُتشی ًيض داسد ٍ آى ػثاست اػت اص اًاػت
صٍرِ اص ّوؼشؽ .ايي اًاػت اختلاف تِ اػتوتاع ًذاسد ،لزا خشٍد اص خاًِ تذٍى
ارى ؿَّش ،خشٍد اص اًاػت ؿَّش اػت ٍ ًـَص هحؼَب هيگشدد (كفايي ٍ اهاهي،

 ،1379ف  . )147ؿايذ تتَاى ًْي اص خشٍد صٍرِ اص هٌضل سا دس كَست ػذم ارى ؿَّش
تا هالن هغايشت آى تا توتغ تَريِ ًوَد .دس آهَصُّای ديٌي هؼألِ توىيي تِ هؼٌای
خاف آى هَسد تأويذ فشاٍاى اػت چٌاى وِ سػَل اوشم فشهَد «ًواص خَد سا ًَالًي

1ـ «ًسبئکن حسث لکن فبتَا حسثکن اًّی شئتن».
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ًىٌيذ وِ هاًغ تشخَسداسی ّوؼشاًتاى اص خَد ؿَيذ( »1الىليٌي ،1384 ،د ،5ف )147يؼٌي
اگش ؿَّشاى اص ّوؼشاى دسخَاػت رٌؼي ًوايٌذ ٍ صًاى دس حال ًواص تاؿٌذ ،صًاى
ًثايذ ًواص خَد سا ًَالًي وٌٌذ.
دس سٍايت ديگش ّنً ،ثي اوشم

تْتشيي صًاى سا صًاًي داًؼتِاًذ وِ دس توىيي

هْياتش ٍ رزابتشًذ» (ّوَ ،ف .)326تِ ّش حال حك توىيي اص حمَق هْن صٍد دس سٍاتي
صًاؿَيي اػت .تذيْي اػت ايي حك ًثايذ هَسد ػَءاػتفادُ لشاس گيشد .دسخَاػت
توىيي تام دس ايام حين ،احشام ،هشم ٍ هاًٌذ آى ػَءاػتفادُ اص حك توىـيي تلمي
هيؿَد .هَاسد ياد ؿذُ اص هلاديك تشرؼتِای اػت وِ اص هَاًغ الضام تِ توىيي تِ
ؿواس هيآيٌذ .تذيْي اػت دسخَاػت توىيي رٌؼي هىشس اص صٍرِای وِ اص تَاًايي
رؼوي ٍ سٍحي تشخَسداس ًيؼت ،اص هلاديك «اليکلف اهلل ًفسب اال ٍسعْب» (تمشُ )286 ،تَدُ
ٍ صٍرِ هىلف تِ آى ًويتاؿذ .هغرله لويِ تاتغ ػشف اصهٌِ ،اهىٌِ ٍ الَام اػت.
تشخي فمْای هؼاكش توىيي سا اص حمَق اختلاكي هشداى ًذاًؼتِاًذ؛ تلىِ تِ اػتٌاد
آيِ ؿشيفِ «ٍ لْي هثل الری عليْي ببلوعسٍف» (ّوًَ )228 ،تيزِ گشفتِاًذ وِ ّواى گًَِ وِ هشد
حك داسد ّش صهاى تخَاّذ صى تِ اٍ توىيي وٌذ ،صى ًيض حك هٌالثِ توىيي اص ّوؼش
خَيؾ سا داسد (فول اهلل ،تيتا ،ف .)51دس فشم هزوَس ،ػَءاػتفادُ صى اص حك توىيي
ًيض هتلَس خَاّذ تَد.
سٍايات فشاٍاًي اص پياهثش گشاهي

ٍ اهاهاى هؼلَم ػليْنالؼالم هـتول تش

ويفيت تشلشاسی استثاى رٌؼي ٍاسد ؿذُ اػت وِ حتي سػايت صهاى ٍ هىاى سا دس
سٍاتي رٌؼي هَسد تَرِ لشاس دادُ ،لزام گؼيختگي دس اؿثاع غشيضُ رٌؼي سا دس
خاًَادُ ًفي هي وٌذ .تذيْي اػت ػَءاػتفادُ اص ايي حك ًيض تِ ًشيك اٍلي هَسد
پزيشؽ ٍالغ ًويؿَد.
ّـ ـ سَءاستفادُ اص حك ٍاليت
يىي اص گؼتشُّای هْن حمَلي وِ هَاسد ٍ هلاديك ػَءاػتفادُ اص حك سا تِ دػت
1ـ «التطَّلي صلَتکي لتوٌعي اشٍاجکي».
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هيدّذ ،حك ٍاليت ٍلي اػت .حك ٍاليت هثتٌي تش ػَاًف هتماتل ٍلي ٍ هَليػليِ
تَدُ دس رْت حفظ هلالح هَليػليِ ٍهغ ؿذُ اػت .ايي حك تا رايي هَسد حوايت
اػت وِ تا ػَءاػتفادُ ،اص آى تِ صياى هَليػليِ تِ واس گشفتِ ًـَد .تذيْي اػت دس
كَست ػَءاػتفادُ ،اص حك تلشف ٍلي رلَگيشی هيؿَد .حك ٍاليت داسای
هلاديك هختلفي اػت؛ هخل حك ٍاليت تش اصدٍاد كغيش يا كغيشُ ٍ ،حك ٍاليت تش
اهَال كغيش يا كغيشُ .دس ايي هزال ،تٌْا تِ ػَءاػتفادُ اص حك ٍاليت تش اصدٍاد
كغيش يا كغيشُ ٍ ًيض اصدٍاد تاوشُ ارواالً اؿاسُ هيگشدد:
سَءاستفادُ دس اصدٍاج صغيش يا صغيشُ؛ اص رولِ ؿؤٍى حك ٍاليتٍ ،اليتي
اػت وِ پذس يا رذ پذسی تش اصدٍاد هَليػليِ كغيش يا كغيشُ داسد .لزا چٌاًچِ كغيش
يا كغيشُ ای سا تِ رْت هللحت اٍ تِ اصدٍاد وؼي دس آٍسد ،ػمذ كحيح هيتاؿذ.
پغ اص تلَؽ ،پذس يا دختش حك سد آى سا ًذاسًذ (الوَػَیالخويٌي ،1363 ،د ،2ف)228؛ ٍلي
اگش ٍلي هللحت هَلي ػليِ سا سػايت ًٌوَدُ ٍ تالي هفؼذُ تش ػمذ هتشتة تاؿذ ٍ تِ
هفؼذُ هٌتْي ؿَد ،ػمذ اًزام گشفتِ هاًٌذ ػمذ ارٌثي فوَلي اػت وِ دختش يا پؼش
پغ اص تلَؽ حك داسًذ آى سا تٌفيز يا سد ًوايٌذ (ّوَ)؛ صيشا هللحت هَليػليِ دس حك
ٍاليت تايذ سػايت هيؿذ .يؼٌي تـشيغ حك ٍاليت پذس يا رذ پذسی تشای كغيش يا
كغيشُ دس اصدٍاد اص رْت هلالح آى دٍ اػت .اگش ايي ّذف تِ ؿىلي هحمك ًـَد
يؼٌي اص ايي حك تِ رْت ػَء تذتيش يا للذ اهشاس ػَءاػتفادُ ؿَدٍ ،لي كالحيت
اػوال حك ٍاليت سا اص دػت هيدّذ؛ دس ًتيزِ ًؼثت ٍلي تا هَليػليِ هاًٌذ ارٌثي
هيؿَد ٍ ػمذ فوَلي تلمي هيگشدد .ػَءاػتفادُ اص حك ٍاليت تش اصدٍاد پؼش كغيش
هوىي اػت دس هْشالوخل كَست پزيشد؛ يؼٌي ٍلي ،پؼش كغيش سا تِ تيـتش اص هْشالوخل
يا دختش كغيشُ سا تِ ووتش اص هْشالوخل تضٍيذ ًوايٌذ؛ چٌاًچِ ايي ػول تِ هللحت
تاؿذ ،ػمذ ًىاح كحيح ٍ الصم اػت .اگش هللحت دس ًفغ ػمذ ًىاح تاؿذ ًِ همذاس
هْش ،دس آى كَست ًظش الَی ايي اػت وِ ػمذ كحيح اػتٍ ،لي هْش غيشًافز تَدُ،
تش اراصُ هَليػليِ تؼذ اص تلَؽ هتَلف هيتاؿذ؛ چٌاًچِ اراصُ دّذ تٌفيز هيؿَد ٍ
اگش اراصُ ًذّذ تِ هْشالوخل سرَع هيگشدد (الوَػَیالخويٌي ،1363 ،د ،2ف.)228
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ّوچٌيي اگش ٍلي ،هَليػليِ خَد سا تِ ؿخلي تضٍيذ ًوايذ وِ هؼيَب تاؿذ ،ػمذ
كحيح ٍ ًافز ًيؼت؛ اػن اص ايٌىِ ػية اص ػيَتي تاؿذ وِ هَرة خياس اػت (ػيَب
رٌَى ،خلي تَدى ،ػٌي ،همٌَع تَدى آلت تٌاػلي دس هشد ٍ ػيَب رٌَى ،لشى ،رزام،
تشف ،افواء ،صهيي گيشیً ،اتيٌايي اص ّش دٍ چـن دس صى) يا ػيَب ديگش هاًٌذ فؼاد
اخالق ،ؿشاتخَاسی ،تذصتاًي ٍ هاًٌذ آى؛ ٍلي چٌاًچِ هللحت الضامآٍسی دس هياى
تَدُ ٍ ػية ًيض اص ػيَب هَرة فؼخ ًثاؿذ ،دس آى كَست ػمذ هؼتثش اػت .اها اگش
ػيَب هَرة فؼخ تاؿذ ،هَليػليِ پغ اص تلَؽ حك فؼخ داسد .هٌالة گفتِ ؿذُ
هشتَى تِ هَسدی اػت وِ ٍلي اص ايي ػيَب آگاُ اػت؛ دس كَست ػذم اًالع ٍلي،
كحت ًىاح هَسد تشديذ ٍالغ هي ؿَد؛ اگش چِ هيتَاى گفت وِ اگش دس احشاص هللحت
وَؿؾ وافي وشدُ تاؿذً ،ىاح كحيح اػت .چٌاًچِ ًىاح سا كحيح تذاًين ٍ اگش ـ
ػية اص ػيَب هَرثِ فؼخ تاؿذ ـ ّن ٍلي حك فؼخ داسدّ ،ن هَليػليِ پغ اص سػيذى
تِ ػي تلَؽٍ .لي اگش ػية اص ػيَب فؼخ ًثاؿذ ،تٌاتش الَی ّيچ يه اص ٍلي ٍ
هَليػليِ حك فؼخ ًذاسًذ (الوَػَیالخويٌي ،1363 ،د ،2ف.)229

سَءاستفادُ دس اصدٍاج تاوشُ؛ فمْای اهاهيِ دس صهيٌِ اراصُ پذس يا رذ پذسی تش
اصدٍاد دختش تاوشُ اختالف داسًذ وِ هزوَع ًظشيات سا دس پٌذ ًظشيِ هيتَاى
روغتٌذی ًوَد.
ـ تشخي تش ايي تاٍسًذ وِ پذس ٍ رذ پذسی تش دختش تاوشُ سؿيذُ ٍاليتي ًذاسًذ ٍ
د ختش تاوشُ پغ اص تلَؽ ٍ سؿذ دس ٍاليت تش خَد اػتمالل داسد (هفيذ ،ّ1413 ،د ،9ف36؛
ًَػي ،تيتا ،د ،2ف237؛ ػيذ هشتوي ،تيتا ،د ،84ف73؛ الحلي ،1375 ،د ،7ف114؛ ّوَ،ّ1410 ،
د ،2ف .)562تؼوي اص سٍايات ًيض ايي ًظشيِ سا تأييذ هيوٌٌذ (الحشالؼاهلي ،ّ1391 ،د،14
تاب  ،3ف.)202

ـ تؼوي ديگش اص فمْا تش ايي تاٍسًذ وِ ٍاليت پذس يا رذ پذسی تش تاوشُ پغ اص تلَؽ
ٍ سؿذ ّوچٌاى اػتوشاس داسد (ًَػي ،الٌْايِ ،ّ1390 ،ف465؛ كذٍق ،تيتا ،ف26؛ ّوَ،
 ،ّ1401د ،3ف .)250هذلَل تؼوي اص سٍايات ًيض هؤيذ ايي ًظشيِ اػت (الحشالؼاهلي،
 ،ّ1391د ،14تاب  ،3ف203-201؛ ّوَ ،تاب  ،11ف.)458
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ـ گشٍّي ًىاح دختش سا هٌَى تِ اسادُ خَدؽ ٍ اراصُ پذس يا رذ پذسی داًؼتِاًذ
(هفيذ ،ّ1410 ،ف510؛ حلثي ،تيتا ،د ،84ف .)85ايي دػتِ اص فميْاى تِ التوای روغ تيي
اخثاس هشٍست سا اسادُ دختش ٍ ارى پذس يا رذ پذسی داًؼتِاًذ .تشخي اص ايي روغّا
تثشػي اػت (خَاًؼاسی ،1364 ،د ،4ف158؛ تؼتشی ،1366 ،ف ًِ ،)353روغ ػشفي؛ دس حالي
وِ ،هؼياس روغ همثَل ،پزيشؽ ػشف اػت.
ـ ًظشيِ اداهِ ٍاليت پذس ٍ رذ پذسی تا پغ اص تلَؽ ٍ سؿذ دس اصدٍاد دائن تِ خالف
هَلت؛ لَلي اػت وِ ؿيخ دس دٍ وتاب حذيخي خَد يؼٌي «تْزية» ٍ «اػتثلاس»
پزيشفتِ اػت (ًَػي ،1364 ،د ،7ف 380ـ 381؛ ّوَ ،االػتثلاسّ1390 ،ـ ،د ،3ف.)145

ـ ًظشيِ اػتوشاس ٍاليت ٍلي دس اصدٍاد هَلت ٍ ًِ دائن؛ ايي ًظش سا ؿْيذ حاًي دس
«هؼاله» آٍسدُ اػت ٍ لائل آى هزَْل اػت ( الزثؼيالؼاهليّ1413 ،ـ ،د ،7ف.)121

اص ًظشيِّای اسائِ ؿذًُ ،ظشيِ روغ تيي ادلِ ٍ تلشف دس اًالق ّش دٍ دػتِ اص
سٍايات ٍ تمييذ آًْا ،هٌٌميتشيي سٍؽ اػت؛ روؼي وِ ػشف تذاى ارػاى ًوايذ .چٌاى
وِ تشخي اص ػالواى هؼاكش هؼتمذًذ اًالق سٍاياتي وِ اراصُ پذس يا رذ پذسی سا الصم
هيداًٌذ ،هميذ تِ هَسدی اػت وِ دختش تِ حذ تلَؽ سػيذُ تاؿذ ،اها تِ حذ سؿذ
ًشػيذُ تاؿذ ٍ سٍاياتي وِ دختش سا هؼتمل هيداًٌذً ،اظش تِ هَاسدی اػت وِ دختش
سؿيذ تاؿذ (هشػـي ،1382 ،ف .)15سٍاياتي وِ تيي تىش ٍ حية تفليل دادُاًذً ،يض چٌيي
تَكيِ هيوٌٌذ وِ دختش حية غالثاً سؿيذ اػت؛ صيشا يا اص صهاى اصدٍاد اٍل سؿيذ تَدُ،
يا تا اصدٍاد سؿيذ ؿذُ اػت ٍ اگش سؿيذ ًثاؿذ تفاٍتي تيي تىش ٍ حية ًيؼت (ّوَ) .تش
اػاع ًظشيِ ای وِ اراصُ پذس يا رذ پذسی سا تشای اصدٍاد دختش تاوشُ سؿيذ الصم
هيؿوشد ،هوىي اػت ٍی تِ سغن وفَ تَدى خَاػتگاس تا دختش ،تا اصدٍاد تا اٍ هخالفت
وٌذ؛ دس ايي كَست اص حك ارى دس اصدٍاد دختش ػَءاػتفادُ وشدُ اػت .تشخي فمْا
لائلٌذ وِ ٍاليت پذس يا رذ پذسی دس چٌيي هَاسدی ػالي هيؿَد ٍ ًياصی تِ هشارؼِ
تِ حاون ًذاسد (ًزفي ،1366 ،د ،29ف  .)184هغالَكف فمْای اّل ػٌت هشارؼِ تِ حاون
ٍ تحليل ارى اٍ سا اص ًاحيِ دختش الصم هيداًٌذٍ .الؼيت ايي اػت وِ اكل تش ػذم
لضٍم تحليل ارى حاون هيتاؿذ ٍ لضٍم هشارؼِ تِ حاون تا ارواع هحلل ٍ هٌمَل
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هثٌي تش ػذم لضٍم تحليل ارى دس فمِ اهاهيِ هغايشت داسد .تٌاتشايي تا ػمَى ٍاليت،
دختش هيتَاًذ تا پؼشی وِ اص ٍيظگي وفَ تَدى تشخَسداس تاؿذ ،اصدٍاد ًوايذ.
2ـ داليل اثثات ًظشيِ هٌغ سَءاستفادُ اص حك
الفـ استمشاء
اػتمشاء اص هٌظش تشخي فمْا ّن چَى ؿْيذ كذس ٍ ؿيخ يَػف تحشاًي دليلي اػت
وِ تا ػاصٍواس آى هيتَاى تا ارتواع حىن هَاسد ٍ هلاديك اص اتَاب هختلف تِ حىن
ػالي دػت يافت .گاُ حىن ػام هؼتميواً اص اػتمشاء وـف هيگشدد وِ تِ آى اػتمشاء
هثاؿش هيگَيٌذ ٍ گاُ حىن ػام هؼتميواً اص اػتمشاء تِ دػت ًويآيذ؛ تلىِ تِ ٍاػٌِ
اػتمشاء ،دليل لفظي وـف هي ؿَد ٍ ػپغ تِ ٍػيلِ آى ،حىن ولي يا تِ تؼثيش ديگش
ًظشيِ فمْي يا حمَلي اػتٌتاد هيگشددً .ظشيِ ػَءاػتفادُ اص حك اص رولِ احىام ولي
اػت وِ اص ايي ًشيك لاتل وـف اػت.1
تا اػتمشاء دس فمِ اهاهيِ دس اتَاب ًىاحً ،الق ،حزشٍ ،كيت ٍ هاًٌذ آى هيتَاى
هَاسد ٍ هلاديك فشاٍاًي سا هـاّذُ ًوَد وِ حمي اص حمَق خاًَادُ سا حىايت هيوٌذ
ٍ دس تؼوي اص آًْا هؼألِ ػَءاػتفادُ اص حك ٍ آحاس هتشتة تش آى هَسد تَرِ فمْا
لشاس گشفتِ اػت .تِ تشخي اص ايي هَاسد دس هثاحج پيـيي اؿاسُ ؿذ .تا اهؼاى ًظش دس
آًْا هيتَاى دسيافت وِ حمَق اػالهي هوي ؿٌاػايي حمَق ،ػاصٍواسی سا پيؾتيٌي
ًوَدُ اػت وِ حمَق هزوَس دس رْتي ػادالًِ تِ واس گشفتِ ؿَد .لزا اػتمشاء دس
اتَاب فمْي دليلي اػت وِ ها سا تِ ؿٌاػايي «ًظشيِ هٌغ ػَءاػتفادُ اص حك» دس
حمَق اػالهي سٌّوَى هيؿَد.
بـ لاػذُ الضشس

 -1دس صهيٌِ اػتثاس ٍ حزيت اػتمشاء تٌگشيذ تِ( :كذس1975 ،م ،ف109؛ تحشاًيّ1363 ،ـ ،د ،13ف.)398
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لاػذُ «الهشس ٍ الهشاس في االػالم »1اص چٌاى ؿوَل ٍ گؼتشُای تشخَسداس اػت
وِ هؼألِ هٌغ ػَءاػتفادُ اص حك اص هلاديك آى تِ ؿواس هيآيذ .همتوای كذٍسی
لاػذُ الهشس ،هَسدی اص هَاسد ػَءاػتفادُ اص حك اػت وِ هثٌای آى للذ هشاس
اػت؛ صيشا پياهثش

تِ ػوشةتي رٌذب فشهَد «اًک زجل هضبز» يؼٌي «تَ وؼي

ّؼتي وِ للذ اهشاس داسی» .ػوشُ تش ايي تاٍس تَد وِ هاله دسخت اػت ٍ ّش صهاى
وِ تخَاّذ تذٍى ارى كاحة خاًِ هيتَاًذ تِ ًشف دسختؾ تشٍد ٍ تِ ًحَ هٌلك حك
خَد سا اػوال ًوايذ؛ اگش چِ ايي سفت ٍ آهذ تِ صياى كاحثخاًِ وِ هشدی اًلاسی تَد،
تاؿذٍ .لي پياهثش اوشم

رلَی اػتوشاس ػَءاػتفادُ اٍ سا گشفت .لزا لاػذُ
2

الهشس سا تايذ اص هْنتشيي هذاسن ٍ ادلِ ػَءاػتفادُ اص حك دس فمِ اهاهيِ داًؼت .

سَءاستفادُ اص حك دس خاًَادُ اص هٌظش حمَق ايشاى
1ـ تصشيح لاًَى اساسی ٍ هذًی تش ًفی سَء استفادُ اص حك
لاًَى اػاػي ٍ لاًَى هذًي ،هؼألِ ًفي ػَءاػتفادُ اص حك سا تِ كشاحت ٍ
سٍؿٌي هٌشح وشدُاًذ .لاًًَگزاس ،دس اكل چْلن لاًَى اػاػي همشس هيداسد «ّيچ
وغ ًويتَاًذ اػ وال حك خَيؾ سا ٍػيلِ اهشاس تِ غيش يا تزاٍص تِ هٌافغ ػوَهي
لشاس دّذ» .تذيْي اػت هشاد اص حك اػن اص حك هالي ٍ هؼٌَی اػت .حك سياػت ؿَّش
تش خاًَادُ ،حك ٍاليت ٍ حواًت ٍ حك توىيي ٍ هاًٌذ آى دس حمَق خاًَادُ ،اص رولِ
حمَلي ّؼتٌذ وِ اكل هزوَس آًْا سا دس تش هيگيشد .هٌغ ػَءاػتفادُ اص حك تِ ًَس
ػام دس اكَل ديگش ًيض هَسد تَرِ لشاس گشفتِ اػت؛ اكل چْل ٍ ؿـن لاًَى
اػاػي دس صهيٌِ ًفي ػَءاػتفادُ اص حك دس حمَق هالي هيگَيذ «ّش وغ هاله وؼة
ٍ واس هـشٍع خَيؾ اػت ٍ ّيچ وغ ًويتَاًذ تِ ػٌَاى هالىيت ًؼثت تِ وؼة ٍ
2ـ تٌگشيذ تِ( :الىليٌي ،1384 ،د ،4ف 292ـ.)294
 -1دس صهيٌِ كالحيت احثات حىن ؿشػي الهشس تيي فمْای هؼاكش ،اختالف ًظش اػت .تؼياسی اص فمْا هٌىش
كالحيت احثات حىن ؿشػي تشای الهشسًذ؛ هغالَكف گشٍّي اص فمْا لاػذُ الهشس سا هـشٍع هيداًٌذٍ ،لي تمشيش
آًْا دس صهيٌِ ويفيت احثات حىن تِ ٍػيلِ الهشس هتفاٍت هيتاؿذ.
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واس خَد ،اهىاى وؼة ٍ واس سا اص ديگشی ػلة وٌذ» .اكل چْل ٍ ػَم ًيض هٌغ اهشاس
تِ غيش سا اص اكَل التلاد اػالهي داًؼتِ اػت .دس لَاًيي ػادی ًيض تِ ٍهَح
هؼألِ ًفي ػَءاػتفادُ اص حك هٌشح ؿذُ اػت .هادُ  132لاًَى هذًي همشس هيداسد
«وؼي ًوي تَاًذ دس هله خَد تلشفي وٌذ وِ هؼتلضم توشس ّوؼايِ ؿَد ،هگش
تلشفي وِ تِ لذس هتؼاسف ٍ تشای سفغ حارت يا دفغ هشس اص خَد تاؿذ» .هَاد ،122
 65 ٍ 945 ،944 ،139 ،125لاًَى هذًي هَادی ّؼتٌذ وِ هؼألِ ػَءاػتفادُ اص حك
دس آًْا ًشح ؿذُ اػت .تٌاتشايي حمَق ايشاى تِ رْت پـتَاًِ فمِ اهاهيِ ٍ هَاد لاًَى
اػاػي ٍ لَاًيي ػادی تِ سٍؿٌي ٍ كشاحت ،ػَءاػتفادُ اص حك سا دس ّوِ
گؼتشُّای حمَق اص رولِ حمَق خاًَادُ هوٌَع ؿوشدُ اػت.
2ـ هصاديك سَءاستفادُ اص حك دس حمَق خاًَادُ
تايؼتِ اػت دس ايي رؼتاس تِ اروال تشخي اص هلاديك تشرؼتِ ػَءاػتفادُ اص
حك دس حمَق ايشاى هَسد تشسػي لشاس گيشد:
الف ـ سَءاستفادُ اص حك سياست شَّش
تشخي حمَقداًاى هؼتمذًذ وِ صى دس اهَس خاسد اص تىليف صًاؿَيي ،آصاد اػت ٍ
هي تَاًذ تِ واس اؿتغال ٍسصد ٍ حشفِ ٍ كٌؼتي هاًٌذ تافٌذگي ،دٍصًذگي ،گلذٍصی ٍ
ًماؿي اختياس ًوايذّ ،وچٌيي هيتَاًذ صتاىّای تيگاًِ ٍ ّش داًـي سا تياهَصد؛ اها
چٌاًچِ ايي اهَس ايزاب ًوايذ وِ صى اص هٌضل خاسد ؿَد ،يا ايزاب وٌذ وِ اػاتيذی
تشای آهَختي تِ هٌضل اٍ تيايٌذ ،تايذ اص ؿَّش خَد اراصُ تگيشد؛ صيشا دٍس اص حؼي
هؼاؿشت اػت وِ صى تذٍى اراصُ ؿَّش اص هٌضل خاسد ؿَد يا اؿخاف سا تِ هٌضل
خَد تخَاًذ (كفايي ٍ اهاهي ،1379 ،ف  .)142تؼوي ديگش تش ايي تاٍسًذ وِ چٌاًچِ صى
دس ٌّگام اصدٍاد ؿاغل ًثَدُ يا ؿشى اؿتغال دس اصدٍاد اًزام ًگشفتِ تاؿذ ،ؿَّش
هي تَاًذ هٌلماً صى سا اص اؿتغال تِ ّش گًَِ حشفِ دس تيشٍى خاًِ هٌغ وٌذ؛ الثتِ هٌظَس
اؿتغال تِ حشفِّايي اػت وِ هٌافي تا اػتوتاػات صٍد تاؿذ؛ چِ دس داخل ٍ چِ خاسد
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هٌضل؛ ٍ ًيض هـاغلي وِ تا هلالح ٍ حيخيت خاًَادگي ؿَّش هٌافات داؿتِ تاؿذ.
اؿتغاالت غيشهٌافي ًيض اػن اص داخل يا خاسد هٌضل ،چٌاًچِ تا هلالح ٍ حيخيت
خاًَادگي ؿَّش هٌافات داؿتِ تاؿذ ،هيتَاًذ هَسد هواًؼت لشاس گيشد.
تٌاتشايي پش ٍاهح اػت وِ دس كَست ػذم اًاػت ،صٍرِ ًاؿضُ هحؼَب خَاّذ
ؿذ؛ اها اگش ٌّگام اصدٍاد ،صى ؿاغل تَدُ ٍ ػمذ ّوؼشی هثٌي تش اداهِ آى اًزام
گشفتِ يا هوي ػمذ ؿشى ؿذُ تاؿذ ،صٍد ًوي تَاًذ اٍ سا اص اداهِ ؿغل هٌغ وٌذ (هحمك

داهاد ،1365 ،ف .)316تشخي ديگش اص حمَقداًاى ًيض هؼتمذًذ وِ ؿَّش هيتَاًذ تشای
حفظ خاًَادُ ،هؼاؿشت ّای صى ٍ سفت ٍ آهذّای ٍی سا تاصسػي وٌذ ٍ اٍ سا اص
سفتاسی وِ ػالهت خاًَادُ سا تْذيذ هيوٌذ ،تاص داسدٍ .لي حك ًذاسد تِ دلخَاُ ٍ تذٍى
دليل هَرِ ،صى سا اص هؼاؿشت تا خَيـاى ًضديه ،اًزام فشاين ديٌي يا تىاليف
ار تواػي تاص داسد .اختياس ؿَّش دس ساػتای غشٍس ٍ ػشٍسی تش صى ًيؼت؛ ّذف
لاًًَگزاس حفظ هلالح خاًَادگي ٍ حيخيت دٍ ًشف اػت ٍ اختياسی وِ تِ صٍد دادُ
ؿذُ ،تايذ دسكذد ّويي اهَس اػوال ؿَد (واتَصياى ،1378 ،د ،1ف.)229

تذيي رْت لاًًَگزاس دس هادُ  1117لاًَى هذًي همشس ًوَدُ اػت وِ «ؿَّش
هي تَاًذ صى خَد سا اص حشفِ يا كٌؼتي وِ هٌافي هلالح خاًَادگي يا حيخيات خَد يا
صى تاؿذ ،هٌغ وٌذ» .تٌاتشايي حك هشد دس هواًؼت اص اؿتغال ّوؼش هٌلك ًيؼت؛ تلىِ
تٌْا دس حشفِ ٍ كٌايغ هٌافي تا هلالح خاًَادگي يا حيخيات خَد ٍ صى ،سياػت خَد
سا اػوال هيًوايذ وِ آى ّن اهش ًؼثي اػت ٍ هشرغ تـخيق آى ػشف هيتاؿذ .هادُ
 18لاًَى حوايت خاًَادُ تشای رلَگيشی اص ػَءاػتفادُ هشد اص حك سياػت ،دادگاُ
سا هشرغ تـخيق ؿغل هٌافي هلالح خاًَادُ داًؼتِ اػت .لزا ؿَّش هيتَاًذ تا
تأييذ دادگاُ ،صى خَد سا اص اؿتغال تِ ّش ؿغلي وِ هٌافي هلالح خاًَادگي يا حيخيات
خَد يا صى تاؿذ ،هٌغ وٌذ .دس هادُ  14آيييًاهِ لاًَى حوايت خاًَادُ دس صهيٌِ ويفيت
ارشای هادُ  18همشس داؿتِ اػت «واسفشها (اػن اص حمَلي يا حميمي) ٌّگاهي هيتَاًذ
تِ اػتٌاد هادُ  15لاًَى حوايت خاًَادُ تِ خذهت صى ؿَّشداس وِ دس اػتخذام
اٍػت خاتوِ دّذ وِ دادگاُ لثالً تِ دسخَاػت ؿَّش هثٌي تش ايٌىِ ؿغل صى هٌافي تا
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حيخيات خاًَادگي اػت سػيذگي وشدُ ٍ ًظش هَافك دادُ تاؿذ».
تِ ّش حال اػوال حك سياػت صٍد تش خاًَادُ اص ًظش لاًًَگزاس هٌلك ًيؼت .ػالٍُ
تش آى صٍرِ هيتَاًذ دس هوي ػمذ ًىاح ،اػوال حك سياػت ؿَّش سا دس صهيٌِ
اؿتغال خَد دس خاسد اص هٌضل تِ كَست ؿشى هوي ػمذ هحذٍد ًوايذ .ػالٍُ تش ايي،
اصدٍاد هشد تا صًي وِ ؿاغل اػت ،حتي اگش اؿتغال صٍرِ هوي ػمذ ،ؿشى ًـَد ،تِ
كَست ؿشى هوٌي ،اصدٍاد هثتٌي تش آى هٌؼمذ ؿذُ اػت؛ لزا تايذ ارػاى ًوَد وِ
سياػت ؿَّش دس ايي صهيٌِ هحذٍد هيتاؿذ.
تش اػاع هادُ  1114لاًَى هذًي وِ همشس هيداسد «صى تايذ دس هٌضلي وِ ؿَّش
تؼييي هيوٌذ ػىٌي ًوايذ ،هگش آًىِ اختياس تؼييي هٌضل تِ صى دادُ ؿذُ تاؿذ» ،حك
تؼييي ػىٌي تا ؿَّش اػتٍ .لي اٍ ًويتَاًذ اص ايي حك ػَءاػتفادُ ًوايذ؛ يؼٌي
صٍرِ سا دس هٌضلي ػىٌي دّذ وِ هتووي خَف هشس تذًي ،هالي يا ؿشافتي تشای اٍ
تاؿذ.
تٌاتشايي اگش اص ًظش ػشف ،هحلي وِ ؿَّش تشگضيذُ ،تا ؿؤٍى صى ٍ صًذگي
خاًَادگي اٍ هٌاػة ًثاؿذ ،هاًٌذ ػىًَت هـتشن تا صى ديگش ،صى هيتَاًذ اص سفتي تِ
آى خاًِ اهتٌاع ًوايذ (واتَصياى ،1378 ،ف.)205

تش اػاع هادُ  1115ق.م هشرغ تـخيق حثَت هظٌِ هشس ،دادگاُ اػت ٍ دس
كَست حثَت هظٌِ هشس هضتَس ،هحىوِ حىن تاصگـت تِ هٌضل ؿَّش ًخَاّذ داد ٍ
هادام وِ صى دس تاصگـتؾ تِ هٌضل هضتَس هؼزٍس اػتً ،فمِ تِ ػْذُ ؿَّش خَاّذ
تَد .صٍرِ هيتَاًذ دس هوي ػمذ ًىاح يا ػمذ الصم ديگش ،حك تؼييي هؼىي سا تشای
خَيؾ لشاس دّذ.
ب ـ سَءاستفادُ اص حك ارى دس اصدٍاج تاوشُ
تش اػاع هادُ  1043لاًَى هذًي وِ هتخز اص ًظش هـَْس فمْای اهاهيِ اػتً ،ىاح
تاوشُ اگش چِ تِ ػي تلَؽ سػيذُ تاؿذ ،هَلَف تِ اراصُ پذس يا رذ پذسی اٍػت.
تذيْي اػت اگش خَاػتگاس دختش ٍارذ كالحيتّای الصم ٍ تِ تؼثيش ديگش ّنؿأى ٍ
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وفَ دختش تاؿذ ٍ خَاػتگاساى ديگشی ًيض وِ ٍارذ كالحيت تاؿٌذ دس هياى ًثاؿٌذ،
دليلي هَرِ تش اػتٌىاف ٍلي اص ارى ٍرَد ًذاسد .هغالَكف ّش گاُ پذس يا رذ پذسی
تذٍى ػلت هَرِ تِسغن توايل دختش اص دادى اراصُ هوايمِ وٌذ ،اص حك ارى دس اصدٍاد
دختش تاوشُ ػَء اػتفادُ وشدُ اػت؛ صيشا حك ٍلي دس تاب هخالفت تا اصدٍاد دختش
ًؼثي اػت ًِ هٌلك .دس ًتيزِ ،ػَءاػتفادُ هضتَس هَرة ػلة حك اراصُ اص اٍ
هيؿَد ٍ تِ تؼثيش ديگش ،اراصُ اٍ ػالي هيگشدد .لاًًَگزاس لاًَى هذًي تـخيق
هللحت دختش سا تِ دادگاُ ػپشدُ اػت .لزا دختش هيتَاًذ تا هؼشفي واهل هشدی وِ
هيخَاّذ تا اٍ اصدٍاد ًوايذ ٍ روش ؿشايي ًىاح ٍ هْشی وِ تيي آًْا لشاس دادُ ؿذُ ،اص
دادگاُ اراصُ تگيشد ٍ ػپغ تِ دفتش اصدٍاد هشارؼِ ٍ تِ حثت اصدٍاد الذام ًوايذ.
تحليل اراصُ اص دادگاُ اص تاب ٍاليت حاون ًيؼت؛ تلىِ تايذ آى سا دس رْت رلَگيشی
اص ّشد ٍ هشد ارتواػي تلمي ٍ تفؼيش ًوَد.

ضواًت اجشای سَءاستفادُ اص حك دس خاًَادُ
خاًَادُ واًَى ػـك ،هْشتاًي ،ػَاًف ٍ حؼي ًيت اػت ٍ ّيچ ًيشٍيي رض اخالق
ٍ ايواى ًويتَاًذ تش ايي ػَاًف حىَهت وٌذ؛ لزا اخالق هْنتشيي پـتَاًِ حمَق
خاًَادُ اػت .تٌاتشايي ٍرذاى اخاللي اػوای خاًَادُ هْنتشيي ػٌلش تشای پایتٌذی
ّش يه اص آًْا تِ حمَق ٍ تىاليف هتماتل هيتاؿذ .لزا هواًت ارشايي اخاللي سا دس
ػشم هواًت ّای هزّثي اخشٍی ًثايذ اص ًظش دٍس داؿت .چگًَِ صٍد هتؼادل تا
ػَءاػتفادُ اص حك ًالق تذٍى دليل هـشٍع ،صى خَد سا ًالق هيدّذ دس حالي وِ
اػوال ايي حك حتي تذٍى ػَءاػتفادُ هثغَمتشيي اػوال دس ًضد خذاًٍذ تِ ؿواس
آهذُ اػت 1.هغالَكف حمَق خاًَادُ هاًٌذ ديگش گؼتشُّای حمَلي ًياصهٌذ تِ
هواًتّای ارشايي حمَلي اػت .هواًتّايي وِ تا لَاػذ حمَق خاًَادُ ّوشاُ اػت

1ـ قبل زسَل اهلل« :االبغض االعوبل عٌد اهلل الطالق».
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ٍ تِ كَستّای گًَاگَى رلَُ هيوٌذ .دس ريل تِ تشخي اص ايي هواًت ارشاّا اؿاسُ
هيؿَد:
1ـ هسؤٍليت هذًی؛ وؼي وِ تا ػَءاػتفادُ اص حك دس صهيٌِ حمَق خاًَادُ تِ
ديگشی هشس صدُ تاؿذ ،تايذ آى سا رثشاى وٌذ ،يؼٌي هؼؤٍليت هذًي وِ اص ايي ساُ
تشای ٍی ايزاد ؿذُ اػت ،اٍ سا تِ رثشاى خؼاست ارثاس هيًوايذ .تِ ػٌَاى هخال
چٌاًچِ هللحت التوا وٌذٍ ،لي هيتَاًذ هالي سا وِ كغيش تش رهِ ديگشی داسد ،تِ
هثلغي ونتش كلح وٌذ؛ ٍلي اگش دس هَسدی وِ تِ هللحت هَليػليِ ًثَدُ تا
ػَءاػتفادُ اص حك ٍ تا تثاًي تِ هَليػليِ صياى سػاًذ؛ تا اػتٌاد تِ رٌثِ احثاتي ٍ
كالحيت تـشيؼي لاػذُ «الهشس ٍ الهشاس في االػالم» تايذ آى سا رثشاى ًوايذ.
2ـ تطالى اػوال حمَلی اًجام شذُ تا سَءاستفادُ اص حك؛ اتٌال اػوالي وِ تا
ػَءاػتفادُ اص حك تحمك يافتِ اػت ،يىي اص سٍؽّای هْن هواًت ارشايي اػت .هخالً
اگش ٍلي ،هَلي ػليِ خَد سا تِ ؿخق فاػذ ٍ ؿشاتخَاسی تضٍيذ ًوايذ ،ػمذ ًافز
ًيؼت .لزا هَليػليِ هيتَاًذ تا الاهِ دػَی دس هشارغ ریكالح لوايي اتٌال آى سا
دسخَاػت ًوايذ.
3ـ هحذٍديت صالحيت اػوال حك؛ چٌاًچِ پذسی تِسغن هللحت دختش ،تا اصدٍاد
اٍ تا پؼشی وِ وفَ اٍ هيت اؿذ ،تذٍى دليل ٍ ػزس هَرِ هخالفت ًوايذ ٍ تش آى اكشاس
ٍسصد ،لاهي هيتَاًذ تِ رای اٍ تِ ايي واس هثادست ٍسصد؛ يا چٌاًچِ پذس ًؼثت تِ
تحمك ػلمِ صٍريت تيي دختشؽ ٍ پؼشی وِ وفَ اٍ ًيؼت ،اكشاس تَسصد ،دختش
هيتَاًذ هٌغ ػَءاػتفادُ اص حك سا هٌالثِ ًوايذ ٍ دادگاُ هيتَاًذ پذس سا اص اػوال
ًاسٍای حك تاص داسد.
4ـ اجشای هستمين لاػذُ حمَلی دس حمَق خاًَادُ؛ گاُ لاػذُ حمَلي دس حمَق
خاًَادُ تِ ًَس هؼتمين تِ ٍػيلِ لَای ػوَهي ارشا هيگشدد؛ تِ ػٌَاى ًوًَِ اگش
پذسی تا ػَءاػتفادُ اص حك سياػت خاًَادُ ،وَدن خَد سا اص خاًِ تيشٍى اًذاصد،
وَدن تِ دػتَس دادگاُ تِ الاهتگاُ لاًًَي تاصگشداًذُ هيؿَد.

44

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) /پاییس و زمستان  /8386سال دوازددهم /شماره 47

5ـ هسؤٍليت ويفشی؛ تذٍى تشديذ ػَءاػتفادُ اص حك دس هٌاػثات خاًَادگي رْت
اريت ٍ آصاس ديگشاى گٌاُ تلمي هيگشدد وِ تِ اػتٌاد لاػذُ «ول هي خالف الـشع فؼليِ
حذ أٍ تؼضيش» هشتىة آى ،هؼتَرة تؼضيش اػت .دس كَست پزيشؽ هـشٍػيت تؼضيش
هالي ،هي تَاى هتزاٍص تِ لَاػذ حمَق خاًَادُ سا تِ پشداخت هثلغي اص تاب تؼضيش
هزاصات ًوَد.
يافتِّای تحميك
اص آًچِ گفتِ ؿذً ،تايذ صيش تِ دػت هيآيذ:
1ـ «ًظشيِ هٌغ ػَءاػتفادُ اص حك» دس ًظامّای حمَلي ػاهلي هؤحش رْت وٌتشل
حك ٍ ارشای كحيح آى اػت.
2ـ تا اػتمشاء دس هثاحج فمْي فمِ اهاهيِ دس هيياتين وِ هَاسد فشاٍاًي اص
ػَء اػتفادُ اص حك دس حمَق خاًَادُ ًْي ٍ ًفي گشديذُ اػت .اص ًشيك ايي اػتمشاء
هيتَاى ًظشيِ هٌغ ػَءاػتفادُ اص حك سا اػتٌتاد ًوَد.
3ـ آيات ٍ سٍايات تش ًفي ٍ هٌغ ػَءاػتفادُ اص حك داللت داسًذ .سٍايت «الضسز ٍ

الضساز فی االسالم» اص رولِ ادلِ ای اػت وِ دايشُ ؿوَل آى هٌغ ػَءاػتفادُ اص حك سا
ًيض دس تش هيگيشد.
4ـ دس حمَق ايشاى (لاًَى اػاػي ٍ هذًي) تِ سٍؿٌي ٍ ٍهَح هؼألِ ػَءاػتفادُ
اص حك هوٌَع داًؼتِ ؿذُ اػت.
5ـ هؼؤٍليت هذًي ،اتٌال اػوالي وِ تا ػَءاػتفادُ اص حك حادث ؿذُ اػت،
هحذٍد ؿذى كالحيت اػوال حك ٍ تؼضيش اص رولِ هواًتّای ارشايي ػَءاػتفادُ اص
حك تِ ؿواس هيآيٌذ.
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هٌاتغ ٍ هأخز
 المشآى الىشين
 الثحشاًي ،يَػف ،الحذائك الٌاضشُ ،لن ،هؤػؼِ الٌـش االػالهي1363 ،
 تْشاهي احوذی ،حويذ ،سَءاستفادُ اص حك (هٌالؼِ تٌثيمي دس حمَق اػالم ٍ
ديگش ًظامّای حمَلي) ،تْشاى ،اًالػات1366 ،
 تؼتشی ،هحوذ تمي ،الٌجؼِ ،تْشاى ،هىتثِ اللذٍق ،چاج اٍل1366 ،
 الزثؼيالؼاهلي ،صيي الذيي ،هساله االفْام فی ششح ششايغ االسالم ،تيرا،
هؤػؼِ الوؼاسف االػالهيِ ،چاج اٍلّ1413 ،
 رؼفشی لٌگشٍدی ،هحوذ رؼفش ،تشهيٌَلَطی حمَق ،تْشاى ،وتاتخاًِ گٌذ داًؾ،
1370
 الحش الؼاهلي ،هحوذتيحؼيٍ ،سائل الشيؼِ ،تيشٍت ،احيا التشاث الؼشتي ،چاج
چْاسمّ1391 ،
 حلثي ،اتياللالح ،الىافی فی الفمِ (الوَػَػات الفمْيِ) ،تيشٍت ،داسالتشاث ،تيتا
 الحلي ،اتي ادسيغ ،وتاب السشائش الحاٍی لتحشيش الفتاٍی ،لن ،هؤػؼِ الٌـش
االػالهي ،چاج دٍمّ1410 ،
 الحلي ،اتَ هٌلَس حؼي ،هختلف الشيؼِ فی احىام الششيؼِ ،تيرا ،هشوض الٌـش
التاتغ لوىتة االػالم االػالهي1375 ،
 خَاًؼاسی ،ػيذ احوذ ،جاهغ الوذاسن فی ششح الوختصش الٌافغ ،تيرا ،هؤػؼِ
اػواػيلياى ،چاج دٍم1364 ،
 ػيذ هشتوي ،ػلي تي الحؼيي ،الٌاصشيات (الوَػَػات الفمْيِ) ،تيشٍت،
داسالتشاث ،تيتا
 كذس ،هحوذتالش ،الوؼالن الجذيذُ لالصَل ،تْشاى ،هىتثِ الٌزاح1975 ،م
 كذٍق ،هحوذ تي تاتَيِ ،الْذايِ تالخيش (الوَػَػات الفمْيِ) ،تيشٍت ،داسالتشاث،
تيتا
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ّ وَ ،هي اليحضش الفميِ ،تيشٍت ،داس اللؼة ،داس التؼاسيف.ّ1401 ،
 كفايي ،حؼيي ٍ اهاهي ،اػذاهلل ،هختصش حمَق خاًَادُ ،تْشاى ،اًتـاسات
دادگؼتش ،چاج ػَم1379 ،
ً ثاًثايي ،هحوذحؼيي ،تفسيشالويضاى ،هتشرن ػيذ هحوذ تالش هَػَی ّوذاًي،
لن ،دفتش تثليغات اػالهي1363 ،
ًَ ػي ،هحوذ ،التثياى فی تفسيش المشآى ،لن ،داس الىتة الؼلويِ ،تيتا
ّ وَ ،الٌْايِ فی هجشد الفمِ ٍ الفتاٍی ،تيشٍت ،داس الىتاب الؼشتي ،چاج اٍل،
ّ1390
ّ وَ ،تْزية األحىام فی ششح الومٌؼِ للشيخ الوفيذ ،تحميك ٍ تؼليك ػيذ حؼي
الوَػَی الخشػاىًْ ،ن هـشٍػِ الـيخ ػلي اآلخًَذیًْ ،شاى ،داس الىتة اإلػالهيِ،
الٌثؼِ الخالخِ1364 ،
ّ وَ ،االستثصاس فی ها اختلف هي االخثاس ،تحميك ٍ تؼليك ػيذ حؼي الوَػَی
الخشػاىًْ ،وت توـشٍػِ الـيخ ػلي اآلخًَذی ،تْشاى ،داس الىتة اإلػالهيِّ1390 ،
 ػياؿي ،هحوذ تي هؼؼَد ،تفسيش ػياشی ،لن ،هٌثؼِ الؼلويِ ،تيتا
 فاهل ،همذادتي ػثذاهلل الؼيَسی ،وٌض الؼشفاى فی فمِ المشآى ،تْشاى ،اًتـاسات
هشتوَی ،چاج پٌزن1373 ،
 فول اهلل ،ػيذ حؼيي ،گضيذُای اص شيَُ استذاللی ،تشروِ ػليشها اخاللي ،لن،
هىتة االػاليي ،تيتا
 واتَصياىً ،اكش ،حمَق خاًَادُ ،تْشاى ،اًتـاسات تْوي تشًا ،چاج پٌزن1378 ،
 الىليٌي ،هحوذ تي يؼمَب ،فشٍع الىافی ،تْشاى ،داس الىتة االػالهيِ ،چاج پٌزن،
1384
 هحمك داهاد ،هلٌفي ،تشسسی فمْی حمَق خاًَادًُ ،ىاح ٍ اًحالل آى ،تْشاى،
ًـش ػلَم اػالهي ،چاج اٍل1365 ،
 هشػـي ،هحوذ حؼي« ،تشسسی ٍ ًمذ هثاًی هادُ  1443لاًَى هذًی» ،فللٌاهِ
سٌّوَى تْشاى1382 ،
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 هفيذ ،هحوذ ،هصٌفات الشيخ الوفيذ ،تيرا ،الوؤتوش الؼالوي اللفيِ الـيخ الوفيذ،
چاج اٍلّ1413 ،
ّ وَ ،الومٌؼِ ،لن ،هؤػؼِ الٌـش االػالهي ،چاج دٍمّ1410 ،
 الوَػَیالخويٌي ،سٍح اهلل ،تحشيش الَسيلِ ،لن ،هؤػؼِ الٌـش االػالهي1363 ،
ً زفي ،هحوذ حؼي ،جَاّش الىالم ،تْشاى ،هىتثِ االػالهيِ ،چاج دٍم1366 ،
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